
1 

 

Югозападен университет „Неофит Рилски” 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

    От проф. д-р Чавдар Иванов Николов  

член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност 

„ДОЦЕНТ”, обявен в ЮЗУ в ДВ бр. 55 / 19 юли  2011 г. 
 

I. Юристът, докторът по право от 1979 г. Александър Драганов 

Димитров, заслужава най-висока оценка за своята повече от 

тридесетгодишна научноизследователска и преподавателска дейност.  Аз 

не изпитвам никакви съмнения или колебания относно кандидатурата му  

за редовен доцент в ЮЗУ „Н. Рилски”, защото го познавам от времето на 

успешната защита на неговата първа тогава у нас кандидатска (сега 

докторска) дисертация в областта на частноправната материя с 

международен елемент (по т. „нар. Право на СИВ”), публикацията на 

първите му монографични разработки и статии в специализирани наши и 

чуждестранни издания и запомнящо се участие в международни и 

национални научни форуми на най-високо равнище. Като декан го поканих 

за хоноруван преподавател във факултета преди 7 години. Днес мога да 

споделя, че това мое решение бе от най- удачните и искрено му благодаря  

за неговата всеотдайна работа по  правната подготовка на много стотици 

студенти, за които той е един дълбокоуважаван преподавател, респектиращ 

със знания не само в областта на международното частно право, а и в ред 

други правни дисциплини, човек с висока обща култура, голям житейски 

опит  и роден оратор. 

II. Доктор Ал. Димитров представя в конкурса за редовен доцент в 

ЮЗУ публикуван самостоятелен монографичен труд – „Международно 
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частно право на Европейския съюз. Основи.” ( 2011г., 304 стр. ). По мое 

мнение, това  изследване, което е връх в неговата научна продукция, 

достойно представя родната наука пред европейските елити. Тази  

констатация е вярна, защото трудът му е без аналог в доктрината на 27-те 

държави-членки, а неговият автор заслужава нашето уважение и 

поздравления за куража да се захване с такава мащабна неизследвана 

проблематика и най-вече за разгаданата „енигма” МЧП – ЕС. Той 

задълбочено изследва есенциалното съдържание на цялата правна система 

на Съюзното частно право: понятия, източници и субекти  (Дял  I) и Дял II 

– международна компетентност на съдилищата и производство по 

граждански дела, приложимото право, признаване и изпълнение на 

чуждестранни решения и други актове в държавите-членки. 

Съгласно закона за развитие на научния състав следва да посоча най-

значимите научни  приноси в представения труд. Ще си позволя един, 

донякъде фриволен израз: ако трябва да изброя всички приноси на автора в 

монографията - това би бил Сизифов, т.е. непосилен труд. Научен принос 

на автора примерно са: 

- Тезата за Съюзно частно право  като обективно съществуващ,  

самостоятелен и паралелен на публичното право правопорядък, т.е. една от 

двете съставни части на Правото на ЕС; 

- Научно издържаното и съдържателно определение на МЧП –ЕС; 

- Постановката за комплексната  природа на  Съюзно частно право 

като материално и процесуално право, предмет на изследване в Дял  II; 

- Защитената с нормативни аргументи нова система на източниците на 

Правото на ЕС и на МЧП – ЕС;  

- Доразвитието на субектния състав на МЧП – ЕС с Европейското 

обединение по икономически интереси (ЕОИИ), Европейското дружество 

(ЕД) и Европейското кооперативно дружество (ЕКД); 
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-  За пръв път са изследвани комплексно проблемите на съдържанието 

на Съюзното право с много нови, рационални и оригинални за теорията и 

полезни за практиката  научни решения и предложения; 

В заключение, литературният апарат е подбран прецизно, а 

великолепният юридически език на автора  не издига „китайска” стена 

пред читателите, независимо от тяхното образомание. Трудът може да се 

чете от вкички. 

III. Монографията на  д-р Ал. Димитров прави от частноправните 

отношения с международен елемент в ЕС  „цивилизована” територия, а и 

единичните спорни тези и предложения са така солидно и оригинално 

защитени, че представляват интерес за изследователите и 

юриспруденцията и правят от МЧП – ЕС „живо право”, както сполучливо 

го квалифицира авторът. 

IV. Кандидатът за академичната длъжност „доцент”  д-р Александър 

Драганов Димитров на 100% съответствува на законовите и научни 

критерии и изисквания за  тази длъжност и с „две ръце” ще  подкрепя 

избора на д-р Ал. Димитров за „доцент”. 

  

                                                                  Член на  журито: 

 (проф. д-р Чавдар Николов) 


