
                                                                        

С Т А Н О В И Щ Е   

от проф. дн Николай Станев Проданов,  

преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Юридически 

факултет“, катедра „Публичноправни науки“  

относно материалите, представени за участие в конкурс  за заемане на 

академичната длъжност “доцент“  по професионално направление  

3.6. Право (Обща теория на правото) 

 

На основание Заповед № 466/08.08.2022 г. на Ректора на ВСУ 

„Черноризец Храбър“  съм определен за член на научно жури при 

провеждането на 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. 

 

Данни за кандидата 

В конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 

професионалното направление 3.6. Право, научна специалност „Обща 

теория на правото“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ участва един кандидат 

- гл. ас. д-р Теодора  Василева Йовчева, която е представила в срок 

изискваните документи.  

В настоящия момент Теодора Василева Йовчева е главен асистент 

към катедра „Правни науки“ на ВСУ „Черноризец Храбър“. Води занятия 

по дисциплините „Обща теория на правото”, „Международно публично 

право“, „Международно договорно право“, „Дипломатическо и консулско 

право“, „Право на Европейския съюз“ и други.  

Професионалният опит на Теодора Йовчева до постъпването ѝ във 

ВСУ „Черноризец Храбър“ допринася за формирането на 

интердисциплинарния подход в изследванията ѝ и за израстването ѝ като 

преподавател и учен. Теодора Йовчева е завършила спец. „Право“ в 

магистърска степен в ЮФ на ТУ, гр. Варна през 2004 г., има 

специализация по „Морско право“, придобила е юридическа 

правоспособност и адвокатска правоспособност съответно през 2004 и 

2005г. През 2008 г. получава First Certificate in English – University of 

Cambridge ESOL Examinations; English for Speakers of Other Languages. 

През 2013 – Сертификат за професионална подготовка, придобит след 

курс за обучение на инструктори и за оценка, изпит и освидетелстване на 

морски лица, издаден от ИА „Морска администрация“, Варна.  

             През 2015 г. Теодора Йовчева защитава дисертация на тема 

„Действие на закона в пространството, по научна специалност /докторска 



програма/ „Теория на държавата и правото. Политически и правни учения” 

в ЮФ на Русенски университет „Ангел Кънчев”, в резултат от което ѝ е 

присъдена ОНС „доктор“. 

 

              Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 

длъжност 

Гл. ас. д-р Теодора Йовчева е представила документи и приложени 

към тях доказателства за изпълнение на националните и университетските 

количествени и качествени изисквания за заемане на академичната 

длъжност „доцент”. За участието си в конкурса д-р Йовчева е представила 

две монографии (една монография, представляваща хабилитационен труд 

в областта на конкурса и една монография на базата на защитен 

дисертационен труд), 4 статии и доклади, публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове, 

както и цитати на нейни разработки.  

От справката за изпълнение на минималните национални изисквания 

и на допълнителните изисквания, определени в правилника на ВСУ 

„Черноризец Храбър“ се установява, че кандидатът в конкурса Теодора 

Йовчева изпълнява минималните национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ и специфичните количествени и 

качествени изисквания на ВСУ „Черноризец Храбър“ за заемане на 

посочената длъжност. Справките са оформени коректно и отразяват 

основни научни постижения - публикувани книги, статии и доклади от 

конференции, и цитирания на научните публикации. 

В съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ на оценяване подлежат 

представеният 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., книгата „Действие на закона в 

пространството“ (изд. „Стено“, Варна, 2015. ISBN 978-954-449-847-4), 

публикувана на базата на защитения дисертационен труд, 4 статии и 

доклади. 

 

          Характеристика и оценка на представените научни трудове и 

публикации. 

          Книгата „Действие на закона в пространството“ (изд. „Стено“, 

Варна, 2015. ISBN 978-954-449-847-4), публикувана на базата на 

защитения дисертационен труд, изследва фундаментален въпрос от 

Общата теория на правото и осигурява изискуемия минимален брой точки 

по показатели 4-10, предвидени в приложението към чл. 1а, ал. 1 от 



Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, необходими за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. 

Основният /хабилитационният/ труд на гл. ас. д-р Теодора Йовчева е 

представената монография „Публично-частни паралели и взаимодействия 

в правото.“ (изд. „Стено“, Варна, 2022. ISBN 978-619-241-234-0). Той е 

показател за висока теоретична подготовка, задълбочено познаване на 

историята на политическата и правната мисъл, на философията на правото 

и политическата философия, в светлината на които проследява аспектите 

на взаимодействие между публичното и частното в правото. Направени са 

аргументирани аналитични обобщения на различни теории и концепции и 

са обосновани изводи на автора. Боравенето с научни източници е 

пълноценно и коректно.  

Основната цел на монографичното изследване е ориентирана към 

взаимното обуславяне на публичното и частното право и тяхното 

паралелно съществуване.  

Глава Първа представя тезата за обусловеност на публичното и 

частното право от еволюцията на държавно организираното общество. 

Изводите са основани на анализа на научни концепции, проследяващи 

историческите промени през периода на Античността и Модерността, и на 

теоретичен анализ. Съчетани са подходът на правната философия и на 

правния позитивизъм, за да се достигне до заключението за трансферната 

линия от социалните и политическите измерения на взаимодействията 

между общество, индивид и държава, към правните им измерения. 

В Глава Втора частното и публичното право са разгледани съобразно 

предмета и метода на правно регулиране, анализирано е обособяването им 

чрез използване на догматичен подход. Изводите за публичното и 

частното в правото са поставени в светлината на концепциите за 

разделението на властите.  

В Глава Трета публично – частното взаимодействие е представено 

като  елемент от обща характеристика на правото, разгледана на фона на 

конвергентните тенденции. Направени са изводи за тяхното естество и 

логика на проявление. Погледът е ориентиран към съвременни проблеми, 

засягащи правния ред.  Доказва се хипотезата на автора, че съществува 

конвергенция между социалното и правното измерение на обществения 

интерес и индивидуалния интерес, че тя има своя микроверсия в чистото 

правно измерение. Поставени са аргументи, обвързани със защитата на 

интересите на частните лица в публичноправни отношения. 

 Трудът е първо изследване на специфични паралели и 

взаимодействия на публичното и частното в правото. Съгласен съм с 

посочените от кандидата приноси. Могат да се откроят създаването и 

очертаването на концепция за взаимодействието на публичното и частното 

в правото; извеждането на признаци според предмета и метода на правно 



регулиране и на разграниченията, „дифузните” ефекти, конкретизирани в 

отделни отрасли, очертаването на зависимости, свързани с намесата на 

държавата в стопанската дейност и авторските позиции към защитата на 

интересите на частните лица в контекста на темата за правата на човека и 

публичноправните отношения, предложения за усъвършенстване на 

правната уредба. 

 Представените научните публикации /статии и доклади/ също 

включват научни и научно-приложни приноси, предоставят нови 

интерпретации и знания. Боравят с интердисциплинарен подход между 

теорията на международното публично право и общотеоретични 

постановки на проблемите, политически и правни аспекти, вписващи се в 

областта на обявения конкурс.  

По отношение на представените за преценка статии и доклади, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или в 

редактирани колективни томове, оценката ми е положителна.  

 

Критични бележки и препоръки 

Препоръчвам гл. ас. д-р Теодора Йовчева да ориентира повече от 

бъдещите си публикации към реферирани научни издания, индексирани в 

световните научни бази данни. 

              Заключение 

              След запознаване с представените в конкурса материали и научна 

продукция на кандидата, които отговарят на изискванията за заемане на 

академичната длъжност „доцент” и като съобразих, че са посветени на 

значими проблеми в научната област на конкурса, разработени са на 

високо научно равнище, давам своята положителна оценка и 

препоръчвам на членовете на Научното жури да гласуват 

положително за избора на гл. ас. д-р Теодора Василева Йовчева, да 

вземат решение и да предложат на Факултетния съвет на 

Юридическия факултет да избере д-р Теодора Василева Йовчева за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ по Професионално 

направление 3.6 Право (Обща теория на правото). 

 

04.10.2022 г.                                                            Подпис: …………………… 

(проф. дн Николай Станев Проданов) 

 

 

 

  



 

 


