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СТАНОВИЩЕ 

 

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” 
в професионално направление 3.6. Право 

/Международно право и международни отношения/ 
 

 

Автор на дисертационния труд: ВИКТОР  ВЛАДИМИРОВ  СЕРАФИМОВ 

Тема на дисертационния труд: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ 

ДОГОВОРИ 

Изготвил становището: Доц. д-р ЕНЬО  ВАСИЛЕВ  САВОВ 

 

 

 Настоящото становище е изготвено въз основа на Заповед на Ректора на 
Югозападния университет „Неофит Рилски” № 1016/27.04.2018 г. Благоевград 
за присъждане на общообразователна и научна степен „Доктор”, съгласно която 
съм определен за член на научното жури по този повод.  
 

 1. Общи сведения за кандидата:  
 Кандидатът работи в Обществения съвет към Фонда за лечение на деца и 
Българското национално радио. Като хоноруван асистент води упражнения по 
международно частно право и Право на Европейския съюз в Югозападния 
университет „Неофит Рилски”. Член е на Управителния съвет на „Сдружение за 
международни състезания по право” – нестопанска организация, която 
организира провеждането и участието на отбори от български университети във 
всички международни състезания по право.  
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 2. Тема и актуалност  
 Общоизвестна истина е, че международният договор е основен източник  
на съвременното международно право. Той представлява гръбнакът, правната 
основа върху която се изграждат и развиват съвременните отношения между 
държавите. Това обяснява и непрекъснатият интерес към всички въпроси, 
свързани със сключването, тълкуването, изпълнението, прекратяването и пр. на 
международните договори от международноправната мисъл в целия свят. Не 
случайно посочвам световното звучене на избраната тема, тъй като 
изследването й от български международно-правници е повече от скромно.  
 Актуалността на изследването се определя следователно както  от 
значимостта на избрания проблем, така също и от отсъствието в българската 
международноправна наука на самостоятелни монографични, или под друга  
форма  значителни, подробни и аналитични изследвания, на въпросите, 
свързани с международните договори, и в частност, с тяхното прекратяване. 
 Това показва, че докторантът има конструктивно и аналитично мислене и 
може да открива и откроява научни проблеми, които изискват и заслужават да 
бъдат разработвани и изследвани.  
 

 3. Цялостна оценка на дисертационния труд 
 Текстът съдържа 303 страници, структурирани в увод, три глави, 
заключение, приложения и библиография от 447 единици, които са 
използвани при самото му изготвяне. 
 Структурата на дисертационния труд е логична и удачно изградена. За 
последователност на собственото изложение, съвсем схематично само ще я 
маркирам. 



3 
 

 В увода авторът  посочва какъв е предметът на изследването, 
обосновава актуалността на избраната от него тема и формулира целите и 
задачите, които си е поставил с нейното разработване.  
 Глава първа е посветена на формирането и утвърждаването на правото, 
относимо към проблема за прекратяването на международния договор. И 

доколкото, както вече бе отбелязано, проблемът има както национално, така и 
международноправно звучене, авторът разглежда както формирането на тези 
норми в международното, така и националното право,  конкретно на България.  
 Глава втора разглежда основанията за прекратяване на международните 
договори, както на такива, които са предвидени от страните и посочени в 
самия договор, така и основания, които не са предвидени от страните. 
 В третата част, която не е отбелязана в „Съдържанието” като глава, 
авторът разглежда процедурата за прекратяване на международните договори, 
установена в Република България. Изложена и анализирана е правната уредба 
на въпроса съобразно българските конституции от 1971 и 1991 година. 
 Цялостното впечатление от работата е, че авторът: 
 - е избрал актуална и нуждаеща се от анализ тема на докторската си 
работа, по която отсъстват значителни изследвания в българската правна 
литература; 
 -  посочената библиография свидетелства, че при подготовката на своя 
труд е използвал значителна литература на кирилица и латиница; 
 - успешно се е справил с поставената задача . 
 Разбира се, биха могли да се направят някои бележки, които имат не 
толкова критичен характер, а са продиктувани по-скоро от пожеланието 
авторът да продължи да се занимава и изследва тази тема и, ако наистина 
стори това, би могъл да ги има предвид: 
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 - в началото твърде надълго и нашироко се обяснява какво ще бъде 
направено по-нататък в изложението, което е едва ли необходимо; 
 - когато се употребяват чужди  изрази или фрази, то те трябва да бъдат 
много ясно представени и обяснени. На страница 17 е използван латинския 
израз „jus gentium”, което в буквален превод на български означава „право на 
народите”! Този израз буквално е приет само в немския език – „das 

Voelkerrecht”. В останалите езици, в т.ч. и в българския, е приет латинският 
израз „jus inter gentes” – право между народите, или „международно право”. 
 - стр. 21/22в последния абзац на първата страница и първия абзац на 
втората, както и на редица други места в изложението несе посочва и 
понякога не  става ясно за какви (двустранни или многостранни) договори 
става дума. В повечето случаи това се подразбира, особено за хора, които са 
запознати с материята, но едно такова уточнение от страна на автора няма да 
бъде излишно; 
 - стр. 28/29 редица от формулировките на тези две страници се нуждаят 
от доуточняване; 
 Общата ми препоръка към докторанта е да прегледа много внимателно 
още веднъж цялата работа и да отстрани, доколкото може, някои грапавини в 
изразите и формулировките. 
 Смятам, че направените бележки не накърняват достойнствата на 
представения дисертационен труд.  С оглед на гореказаното, основният извод, 
който бих могъл да направя е, че и дисертационният  труд и кандидат-
докторанта отговарят напълно на изискванията, съдържащи се в Глава Втора, 
Раздел II   на Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ 

„Неофит Рилски”.    
На това основание убедено бих искал да предложа на уважаемото 

научно жури:  
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да приеме като успешен дисертационния труд на Виктор Владимиров 
Серафимов, озаглавен „Прекратяване на международните договори” и да 
излезе със становище да му бъде присъдена образователната и научна 
степен „ доктор” по специалност „Международно право и международни 
отношения”, шифър: 05.05.15. 

 

21 май 2018 г. 
София       

 

      ИЗГОТВИЛ:……………………………. 

         (доц. д-р Еньо Савов) 
 


