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1. Информация за докторанта 
Еньо Енев Савов е докторант в катедра „Международно право и 

международни отношения“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Завършил е правната 
програма на Нов български университет. Дипломира се като магистър по 
право. Успешно придобива юридическа правоспособност. Владее английски, 
немски и руски езици. Той е изпълнил своя индивидуален план – успешно 
полага всички докторантски изпити, активно участва в научни прояви. 
Работи като главен експертен съветник в Комисията по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание и като 
щатен съветник към Столична община. От 2017 г. започва и преподавателска 
работа в ЮЗУ „Неофит Рилски“.  Това му позволява да се утвърждава и да 
получава признание на специалист по въпросите на международните 
отношения и международното право. Той е фокусирал изследователската си 
работа върху проблемине на Организацията на обединените нации в 
условията на радикални трансформации в системата на международните 
отношения след края на „студената война“.  
2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 
• Важност и актуалност на проблема 
 Представеният пред научното жури дисертационен труд за 
придобиване на образователно-научната степен „доктор по право“ е посветен 



на значими за интересите на България въпроси, свързани с нейното 
положение в съвременните междуналодни отношения. С основание 
доторантът счита, че „със своите действия в международната сфера 
Република България следва да съдейства на ООН за бързо преустройство и 
съобразяване с реалностите на XXI век: разширяване на състава на Съвета за 
сигурност – нови постоянни и евентуално непостоянни членове; внасяне на 
сериозни изменения в Устава относно състава и компетенциите на Съвета за 
сигурност, за да може вече да разглежда и проблеми на грубите и масови 
нарушения на правата на човека; постепенно намаляване на дисбаланса 
между най-богатите и най-бедните държави, икономическия колапс на 
известен брой държави-членки като предпоставка за дестабилизация в 
международните отношения и т.н.“ (с.178) Изследвания като представената 
дисертация са необходими за разработването на състоятелни позиции на 
страната по толкова значим за нейния международен авторитет въпрос. 
 Докторантът, очевидно с роля на катедра „Международно право и 
международни отношения“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, се насочва към един 
особено злободневен въпрос за съвременната международна система – ролята 
на ООН. „В дисертационния труд въобще не се поставя и дискутира въпросът 
нужна ли е на света днес ООН и необходимо и полезно ли е нейното 
съществувание. Априори се приема, че досегашното развитие на света и на 
отношенията между държавите вече е дало положителен отговор на тези 
въпроси. Следователно в дисертационния труд хамлетовият въпрос „Да бъде 
или да не бъде ООН?“ въобще не стои. Авторът се придържа към позицията, 
че днес Организацията на обединените нации е важна част от съвременните 
международни отношения, играе определена положителна роля за тяхното 
мирно и творческо развитие и че всеки опит да се ликвидира организацията 
или да се ограничи нейната дейност ще се отрази негативно, да не кажем 
пагубно, върху сигурността и нормалното развитие на съвременните 
международни отношения.“ (с.10) Разбира се, не бива да се пренебрегват и 
гласовете за изпращането на световната организация „на бунището на 
историята“ като един анахронизъм от времето на двуполюсния свят. Това 
вещае изостряне на дискусиите за бъдещето на ООН като инструмент за 
поддържане на мира в света. Струва ми се, че една от причините за това 
изостряне се крие в късата историческа памет и неразбирането на 



фундаменталната идея, синтезирана в Устава на ООН, която съдържа и 
изводите от провала на първия опит за създаване на инструмент за 
поддържане на мира в една система за колективна сигурност в лицето на 
Обществото на народите. В края на Втората световна война, когато 
категорично се налага изводът, че ако човечеството не мобилизира цялата 
своя мъдрост за изключване на войната като явление в международните 
отношения, то може да стигне до най-голямото си унижение – да се 
самоунищожи, с особена роля на държавите от Антихитлеристката коалиция, 
се предприемат специални усилия за създаване на ефективен механизъм за 
поддържане на мира. Гениалната идея на Франклин Рузвелт за 
необходимостта от поемане на особени отговорности за поддържане на мира, 
каквито не са предвидени в Устава на Обществото на народите, дава мощен 
импулс за обосноваване създаването на специален Съвет за сигурност, с 
особена роля в него на страните постоянни членки. В наше време тази 
концепция е забравена или остава неразбрана. Затова оценявам високо 
дисертацията на Еньо Савов, която провокира към сериозни размишления по 
повод възможната нова роля на ООН в променящият се свят.й 

• Обем и структура  
Дисертационният труд на Еньо Савов е в общ обем от 212 стандартни 
страници и е структуриран в увод, три глави, заключение и библиография. 
Предложената структура допринася за доказване на тезата на автора, че е 
необходимо непрекъснато подобряване и усъвършенстване на нейната 
структура и дейност, за да отговаря най-ефективно на изискванията на 
международната среда, в която съществува и действа. 
• Използвана научна литература  

Докторантът Еньо Савов се е опрял на стойностни изследвания и 
информационни ресурси. За разработването на дисертационния труд са 
използвани 86 източника на български език, 20 на чужд език и 2 интернет 
източника.  Сред тях има стойностни монографични издания, научни статии, 
документи, анализи, доклади. Всички материали са използвани 
добросъвестно, цитирани са коректно, към някои са направени критични 



бележки. Подбрани и използвани са релевантни на темата източници. 
Оформеният научен апарат е надежден и подпомага читателите. 
3. Оценка на дисертацията и получените научни и научно-приложни 
резултати. Критични бележки, препоръки и въпроси. 

 В предложеня за оценяване дисиртационен труд докторантът е 
предприел впечатляващи интелектуални усилия:  

-за задълбочено осмисляне на протичащите в съвременния свят 
процеси след края на „студената война“;  

-за проучване на голям обем източници;  

-за структуриране на съдържателното изложение;  
-за идентифициране на възможностите за сближаване на различните 

идеи за реформиране на ООН; 

-за определяне реалната роля на ООН и на нейния основен инструмент 
за поддържане на мира в света – Съвета за сигурност във взаимодействията в 
съвременната международна система; 

-за техническото оформяне на дисертацията. 
В първата глава Еньо Савов проследява зараждането и развитието на 

идеята за организиране и регулиране на международните отношения като 
особен вид обществени отношения и узряването на мисълта за създаване на 
механизми за съгласуване на интересите на различните участници (субекти). 
Именно тези функции започват да изпълняват международните организации. 
Поздравявам докторанта за включването на текст за приноса на българския 
инженер Петър Димков  с неговата „Звезда на съгласието“ в развитието на 
тези идеи.  

Втората глава на дисертацията е посветена изцяло на Съвета за 
сигурност на ООН, в който е претворена идеята за необходимост от носене на 
особени отговорности за поддържане на мира и сигурността в света. 
Препоръчвам на докторанта да отдели повече място за раждането на идеята и 
нейното прилагане в Устава на ООН. Намирам това за особено нужно в 



сегашния дебат. Така най-добре ще се отговори на критиките, че Уставът 
осигурявал диктатура на едно малцинство страни-членки над мнозинстното, 
както и на критиките на правото на вето на страните постоянни членки. 
Трябва да припомняме предупреждението на Рузвелт, че носещите бремето 
на специални отговорности трябва да имат единодушие при приемане на 
решения. Той обръща внимание, че опити за налагане на решения, въпреки 
тяхната воля, би било най-голямата заплаха за мира. 

Третата глава представя пълно различните идеи за реформиране на 
ООН и конкретните предложения за разширяване на Съвета за сигурност. 

Считам, че на тази дисертация би прилягала още една структурна 
единица, посветена на позициите на България в дискусиите за бъдещето на 
ООН и за реформирането й чрез промени в нейния устав. Точка 5. от третата 
глава не запълва тази празнота. Препоръчвам при публикуването на 
дисертацията като монографичен труд да се добави четвърта глава, посветена 
на позициите на Република България и оценки за тях и вероятно конкретни 
препоръки. 

С това предложение не се търси основание за преднамерени критики. 
То е породено от самата дисертация. В това виждам най-голямото 
достойнство на труда – той провокира към сериозно осмисляне на 
проблемите пред уникалния инструмент за поддържане на международния 
мир и сигурност на фона на радикалните промени в международната система. 
 Трудът на докторанта трябва да бъде оценен по достойнство. Аз не 
познавам друго стойностно изследване по темата в България.  Публикуването 
му като цяло, или на части, може да служи като надеждна основа с коректен 
научен апарат и за други проучвания.  
 При тези натрупвания вярвам, че Еньо Савов ще продължи 
изследванията си с нови проникновения за ефектите върху ООН от 
наблюдаваното засилване на протекционизма и ударите върху 
многостранните механизми за организиране и регулиране на 
международните отношения. 
 



4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Оценявам дисертацията на Еньо Савов като своеобразен български 
принос в дебата за бъдещето на ООН и реформирането й чрез промени в 
нейния устав. 
 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 
Докторантът има три публикации по темата на дисертацията, две от 

които в Сборник с научни трудове на Института за държавата и правото към 
БАН. Те са оригинални, злободневни и с висока научна стойност. С тях 
авторът  представя проблемите пред необходимостта от реформиране на 
Устава на ООН, дава подробна информация за различните идеи и позиции, 
обосновавани от страни членки на организацията и на изследователи. 

6. Оценка на автореферата 
Авторефератът отразява синтезирано съдържанието на дисертационния труд 
и в резюме  представя идеята, тезата, и резултатите от изследването.  
7.Заключение 

На оценяване е подложен резултатът от една успешна докторантура. 
Докторантът е извършила сериозна събирателска и аналитична работа и е 
създал добра основа за обосновани изводи. С този труд той демонстрира нюх 
и способности на изследовател, който, стъпвайки коректно на постижения в 
осмислянето на проблемите, свързани с голямата динамика на процесите в 
съвременните международни отношения и техните последици за 
Организацията на обединените нации. С дисертацията си докторантът дава 
убедителни аргументи за аспирациите си за докторска степен. Приканвам и 
останалите членове на научното жури да гласуваме  за присъждането на 
Еньо Енев Савов образователно-научната степен „доктор по право“  

/Международно право и международни отношения/. 

23 юни 2018 г.     Изготвил становището: 
 /проф. д-р Динко Динков/ 


