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Югозападен Университет „ Неофит Рилски” 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Ирена Илиева 

член на научното жури в конкурс за заемане на академична длъжност 

„ДОЦЕНТ”, шифър 05.05.15 Международно право и международни 

отношения, обявен от ЮЗУ в ДВ, бр. 21 от 15 март 2011 г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукция, представена от участника в конкурса 

Кандидат  Николай  Атанасов Марин 

І. Обща оценка на кандидата 

 Гл. ас. Николай Марин е роден на 25 юни 1979 г. в гр. Благоевград, 

област Благоевград. През 2002 г. завършва бакалавърска степен по 

„Международни отношения”, а през 2003 г. и магистратура по право в 

Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”, гр. Благоевград. От 

2004 до 2007 г. е хоноруван асистент в същия факултет по Международно 

публично право и Дипломатическо и консулско право. От 2007 г. е назначен 

като асистент на основен трудов договор, старши асистент до 2008 г.,  от 26 

май 2008 г. досега е гл. асистент. През 2006 г. защитава дисертация по 

научната специалност Международно право и международни отношения 

(шифър 05.05.15) на тема „Правни аспекти на общата външна политика и 

политика на сигурност на ЕС”, за която на 27 юни 2007 г. му е присъдена 

образователната и научна степен „доктор” по Международно право и 

международни отношения. От м. септември 2007 г. досега е преподавател по 
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„Право на ЕС”, член на катедра „Международно право и международни 

отношения”. От м. юни 2009 г. е ръководител на Европейския 

документационен център, а от 2011 г. е член на Академичния съвет на ЮЗУ 

„Н. Рилски”. Има многобройни участия в национални и международни 

научни конференции. 

ІІ. Оценка на научните и практически резултати и приноси на представената 

за участие в конкурса творческа продукция 

 В обявения конкурс участникът гл. ас. Н. Марин е посочил 34 научни 

труда, от които една научна книга, един учебник в съавторство и 32 статии, 

от които  4 публикувани в чужбина. Освен това са посочени 5 участия с 

научни доклади на научни конференции в страната и чужбина, от които един 

е публикуван. Гл. ас. Н. Марин има и участие в три проекта, от които един 

международен. За участието в конкурса са посочени 13 труда, от които една 

монография, един учебник в съавторство, 11 статии, от които 4 публикувани 

в чужбина. 

Кандидатът в конкурса проявява дълготраен интерес към 

проблематиката на общата политика по външни отношения и политика на 

сигурност на ЕС, който се изразява в поредица от задълбочени изследвания. 

Последователни са усилията на Н. Марин в проучването на измененията в 

първичното и вторично право на ЕС след приемането и влизането в сила на 

Договора от Лисабон. Към приносите на автора в тази материя спадат: анализ 

на новите разпоредби относно «икономическата и валутна политика» в Част 

ІІІ, Дял VІІІ на ДФЕС «Икономическа и парична политика» (с. 242 и сл. от 

учебника Право на ЕС с отчитане на Договора от Лисабон, Благоевград, 

2009); новите моменти в Общата търговска политика (с. 261 и сл.), новите 
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разрешения в материята на общата селскостопанска политика и рибарството 

(с. 280 – 283); новите аспекти ва Общата външна политика и политика на 

сигурност (с. 335 – 345) и измененията в Пространството на свобода, 

сигурност и правосъдие (с. 364 – 371). 

Особено важен е последния монографичен труд на д-р Марин: 

Юрисдикцията на Съда на ЕС в пространството на свобода, сигурност и 

правосъдие, Университетско издателство „Н. Рилски”, Благоевград, 2011. В 

него авторът проследява еволюцията на сътрудничеството между държавите-

членки на ЕС по полицейските и наказателноправни въпроси до настоящия 

момент: установяването и уредбата на пространството на свобода, сигурност 

и правосъдие. Монографията сполучливо е насочена към неизследвания 

досега в българската правна литература въпрос за компетентността на Съда 

на ЕС в тази материя. С изчезването на „стълбовата структура” на ЕС след 

влизане в сила на Лисабонския договор, значението на пространството на 

свобода, сигурност и правосъдие се увеличава, а компетентността на Съда на 

ЕС се разширява. Авторът прави обосновани изводи за „последователно 

развитие в посока от междуправителствено сътрудничество към разширяване 

на наднационалния общностен подход в рамките на тази сфера” (с. 61). 

Същевременно той отчита особената сложност на тази материя и признава, 

че „правната интеграция по всички въпроси на наказателното право е 

невъзможна...” (с. 66). На базата на проученото вторично наказателно 

(материално) право и наказателнопроцесуално право са изследвани най-

важните решения на Съда на ЕС. Считам тази част за особено приносна в 

българската правна литература. Разширената правораздавателна 

компетентност на Общия съд, включително възможността той да се 

произнася по преюдициални запитвания в изследваната материя е отражение 
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и на еволюцията на редица конвенционни и др. органи, трансформирани в 

агенции (напр. Европол). От особено значение за теорията и за практиката е 

изследването на спешното преюдициално производство и по-специално 

делото „Кадзоев” (С-357/09), което бе първото по Директива 2008/115/ЕО. 

Обоснована е авторовата идея за създаване на специализиран съд по 

наказателноправни въпроси в рамките на съдебната система на ЕС. 

Към приносите на кандидата в конкурса следва да посоча проучването 

на изключително сложния и дискусионен въпрос за правосубектността на ЕС. 

ІІІ. Критични бележки и препоръки 

 Във връзка с посочения по-горе принос бих отправила и препоръка за 

задълбочаване на изследването в тази част с оглед и натрупаната практика на 

Съда и най-вече делата Kadi v Council and Commission и Al Barakaat 

International Foundation v Council and Commission. 

ІV. Заключение 

Това, което може да се обобщи от представената научна продукция на д-р 

Н. Марин е последователността в изследванията му в материята на правото на 

ЕС, способността да избира за разработване значими и актуални проблеми с 

голямо практическо значение, както и задълбочеността на научните му трудове.  

V. Общо заключение и подреждане на кандидатите 

В заключение, убедено препоръчам на научното жури да присъди на д-р 

Николай Марин академичната длъжност „доцент” по международно право и 

международни отношения. 

София, 21 юни 2011 г. 




