
                                              Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я  

                                от проф.  д-р Благой  Никитов  Видин  

 

Уважаеми членове на научното жури, 

 

Със заповед № 1016/27.04.2018 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 

Благоевград съм определен за член на научно жури  и рецензент за присъждане на 
образователната и научна „доктор“.  Кандидат е Виктор Владимиров Серафимов, 

докторант редовна форма на обучение в катедра „Международно право и 

международни отношения“ при Правно-историческия факултет на Югозападния 
университет „Неофит Рилски“ – Благоевград с научен ръководител доц. д-р Николай 

Марин. Дисертационният труд е на тема „Прекратяване на международни договори“ по 

научната специалност „Международно право и международни отношения“, 
професионално направление 3.6 Право, област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки,  

 

Описание на представените материали 

Представени са ми за оценяване следните материали: 

– автобиография в европейски формат; 
– дисертационен труд;                             

– автореферат; 
– списък на научните публикации. 

Докторантът е приложил два броя  публикации, всичките публикувани и 

представени в пълен текст. 
 

 Мнение и оценка за дисертационния труд 

Дисертацията  съдържа 303 страници:  три глави, заключение, библиография от 
441 единици и приложение. 



Уводът очертава предмета и актуалността на изследваната тема, поставена е  
целта на изследването – да се направи цялостен анализ на основанията и процедурните 
правила за прекратяване на международни договори, произтичащи, както от нормите на 
международното публично право, така и от нормите на националното право на Република 
България.  За  изпълнението на поставената цел, са формулирани ясни задачи. 

В  първа глава, озаглавена „Формиране и утвърждаване на правото, приложимо 

при прекратяване на международни договори“ цялостно  е изследван процесът на 
зараждане на международните обичаи, приложими при прекратяване на международни 

договори в международното публично право от Древността, през Древна Гърция и Рим 

до края на XIX век. Изследвани са опитите за кодификация на правото на 
международните договори от края на XIX век до 1969 г., като е обърнато изключително 

внимание на дейността на Комисията по международно право на ООН. В рамките на 
самостоятелен раздел от тази глава са очертани и разграничени понятията и 

институтите, които формират този дял от правото на международните договори. 

Изследване са процесите на формиране и утвърждаване на процедурните правила, 
приложими при прекратяване и денонсирани на международни договори от 
Българската държава, като са анализирани четирите конституции, действали в страната 
от 1879 г. до настоящия момент. 

Във  втора глава „Основания за прекратяване на международни договори“ са 
изследвани всички основания за прекратяване на международните договори, 

установени във Виенската конвенция за правото на договорите. Докторантът е 
разгледал систематиката на прекратителните основания, като е предложил собствена 
класификация на отделните видове основания. След тази обща част, авторът е 
изследвал всяко прекратително основание, като последователно е проследил 

правноисторическото развитие на дадения институт, както и настоящото уреждане във 
Виенската конвенция. Като част от изследването на всяко прекратително основание са 
посочени елементите от хипотезата на  нормите от Виенската конвенция, които 

съдържат прекратително основание. Изследвана е международната практика и на 
Република България в частност, като са разгледани примери за международни 

договори, денонсирани от Република България, в които са допуснати нарушения в 
тълкуването и прилагането на разпоредбите на Виенската конвенция за правото на 
договорите. Докторантът е изследвал актуални примери, последният от които е 



договорът между Руската федерация, Република България и Гръцката република за 
изграждане и експлоатация на петролопровода Бургас-Александруполис. 

В третата глава, озаглавена „Процедура и последствия от прекратяването на 
международни договори“ са изследвани процедурните правила за прекратяване на 
международни договори, както от гледна точка на международното публично право, 

така и от гледна точка на националното право. Направен е сравнителен анализ на 
правните режими, установени от Конституцията на Народна република България от 
1971 г. и Конституцията на Република България от 1991 г., като докторантът е 
изследвал практиката на страната при денонсиране на международни договори в двата 
периода. Като част от това изследване е очертан законодателен дефицит в действащата 
конституционна уредба по отношение на разпределянето на правомощията за 
денонсиране на международни договори. Анализиране са последствията от 
прекратяване на международни договори за странитепо договорите. 

В заключението  докторантът обобщил  резултатите от направеното изследване, 
посочил е изводите, които могат да бъдат направени вследствие на изследването и са 
очертани приносите на труда. Направено е de legeferenda предложение за приемане на 
нов конституционен текст за отстраняване на законодателния дефицит, очертан в трета 
глава. 

Научни приноси на изследването 

Дисертационният труд е първото цялостно изследване на въпроса за 
прекратяване на международните договори, сключени от Република България. То 

включва  обзор на научни разработки по въпроса, както от български, така и чужди 

автори и  е подходяща основа за бъдещи изследвания.  

Откроени са дефиниращите характеристики на всички основания за 
прекратяване на международни договори, като е предложен оригинален подход за 
систематизирането на тази материя.  

Изследвани са изискванията на националното и на международното право по 

отношение на правните действия, които следва да бъдат извършени от компетентните 
държавни органи в Република България при прекратяване на международни договори, 

сключени от страната.  



Включено е delegeferenda предложение за отстраняване на съществуващия 
законодателен дефицит. 

Приемам посочените в автореферата научни приноси.  

 

Публикации по темата на дисертационния труд 

 

Виктор Серафимов публикува резултатите от своя труд в две статии. Те 
адекватно отразяват съдържанието на труда и без съмнение, ще поставят начало на 
научна дискусия.     И двете статии са в авторитни научни издания. Доколкото в 
основната  си част са публикациите се основават на вече обсъдения дисертационен 

труд няма да  бъдат рецензирани отделно.   Публикациите са  : 

1. Серафимов, Виктор.„Особености на процедурата по прекратяване на международни 

договори“,, сб. Научни трудове на Института на Държавата и правото при 

Българската академия на науките, том XII. 2015 г. 
2. Серафимов, Виктор. „Особености на процедурата по прекратяване на международни 

договори“, сп. „Международна политика“, бр. 2, година XII, 2016 г. 
 

Заключение 

 

Дисертационният труд съдържа  научни, научно-приложни и приложни 

резултати, които представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички  

изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България 
(ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.  

Дисертационният труд показва, че докторантът притежава задълбочени 

теоретични знания и професионални умения по научна специалност „Международно 

право и международни отношения” като демонстрира качества и умения за 
самостоятелно провеждане на научно изследване. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за 
проведеното изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд,  

постигнати резултати и приноси  и предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен ‘доктор’ на Виктор Владимиров Серафимов  в област 



на висше образование: 3 Социални, стопански и  правни науки, професионално 

направление 3.6 Право по специалност  Международно право и международни 

отношения. 
 

30 май 2018 г.                                       Рецензент: ............................................. 
                 Професор, д-р Благой Видин 

 

  

    

 


