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СТАНОВИЩЕ 

 

От: проф. д.н. Живко Иванов Драганов, катедра „Международно право и 

право на ЕС“, ЮФ на УНСС, катедра „Правни науки“, ЮФ на ВСУ 

 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в 

професионално направление 3.6. Право (Обща теория на 

правото), обявен в ДВ бр. 42/07.06.2022  

 

Основание за представяне на становището е участието ми в състава на 

научното жури съгласно Заповед № 466/08.08.2022 г. на Ректора на ВСУ 

„Черноризец Храбър“. 

 

1. Информация за кандидата в конкурса 

Единствен кандидат в обявения конкурс е гл. ас. д-р Теодора 

Василева Йовчева. Теодора Йовчева е завършила специалност „Право“ 

през 2004 год. През 2005 год. тя е вписана като младши адвокат, а от 2007 

като адвокат и упражнява адвокатска дейност до 2015 год. В периода от 

2012 до 2021 тя е преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. През 2015 

Теодора Йовчева придобива ОНС „доктор“ по докторска програма „Теория 

на държавата и правото. Политически и правни учения“ на РУ „Ангел 

Кънчев“ с тема на дисертационния труд „Действие на закона в 

пространството“. От 2020 год. Теодора Йовчева заема академичната 

длъжност „главен асистент“ в катедра „Правни науки“ на ЮФ на ВСУ 

„Черноризец Храбър“.  

2. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 
длъжност 
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От представената от кандидата в обявения конкурс справка, се 

установява изпълнение на национални изисквания за заемането на 

академичната длъжност „доцент“ както следва. По група показатели „А“ 

(успешно защитена дисертация за присъждане на ОНС „доктор“ и по група 

показатели „В“ (публикувана монография), гл. ас. Йовчева изпълнява 

минималните национални изисквания, като събира съответно 50 и 100 

точки. Сборът от точките от представените материали по група показатели  

„Г“ (статии и доклади), надхвърля минималните национални изисквания с 

10 точки, а по група показатели „Д“ (цитирания) сборът от точките на 

кандидата покрива минималния праг от 50 точки. 

3. Оценка на учебно-преподавателската дейност 

Кандидатът в конкурса има дългогодишен преподавателски опит 

като асистент и като главен асистент във ВВМУ „Никола Вапцаров“ и във 

ВСУ „Черноризец Храбър“. Теодора Йовчева е водила семинарни занятия 

и лекции по дисциплините „Обща теория на правото“, „Международно 

публично право“,   „Дипломатическо и консулско право“, „Право на ЕС“, 

„Право на международните организации“ и др., включително на английски 

език. Гл. ас. д-р Теодора Йовчева е разработвала лекционни курсове и е 

автор на учебни материали, в това число на учебни ръководства и на 

електронен учебник. Преподавателската й дейност обхваща още 

организирането и провеждането на занятия в практическа среда. Учебно-

преподавателският опит на кандидата съответства на научната 

специалност по обявения конкурс. 

 

4. Обща характеристика и приноси на представените в конкурса 
научни трудове 

За участието си в конкурса гл. ас. д-р Теодора Йовчева е представила 

едно монографично изследване и четири други публикации (статии и 

доклади в научни конференции). Всички научни публикации са в областта 
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на обявения конкурс. Във фокуса на изследванията на кандидата попадат 

актуални въпроси на общата теория на правото и на международното 

право. Хабилитационният труд „Публично-частни паралели и 

взаимодействия“ представлява оригинално изследване на взаимовръзките 

и на взаимодействието между двата основни дяла в структурата на правото 

– публичното право и частното право. Монографията обхваща преглед на 

историческото развитие и обстоен анализ на съвременните проблеми на 

това взаимодействие. На основата на изведените различия и общи 

характеристики на публичното и на частното право авторът очертава 

актуалното състояние на публично-частните взаимодействия в 

съвременното общество. В изследването са намерили приложение 

историческият, логическият и системният метод.   

Като основни приноси на монографичното изследване могат да се 

посочат: извършеното обобщение на основополагащите теоретични 

постановки по отношение на взаимодействието между публичното и 

частното право; историческият анализ на обособяването и на развитието на 

връзките между публичното и частното право; определянето на 

концептуалното и най-вече на регулативното значение на разграничението 

между публичното и частното право; самостоятелният анализ на 

разграничителните аргументи и логиката на взаимодействие; изследването 

на динамиката и колизията между публичния и между частния интерес; 

както и определянето на актуалните проблеми на взаимоотношението 

между публичното и частното право, които произтичат от съвременните 

обществени отношения.  

Статиите и докладите също се отличават с приносен характер. 

Принос на статията „Теоретични аспекти на международната 

правосубектност“ - в: -Journal  VFU, 2022г., с. 140-149, е анализът на 

международната правосубектност както чрез изследването й в теорията на 

международното публично право, така и посредством постановките в 
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областта на теорията на държавата, и формулирането на самостоятелна 

авторова теза по отношение на института на международното признаване. 

С приносен характер са статията „Правни аспекти на реалната връзка 

между държавата и кораба, регистриран под нейно знаме – в: Научни 

трудове на Русенския университет – 2016, том 55, серия 7; и статията 

„Морските граници – политически и правни аспекти“ – в: Годишник на ТУ 

– Варна, 2016. В последната посочена публикация кандидатът в конкурса 

извършва задълбочен анализ и съпоставка на режима на морските и 

сухоземните граници и на особеностите на правния статут и режима на 

морските пространства, който освен теоретично има и приложно значение. 

5. Критични бележки и препоръки 

С оглед на интереса, който кандидатът в конкурса демонстрира освен 

към научната област на обявения конкурс и към други области на правната 

наука, и като се отчита преподавателският и изследователският опит на гл. 

ас. д-р Теодора Йовчева в областта на международното право и в областта 

на правото на ЕС, може да се препоръча проблемите на взаимодействието 

между публичното и частното право да бъдат разглеждани не само в 

рамките на вътрешнодържавното право, но и в по-широк контекст, 

включително през призмата на международното право и най-вече от гледна 

точка на правната система на Европейския съюз. Подобен подход би 

допринесъл за отчитането на тенденциите на влияние на международното 

сътрудничество и на правната система на ЕС върху взаимовръзките между 

публично и частно право на национално ниво и за проследяването на 

тенденции, които са продиктувани от развитието на външни за 

националното право фактори.  

Направените бележки и препоръки не променят положителната ми 

оценка на научното творчество на кандидата. 

6. Заключение 
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Представените от кандидата в обявения конкурс документи и 

материали отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и на Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ. Научното творчество и учебно-преподавателската 

дейност на кандидата са на високо ниво и следва да получат положителна 

оценка.  

Въз основа на цялостната ми оценка считам, че гл. ас. д-р Теодора 

Йовчева притежава необходимите качества и преподавателски и научно-

изследователски опит и убедено предлагам на членовете на научното 

жури, да приемат решение, с което да предложат ФС на ЮФ на ВСУ 

„Черноризец Храбър“, гл. ас. д-р Теодора Йовчева да бъде избрана на 

академичната длъжност “доцент” по научната специалност „Обща теория 

на правото“ към Катедра „Правни науки“ на ЮФ на ВСУ „Черноризец 

Храбър“. 

 

 

01.10.2022 

      Подпис: ………………………… 

              (проф. д.н. Живко Драганов) 
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REVIEW 

 

From: Prof. D.Sc. Jivko Ivanov Draganov, Department of "International and EU 

Law", Faculty of Law of UNWE, Department of Legal Sciences, Faculty of Law 

of VFU 

 

Subject: competition for the academic position of "associate professor" in 

professional field 3.6. Law (General theory of law), announced in 

SG issue 42/07.06.2022  

 

 The grounds for presenting the review is my participation in the composition of 

the scientific jury according to Order No. 466/08.08.2022 of the Rector of VFU 

“Chernorizets Hrabar” 

 

1. Information about the candidate in the competition 

The only candidate in the announced competition is Chief Assistant 

Professor Dr. Teodora Vasileva Yovcheva. Teodora Yovcheva graduated in Law 

in 2004. In 2005, she was admitted as a junior lawyer, and from 2007 as a 

lawyer and practiced as a lawyer until 2015. In the period from 2012 to 2021, 

she was a lecturer at Nikola Vaptsarov Naval Academy (NVNA). In 2015, 

Teodora Yovcheva obtained a doctoral degree in the doctoral program "Theory 

of the State and Law. Political and legal studies" of the "Angel Kanchev" 

University of Ruse with the topic of the dissertation work "Territorial effect of 
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the law". Since 2020, Teodora Yovcheva holds the academic position of "chief 

assistant professor" in the Legal Sciences department of the Faculty of Law of 

the VFU "Chernorizets Hrabar". 

2. Fulfilment of the requirements for holding the academic position 

From the reference submitted by the candidate in the announced 

competition, the fulfilment of national requirements for the holding the 

academic position "associate professor" is established, as follows. According to 

group of indicators "A" (successfully defended dissertation for the award of 

doctoral degree) and according to group of indicators "B" (published 

monograph), Chief Assistant Professor Yovcheva fulfils the minimum national 

requirements, collecting 50 and 100 points, respectively. The sum of the points 

of the presented materials under indicator group "D" (articles and reports) 

exceeds the minimum national requirements by 10 points, and under indicator 

group "E" (citations) it covers the minimum threshold with a sum of 50 points. 

3. Lecturing  

The candidate in the competition has many years of teaching experience 

as an assistant and as a chief assistant professor at Nikola Vaptsarov Naval 

Academy and VFU “Chernorizets Hrabar”. Teodora Yovcheva has lectured on 

the disciplines "General Theory of Law", "Public International Law", 

"Diplomatic and Consular Law", "EU Law", "Law of International 

Organizations", etc., including in English language. Ch. Assistant Professor Dr. 

Teodora Yovcheva, has developed lecture courses and is the author of 

educational materials, including handbooks and an electronic textbook. Her 

teaching activity also covers the organization and conduct of classes in a 

practical environment. The educational and teaching experience of the candidate 

corresponds to the scientific specialty of the announced competition. 

4. General characteristics and contributions of the presented 

scientific research works  
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For her participation in the competition Ch. Assistant Professor Dr. 

Teodora Yovcheva, has presented one monographic study and four other 

publications (articles and reports in scientific conferences). All scientific 

publications are within the field of the announced competition. The 

contemporary issues of the general theory of law and of the international law fall 

into the focus of the candidate's research. The habitation thesis "Public-private 

parallels and interactions" is an original study of the interrelationships and the 

interaction between the two main bodies of norms in the structure of the law - 

public law and private law. The monograph covers an overview of the historical 

development and a thorough analysis of the contemporary problems of this 

interaction. Based on the identified differences and common characteristics of 

public and private law, the author outlines the current state of public-private 

interactions in modern society. The historical, the formal-logical and the 

systematic methods are used in the research. 

The following are the main contributions of the monographic work: the 

study of the fundamental theoretical concepts regarding the interaction between 

public and private law; the historical analysis of the differentiation and 

development of the relations between public and private law; the determination 

of the conceptual and, above all, the regulatory significance of the distinction 

between public and private law; the analysis of distinguishing arguments and of 

the logic of interaction; the study of the dynamics and collision between public 

and private interest; as well as the determination of the current problems of the 

relationship between public and private law, which arise from modern social 

relations. 

 The articles and the reports presented by the candidate have many merits. 

A contribution of the article "Theoretical aspects of international legal 

personality" - in: e-Journal VFU, 2022, p. 140-149, is the analysis of 

international legal personality both through its study within the theory of public 

international law and through the concepts in the field of theory of the state, and 
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the formulation of an independent author's thesis regarding the institute of 

international recognition. Of a contributing nature are the article "Legal aspects 

of the relationship between the state and the ship registered under its flag - in: 

Scientific works of the University of Ruse - 2016, volume 55, series 7; and the 

article "Maritime borders - political and legal aspects" - in: Yearbook of TU - 

Varna, 2016. In the last mentioned publication, the candidate in the competition 

carries out an in-depth analysis and comparison of the regime of maritime and 

land borders and the peculiarities of the legal status and regime of the sea, 

which, apart from being theoretical, also has an applied significance. 

5. Critical remarks and recommendations  

Considering the interest that the candidate in the competition 

demonstrates in addition to the scientific field of the announced competition and 

to other fields of legal science, and taking into account the teaching and research 

experience of Ch. Assistant Professor Teodora Yovcheva in the field of 

international law and in the field of EU law, it can be recommended that the 

problems of the interaction between public and private law be considered not 

only within the framework of domestic law, but also in a wider context, 

including through the prism of international law and especially from the point of 

view of the legal system of the European Union. Such an approach would help 

an account to be taken of the trends in the influence of international cooperation 

and the EU legal system on the interrelationships between public and private law 

at the national level and to the tracking of trends that are dictated by the 

development of factors external to national law. 

The remarks and recommendations made do not change my positive 

assessment of the candidate's scientific work. 

6. Conclusion 

The documents and materials presented by the candidate in the announced 

competition comply with all the requirements of the Act on the Development of 

the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (ZRASRB) and the Regulations 
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for the Implementation of ZRASRB. The candidate's research and teaching 

activities should receive a positive evaluation. 

 

 

Based on my overall assessment, I believe that Ch. Assistant Professor Dr. 

Teodora Yovcheva, has the necessary qualities and teaching and research 

experience, and I strongly suggest to the members of the scientific jury to adopt 

a decision to propose the Faculty Council of the Faculty of Law of the VFU 

"Chernorizets Hrabar", Chief Assistant Professor Dr. Teodora Yovcheva, to be 

elected to the academic position of "associate professor" in the scientific 

specialty "General Theory of Law" at the Department of Legal Sciences of the 

Faculty of Law of VFU "Chernorizets Hrabar". 

 

 

01.10.2022 

       ………………………… 

              (Prof. D.Sc. Jivko Draganov) 

 


