
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Маргарит Ганев 

член на научното жури съгласно Заповед №526 от 27 .02. 2015 г. на Ректора на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ относно процедура за получаване на образователна и научна 

степен „доктор“ в професионално направление 3.6 „Право“, научна специалност 

05.05.15 „Международно право и международни отношения“ в Правно-

историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

I. Общи съображения 

Докторантката Вероника Гошева Стоилова е завършила Правно-историческия факултет на     

ЮЗУ „Неофит Рилски“ през 2007 година. Тя очевидно проявява системен интерес към 

материята на международните отношения, който се изразява в специализациите „Югоизточна 

Европа в съвременните международни отношения“ (2007-2009 година) и „Международно 

право и международни отношения“ (2012 година). Тя има и много добри предпоставки за 

развитие след като е била главен специалист в Европейски документационен център към 

Правно-исторически факултет (2007-2009 година), специалист в отдел „Научни проекти“ (2009-

2011 година) и редовен асистент в катедра Международно право и международни отношения 

от 2010 година. 

Не може да не направи впечатление фактът, че е представила труда си за по-малко от три 

години след зачисляването й като докторант. 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за публична защита на заседание на 

Катедрен съвет на Катедра „Международно право и международни отношения“ към Правно-

историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, проведено на 23 февруари 2015 година. 

 

II. Съображения по същество 

Поздравявам авторката за избора на тема, тъй като в дългогодишната ми практика рядко 

съм се срещал с поставяне на толкова остросюжетни въпроси в контекста на научно 

изследване. Допълвам поздравленията си с констатацията, че е приложен максимално 

обективен подход за интерпретация и оценка на сложни от гледна точка на международното 

право и международните отношения процеси. 

Намирам, че дисертационният труд е добре структуриран, но все пак би било възможно 

преодоляването на количествения дисбаланс между глава Първа (страница 15-117) и глава 

Втора (страница 118-176), респективно глава Трета (страница 177-205). 

Според мен основните приносни моменти могат да бъдат групирани по следния начин: 

1. Възникване и исторически проявления на различните типове хуманитарна интервенция. 

2. Конструиране на модел за изследване на хуманитарната интервенция в съвременни условия. 



3. Анализ и съпоставка на взаимодействието между фундаментални понятия на 

международното право (суверенитет, ненамеса, забрана за употреба на сила и други). 

4. Използване на новаторски и нестандартен научно-изследователски подход, обоснован чрез 

най-добри примери на интердисциплинарност. 

5. Определяне на значението на „хибридната война“. 

 

III. Препоръки 

Езикът и стилът на изложението са много приятни, но същевременно с това трябва да 

бъде обърнато внимание на факта, че подобен тип трудове изискват определена лексикална 

съотносимост. Констатирах, че на редица места са използвани термини и фрази, които са по-

пригодни за журналистически, отколкото за международноправни публикации. Убедено 

препоръчвам да бъде използван изразът „права на човека“, а не „човешки права“; имената на 

държавите да бъдат изписвани по съответния начин – възприет в рамките на ООН (не Северна 

Корея, а Корейска народно-демократична република; не Великобритания, а Обединено 

кралство Великобритания и Северна Ирландия; не Холандия, а Обединено кралство 

Нидерландия или поне само Нидерландия); да не бъде изписвано Буш-старши или Бил 

Клинтън, тъй като това са имена на авторитетни президенти на една от великите нации в света. 

Бих могъл да продължа и с други примери, но мисля, че авторката, която е доказала своя 

много висок капацитет ще може сама да ги открие и да отстрани дефицитите. 

Списъкът на използваната литература е впечатляващ. Заслужава насърчение факта, че 

преимуществено са използвани актуални разработки и информации, включително по интернет. 

На този фон прави впечатление, че библиографията на български език е относително 

ограничена. 

Изказвам убеденост, че дисертацията в скоро време може да се появи и като 

самостоятелно монографично издание. С оглед повишаване на неговите достойнства 

настойчиво препоръчвам да бъдат проучени и взети под внимание първата по рода си в 

България студия „Международноправната система за опазване на световния мир и сигурност 

на границата на новия век и неговите предизвикателства“ (публикувана в „Трудове по 

международно право“, том V, Българска асоциация по международно право, 2000 година, 

страница 113-165), както и колективния труд на водещите български специалисти  

„Съвременното международно правораздаване“ том I (Институт по международно право, 

Институт по европейско право, с. 2011 година). 

 

IV. Изводи 

Представените текстове на дисертационния труд, както и на други публикации в тази 

връзка са солидно доказателство за последователност и развитие в научните изследвания на 

Вероника Стоилова. Без съмнение съществуват възможности за нейното научно израстване и й 

отправям пожелания за избор на все така значими, актуални и недостатъчно разработени до 

този момент в нашата научна литература проблеми. 

 

V. Заключение 



Убедено препоръчвам на научното жури да присъди на Вероника Стоилова 

образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.6 „Право“, научна 

специалност 05.05.15 „Международно право и международни отношения“ в Правно-

историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

 

 

8 април 2015 година 


