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 С Т А Н О В И Щ Е   

от доц. д-р Николай Атанасов Марин – 

зам.- декан на Правно-историческия факултет в Югозападния университет 
„Неофит Рилски“, 

вътрешен член на научно жури за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор”, 

на основание Заповед № 1023/ 30.04. 2018 г. на Ректора на 
ЮЗУ „Неофит Рилски” 

 
с кандидат: Еньо Енев Савов, 

докторант в научна област 3. Социални, стопански и правни науки,  
професионално направление 3.6 „Право”, научна специалност 

„Международно право и международни отношения”, 

автор на дисертационен труд на тема: 
„Съвет за сигурност на Организацията на обединените нации – варианти 

за реформа” 
 

  

1. Биографични данни за докторанта 

Еньо Енев Савов завършва средното си образование в ЧЕСОУ „Дорис 
Тенеди”, гр. София.През 2013 г. същият придобива магистърска степен по 
право в Нов Български университет, гр. София. Докторантът е представил 

документи, доказващи владеене на следните чужди езици - английски, немски 

и руски. 

Професионалният опит на кандидата започва като юрисконсулт към 

търговски дружества. През 2017 г. същият е назначен като експерт към 

Столична община. Свидетелство за експертната дейност на кандидата е и 

привличането му като главен експертен сътрудник в Комисията по 
европейски въпроси и контрол на европейските фондове към Народното 

събрание на Република България. 
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След успешно издържани конкурсни изпити през 2014 г. Еньо Савов е 
зачислен като редовен докторант към катедра „Международно право и 

международни отношения” в Правно-историческия факултет на ЮЗУ 

„Неофит Рилски”. В изпълнение на индивидуалния си учебен план 

докторантът е водил семинарни занятия по „Международно публично право” 
в специалност „Право“ – задочно обучение.  Еньо Савов е публикувал три 

статии по темата на дисертационния си труд. 

 

2. Актуалност на темата на дисертационния труд 

В дисертационния труд се поставя акцент върху необходимостта от 
реформиране на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации 

както относно неговия състав, така и по отношение на справедливото 

географско и политическо представителството на различните региони и групи 

от държави. Докторантът разглежда различните варианти за реформа на 
Съвета за сигурност, съдържащи увеличаване броя на неговите постоянни и 

непостоянни членове.  
Съветът за сигурност  безспорно е най-важният главен орган на най- 

авторитетната международна междуправителствена организация, каквато е 
Организацията на обединените нации. В работата се аргументират 
евентуалните промени в системата от главни органи на ООН, с цел да се 
адаптира международната организация към реалните проблеми и архитектура 
на международните отношения в контекста на променената структура на 
системата на международни отношения.  Разгледано е участието на България 
като непостоянен член на Съвета за сигурност от групата на 
източноевропейските държави. Направено е заключение за представянето на 
България като непостоянен член и трите пъти, в които нашата страна участва 
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в Съвета за сигурност се свързва с приемането на важни решения за 
международното право и международните отношения. 
 

3. Познаване на проблема 

В дисертационния си труд Еньо Савов систематизира редица 
обобщения и изводи, даващи основание да се заключи, че той е проучил 
подробно развитието на международните междуправителствени организации 

като субект на международното публично право в правен и исторически 

аспект. Докторантът обръща специално внимание върху претворяването на 
идеята за универсална международна организация след Първата световна 
война и формулираните  предложения от българина  инж. Никола Димков в 
неговата книга „Звезда на съгласието“, които впоследствие се предполага, че  
са възприети и от американския президент Томас Удроу Уилсън. Съвсем 

логично в изследването е проследена правната уредба на  цялата структура от 
главни органи на ООН и тяхното взаимодействие като е поставено по-

специално внимание на Съвета за сигурност. 
Авторът на дисертационното изследване е анализирал редица български 

и чуждестранни специализирани научни източници, а също и по-важни 

актове, политически предложения и планове за реформи на Съвета за 
сигурност предлагани през последните 25 години. Представени са различните 
интереси и аспекти при евентуалните възможности за увеличаване броя на 
постоянните и непостоянните членове на Съвета за сигурност, както и 

обособените държави претенденти от съответните географски региони, 

заявяващи своите интереси за включването им към постоянните членове. Във 
връзка с предложената реформа на Съвета за сигурност като част от 
предложенията за подобряване ефективността на организацията,  докторантът 
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разглежда и създадените за целта специална работна група, група за 
операциите на ООН в подкрепа на мира и групата на високо равнище по 
заплахите, предизвикателствата и промените („групата на мъдреците”). 

Със задълбочените си анализи и обобщения, докторантът показва 
отличните си познания в областта на международното право и 

международните отношения. Положителна оценка заслужава и стремежът на 
автора  да отстоява собствена позиция по разглежданите въпроси като 

критикува обосновано съществуващата структура от главни органи ООН и 

дискутираните модели за реформа (план А и план В). 

 

4. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

В структурно отношение дисертационният труд се състои от увод, три 

глави, заключение, библиографска справка и  приложение, в общ обем от 212 

страници. За разработването на дисертационния труд са използвани 86 

източника на български език, 20 на чужд език и 2 интернет 
източника.Използваната от докторанта методология включва нормативен, 

историко-хронологически и сравнителен методи, допълнени с формално-

логическия подход. 

Уводът представя предмета и актуалността на разглежданата тема. 
Като конкретна цел на дисертационното изследване, докторантът е посочил 

обосноваването на положителната роля и влияние на Организацията на 
обединените нации в съвременните международни отношения. С оглед 
осъществяването на поставената цел, са формулирани конкретни задачи,  

насочени към анализирането на вече съществуващи и нови, част от които са 
дадените предложения от докторанта, ефективни варианти за 
усъвършенстване на структурата и дейността на ООН. 
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Първа глава е посветена на създаването и историческото развитие на 
съвременните международни организации. Подчертава се, че тази форма на 
сътрудничество между държавите, олицетворяваща ООН, се появява  тогава, 
когато са необходими усилията на повече от две държави за  решаването на 
проблеми от общочовешка значимост. Извършена е историческа 
ретроспекция на по-важните международни организации, създадени след 

Виенския конгрес през 1815 година до наши дни. 

Във Втора глава са анализирани  въпросите за правната същност на 
съвременната международна междуправителствена организация и 

задължителните елементи, които следва да са налице в този процес. В нея 
подробно са анализирани процесът по създаването, структурата и начина на 
действие на двете най-важни, според автора, международни организации на 
нашата епоха, а именно: Обществото на народите и Организацията на 
обединените нации. Особено внимание се обръща на характерното за Съвета 
за сигурност „ право на вето“  в процеса на вземане на решения, разгледано е 
правното му значение, както и съществуващите тенденции „за“ и „против“ 
неговото запазване и предоставяне при определени условия на евентуалните 
новите постоянни членове на Съвета за сигурност. 

Трета глава представя динамиката на съвременните международни 

отношения, мястото и ролята на Съвета за сигурност в тях. Разгледани са 
различните становища, тенденции и предложения за реформиране на Съвета 
за сигурност в общия контекст за необходимостта от реформиране на 
Организацията на обединените нации. 

В заключението докторантът е обобщил резултатите от научното изследване 
като е отчетено изпълнението на поставените в увода задачи и  са посочени 

съответните  изводи, обосноваващи основната теза на автора, че Съветът за 
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сигурност на ООН е важен фактор в съвременните международни отношения, 
с  активна роля в запазването на световния мир и сигурност 

5. Автореферат 

Представеният към дисертационния труд автореферат е с обем от 19 

страници и в структурно отношение отговаря на нормативните изисквания на 
ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Вътрешните правила за 
развитие на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Същият съдържа 
кратко изложение на актуалността на темата, предмета, обекта, целите, 
задачите и структурата на научното изследване, научната новост на труда, 
справка за основните приноси на труда според автора, както и списък на 
неговите публикации по темата. 

6. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и 

резултати 

Дисертационният труд съдържа приноси с научно-приложно значение 
за теорията и практиката в областта на международното право и 

международните отношения. Изследвани са множество модели за реформа, 
свързани с функциите на Съвета на сигурност на ООН, които са актуални и 

съществени за международната общност като цяло. Препоръката ми е 
кандидатът да задълбочи своите научни анализи в правото на 
международните организации. Считам, че дисертационното изследване е 
добра предпоставка за по-нататъшни научни изследвания и на други 

съществени въпроси, свързани с правото на международните организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни 

резултати, които представляват оригинален принос в науката и отговаря на 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България, Правилника за неговото прилагане и Вътрешните правила за 
развитие на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски“.  

Докторантът Еньо Савов показва много добри  теоретични познания и 

професионални умения в областта на докторската програма по 
„Международно право и международни отношения“. Успешната му  
реализация като експерт към Народното събрание е още едно свидетелство за 
професионалните  му качества и възможности за провеждане на 
самостоятелни научни изследвания. 
С оглед на гореизложеното,  убедено давам своята положителна оценка за 
проведеното дисертационно изследване и предлагам на уважаемото научно 

жури да присъди образователна и научна степен „доктор“ на Еньо Енев Савов 
в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.6. Право,  докторска програма „Международно 

право и международни отношения“. 

 

24.06.2018 г.     Изготвил становището: 

гр. Благоевград     /доц. д-р Николай Марин/ 

 

 

 


