
СТАНОВИЩЕ 

 

На основание на Заповед РД 38- 596/20.11.2014 г. на Ректора на Софийския 

университет «Св. Климент Охридски» за включване в състава на научно жури за 

провеждане на защита на Николина Георгиева Кутева – редовен докторант по 

професионално направление 3.6. «Право» (Научна специалност Международно 

право и международни отношения – Международни отношения, шифър 

05.05.15) към Катедра Международно право и международни отношения 

(МПМО) на Юридическия факултет при Софийския университет “Св. Климент 

Охридски”, на тема «Превантивната дейност на ООН в справянето с 

международните конфликти – от традиционно към превантивно 

мироопазване през  XXI век» за присъждане на образователната и научна 

степен  «доктор» 

 

От  проф. д-р Пламен Иларионов Пантев, научен ръководител и член на 

научното жури 

 

Николина Кутева е зачислена със заповед РД20-586 от 31.03.2009 г. с научен 

ръководител  проф. д-р Пламен Иларионов Пантев в Катедра по Международно 

право и международни отношения на Юридическия факултет при Софийския 

университет «Св. Климент Охридски». Докторантката положи с « много добър 

5» изпита от докторантския минимум по Международни отношения и с 

«отличен 5.50» изпита по немски език. 

 

Периодът по работа над дисертационния труд продължи по-дълго от 

предвидения за редовен докторант поради заболяване в семейството на 

Николина Кутева, на самата нея, както и във връзка с необходимостта 

допълнително да се преодоляват организационни проблеми по разработването 

на дисертационния труд. Докторантката е депозирала цялата необходима 

документация за изискуемата процедура. Представеният дисертационен труд е в 

обем 224 стр. Цитираните монографии са 53, справочниците и речници – 4, 

официалните документи – 92, изследванията, докладите, статиите и справки – 

30 източника и 9 информационни източника от периодичния печат – или общо 

188 източника на български, английски и немски език. Подборът на 
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източниците и начинът на тяхното използване са подходящи и подпомагат 

обосноваването на авторовите тези. 

 

Докторската дисертация разглежда въпроса за предотвратяването на 

международните конфликти в три специфични насоки: като дейност на ООН, 

като проблем на мироопазването и като проблем на нещо нетрадиционно за 

последното, а именно превантивното мироопазване. Този аспект на превенцията 

на конфликтите в международните отношения и мироопазваенто е както 

изключително актуален, така и почти неизследван. Самият факт на 

формулирането на такъв важен за теорията и практиката научен проблем прави 

изследването на докторант Кутева интересно и с потенциално полезни изводи. 

 

Проблематиката на дисертационния труд е от областта на Теорията на 

международните отношения, Теорията на външната политика, Изследванията в 

областта на сигурността и ролята на международните институции за 

постигането й. Николина Кутева си поставя ясни изследователски цели, които 

реализира чрез правилно подбрани изследователски задачи. Авторката следва 

последователно научната си теза: наред с ограниченията пред регулативните 

способности на ООН за предотвратяване на международните конфликти вече 

започват да се разкриват и проявяват условия и предпоставки за осъществяване 

на преход от традиционно към превантивно мироопазване на световната 

организация през 21-и век. Използваните изследователски методи са подбрани 

правилно и подходящо приложени. Дисертантката е посочила коректно 

авторите и произведенията, третиращи разглеждания в нейния труд проблем.  

 

Проблематиката на превантивната дейност на ООН е на вниманието на 

Николина Кутева от времето като магистрант в специалност Международни 

отношения на Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент 

Охридски”. По един много по-задълбочен начин вече в докторското изследване 

Кутева анализира изследвания проблем в контекста на трансформиращата се 

структура на системата на международни отношения. Тя доказва, че част от 

трудностите по реализиране на превантивното мироопазване е свързано с 

трудното стабилизиране на структурата на системата на центросилово равнище 

след края на Студената война. На следващо място е посочила природата и 
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характера на съвременните международни конфликти, заплахите за сигурността 

в света, трудностите на ООН по приспособяване към съвременната 

международна среда. Докторантката е анализирала подробно способностите на 

наличния в ООН институционен инструментариум за осъществяване на 

превантивно мироопазване, за да направи извода за необходимостта от 

продължаваща вътрешна трансформация на световната организация и 

разширяване на партньорствата на ООН с регионални и други организации – 

особено с НАТО и ЕС. Специално внимание във връзка с вътрешната еволюция 

на ООН е отделила на нарастващата връзка между мироопазването и 

мироизграждането, включително на институционно равнище. Николина Кутева 

разглежда и няколко конкретни казуса на превантивно мироопазване – не с 

оглед на цялостното им описание и обяснение, а за да илюстрира ограниченията 

и конструктивните възможности за такава активност в рискови зони и 

обстоятелства. 

 

Докторант Кутева е посочила седем научни приноса, представени в 

Автореферата. Считам, че те са обосновани и произтичат от доказателствата в 

дисертационния труд. 

 

Николина Кутева е апробирала своите идеи и тези в достатъчен брой научни 

публикации в специализирани научни издания. Оценките за тях от научната 

колегия са позитивни. 

 

В заключение, давам своята положителна оценка на дисертацията на Николина 

Георгиева Кутева с оглед присъждането й на образователната и научна степен 

«доктор» по професионално направление 3.6. «Право» (Научна специалност 

Международно право и международни отношения – Международни отношения, 

шифър 05.05.15). 

 

 

1 декември 2014 г.   ПОДПИС: ………………………. 

      (проф. д-р Пламен Пантев) 


