
1 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на гл.ас. д-р Теодора Василева Йовчева 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в 
професионално направление 3.6. Право (Обща теория на правото),  

обявен в ДВ бр. 42/07.06.2022 г. от ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

от доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова, назначена за вътрешен член на научното 

жури със Заповед № 466/08.08.2022 г. от Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по 

конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 42/07.06.2022 г.) и на интернет-

страницата на университета за нуждите на катедра „Правни науки“ към Юридическия 

факултет. Представените за конкурса документи съответстват на изискванията на 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция № 6 към Наредба № 3 за академичния състав на 

ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата е коректно спазена.  

 

1. Общо представяне на получените материали  

За участие в обявения конкурс са подадени документи от един кандидат – гл. ас. 

д-р Теодора Василева Йовчева. Кандидатът е представила списък от общо 6 заглавия, 

който включва 1 монография; 1 публикувана книга на защитен дисертационен труд; 3 

самостоятелни и 1 в съавторство статии в нереферирани списания с научно 

рецензиране. Към приложените документи са представени списък с цитиранията на 

кандидата в монографии и колективни томове с научно рецензиране и в нереферирани 

издания с научно рецензиране (общо 5), справка за педагогическата практика и справка 

за дейността на кандидата, както и справка за научните приноси.  

Кандидатът д-р Теодора Йовчева е представила справка за съответствие с 

минималните национални изисквания по групите показатели за заемане на 

академичната длъжност „доцент“, в която показва, че притежава необходимите точки. 
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Това е основание за допускане за оценяване на представения хабилитационен труд – 

самостоятелна монография със заглавие „Публично-частни паралели и взаимодействия 

в правото“, изд. Стено, Варна, 2022, ISBN 978-619-241-234-0, рецензирана от двама 

рецензенти, в обем от 120 стр. и 4 статии. 

Посочените публикации в списъка за рецензиране са авторски. Кандидатката не 

е представяла тези трудове за участие в други конкурси за присъждане на научни 

степени и звания. 

От справката за цитиранията се вижда, че изрично е упомената публикуваната 

книга по дисертационния труд, който е в областта на общата теория на правото. 

2. Данни за кандидата  

От представената автобиографична справка е видно, че д-р Теодора Йовчева 

има натрупан 17-годишен юридически стаж, от които 10 години преподавателски като 

асистент във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и от 2020 г. във ВСУ “Ч. Храбър“, а към 

момента главен асистент само във ВСУ. През 2015 г. защитава докторска дисертация 

по ПН 3.6. ПРАВО, докторска програма „Теория на държавата и правото. Политически 

и правни учения“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“. През 2004 г. придобива 

магистърска степен по право. Има 10-годишна практика като адвокат (от 2005 до 

2007г. е била младши адвокат и от 2007 до 2015 г. – адвокат, съдружник в Адвокатско 

дружество „Скочев и съдружници“).   

Владее английски и френски език. 

Във връзка с учебната дейност във ВСУ „Ч. Храбър“ тя е разработила 

лекционни курсове и семинарни занятия по учебните дисциплини: Международно 

публично право /на български и английски език/; Международно договорно право /на 

български и английски език/; Дипломатическо и консулско право /на български и 

английски език/; Право на Европейския съюз; Дипломатически протокол /на английски 

език/; Право на международните организации /на английски език/; Право на 

международната сигурност /на английски език/; Обща теория на правото; Теоретични и 

правни основи на националната сигурност; Паспортно-визово право и контрол. 

Видно е, че кандидатът има разнородни и интердисциплинарни интереси, както 

в областта на теорията на правото, така и в областта на международното и морското 

право, подкрепени с богата и дългогодишна адвокатска практика. 
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3. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации  

По-важните теми и проблеми в научно-изследователската дейност на д-р 

Теодора Йовчева могат се обобщят в две основни направления:  

първо, актуални въпроси, свързани с действието на закона в пространството, 

обуславящо връзката между националните правни системи и международната правна 

система, както и темата за фундаменталното разграничение на дяловете на правото на 

публично и частно (книгата по дисертационния труд, монографията, представена за 

хабилитационен труд и статия № 2, посветени на теми от общата теория на правото),  

и второ, въпроси на международното публично и морско право, свързани с 

международната правосубектност, нормативната уредба на морските граници, кораба 

като условна „плаваща“ територия на държавата на флага и приложимото 

законодателство  (статии № 1, 3, 4). 

  4. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси 

на кандидата  

От представените научни трудове могат да се изведат и откроят научни и 

научно-приложни приноси, които са резултат от научноизследователската дейност и 

публикациите на кандидата. Сред тях следва да се откроят:  

• Съвременният прочит на разграничението и взаимодействието на двата 

основни дяла в правото – публичното и частното право със собствен анализ на 

разграничителните аргументи и логиката на взаимодействието между тях 

(монография).  

• Изведена е необходимостта от преосмисляне на реалната връзка между кораба 

и държавата на знамето като условие за прилагане на териториалното върховенство на 

правото на държавата върху тази условна „плаваща“ територия (публикация № 1).  

• Разкрити са теоретичните аспекти на понятието „международна 

правосубектност“ чрез характерния за автора интердисциплинарен подход за 

обвързване на изследването с основни понятия и институти на общата теория на 

правото (публикация № 3). 
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• Направен е анализ и са получени нови знания за понятието „граници“ във 

връзка с държавния суверенитет и особеностите на морските пространства, маркирани 

със съответни морски граници (публикация № 4). 

Въз основа на гореизложеното смятам, че научните постижения на д-р Теодора 

Йовчева са нейно лично дело и следва да бъдат оценени по достойнство.  

5. Основни критични бележки и препоръки към кандидата   

Препоръчвам на д-р Теодора Йовчева да задълбочи научноизследователската си 

дейност в областта на общата теория на правото, като засили публикационната си 

дейност в страната и чужбина, в това число при възможност в индексирани и 

реферирани научни издания.  

6. Заключение  

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, 

анализ на тяхната значимост и съдържащите се в тях научноприложни приноси, давам 

своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да предложи на 

Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р Теодора Василева 

Йовчева да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление 3.6. 

Право (Обща теория на правото).  

 

28.09.2022 г.                                                                           Подпис: 

…………..............................  

(доц. д-р Емилия Сидерова) 


