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До
Членовете на научното жури в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по
Право на Европейския съюз

СТАНОВИЩЕ
от д-р Боряна Богданова Мусева,
доцент по международно частно право в
Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Уважаеми членове на научното жури,
В качеството ми на член на настоящото научно жури представям становище в рамките на
конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по Право на Европейския съюз с
единствен кандидат гл. ас. д-р Христо Илков Христев.
І. Кратко представяне на кандидата
Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Христо Илков Христев. Той е завършил
специалността „Право“ в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Има
магистърска степен по право на Европейския съюз от Европейски университетски център,
към Университета на Нанси, Франция, както и специализации във Франция,
Великобритания и Норвегия по теми, свързани с правото на ЕС и правата на човека. От
2009 година последователно заема длъжността асистент и главен асистент по „Право на
Европейския съюз“. От 2012 работи като адвокат. Едновременно с академичната и
адвокатска професия, д-р Христев успешно подпомага различни държавни органи и
неправителствени организации със своята експертиза в областта на правото на
Европейския съюз, международното право и международните отношения. Д-р Христев се
изявява като гост-преподавател в чужбина и участва в множество национални и
международни научни форуми и проекти. Той е едно от лицата, които се разпознават
публично, при представяне и дискутиране на актуални теми на ЕС и международните
отношения.
ІІ. Научни публикации на кандидата
1. Научни публикации
Кандидатът д-р Христо Христев е автор на шестнадесет научни публикации. Една от тях е
публикувана в чужбина. Две от публикациите са монографии. Останалите са статии или
студии в реномирани български научни списания или сборници.
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2. Научни публикации за участие в конкурса
За участие в конкурса д-р Христо Христев представя:
1. Монографично изследване: “Вътрешен пазар и основните свободи на движение в
правото на Европейския съюз”, Сиела, София, 2018 г.;
2. Студия: “Трансатлантическо сътрудничество в борбата с тероризма и тежката
престъпност – обмен на PNR данни и защита на основните права”, Европейски правен
преглед, том XIX, 2017, с. 20-58.
3. Статия: “За отговорността на държавата за вреди, причинени на частноправни субекти
от нарушения на правото на ЕС във вътрешния правен ред на Република България”,
Съвременно право, 3/2017, стр. 50-61.
4. Статия: “Принципът на правовата държава в правния ред на Европейския съюз”, in
Николова, Р., (съст.), “Законът на правото или правото на закона”, Сборник с
публикации на Нов български университет, София, 2016, с. 169-189.
5. Статия: “Прилагане на преюдициалното запитване в наказателното производство”,
Адвокатски преглед, 3/2015, с. 23-30.
6. Коментар: “Договорът за стабилност, координация и управление – какви решения за
икономическия и паричен съюз”, in Семов, А., (съст.)
7. “Новият европейски пакт от март 2012. Договор за стабилност, координация и
управление в Икономическия и паричен съюз”, София, 2012, с. 49-65;
Представените за участие в конкурса научни публикации не повтарят публикации,
представени за придобиване на образователната и научна степен "доктор". Направеното от
автора им представяне от гледна точка на техния принос е коректно и достоверно.
ІІІ. Оценка на научноизследователската и научно приложна стойност на
научните публикации, представени за участие в конкурса от кандидата
Имам привилегията да познавам д-р Христо Христев от началото на неговата научна и
преподавателска кариера в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Той е
колега с изключително задълбочени правни познания, богата обща култура и
проактивност при обществени събития и процеси, които рефлектират върху областите на
неговия професионален интерес и ценността му система на гражданин на България и на
ЕС. Д-р Христев е носител на академизъм и професионализъм на европейско ниво, които
личат от всички негови научни публикации и изяви.
1. Монография със заглавие “Вътрешния пазар и основните свободи на
движение в правото на Европейския съюз”, Сиела, София, 2018 г.;
Основната научна публикация, представена за участие в конкурса, е наскоро публикувана
монография на тема „Вътрешен пазар и основните свободи на движение в правото на
Европейския съюз“ – труд с обем от 520 страници, 1778 бележки под линия, над 1200
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реферирани решения на Съда на ЕС и респектираща библиография на български, френски,
английски и италиански език.
Монографията е първото самостоятелно, задълбочено и систематизирано теоретично и
практико-приложно изследване на най-значимата част от материалното право на ЕС –
вътрешният пазар и основните свободи на движение. Правната теория е длъжник на тази
част от правото на ЕС, което повече от десет години след присъединяването на страната
ни към ЕС стоеше в сянката на разработки, фокусирани предимно върху
институционалния правопорядък. Д-р Христев успява елегантно и обосновано да вплете
вътрешният пазар и четирите свободи с институционалното право на ЕС и по този начин
да открои тяхната решаваща роля за развитието и достиженията на европейските
интеграционни процеси. Първата глава е концептуалното ядро на изследването. В нея се
формулират основните понятия, откроява се съотношението им с основните права и
ролята им при формирането на правната система на ЕС, вкл. и от гледна точка на процеса
на хармонизация. За пръв път в българската литература се извеждат „пред скоби“ общи
елементи за правния режим на основните свободи на движение, като по този начин се
изяснява тяхната взаимовръзка и обща концептуална рамка, зададена не от националното
право на отделните държави, а от уникалния правопорядък на ЕС. Без така зададения от др Христев контекст всяко прилагане на която и да е от свободите би било без фундамент,
съответно всяко дадено разрешение би рискувало да изглежда крехко и изкуствено
привнесено. В следващите глави д-р Христев представя всяка една от свободите чрез
даване на определение и обща характеристика, изследване на модалитетите при
упражняването им, вкл. допустимите ограничения. Представени са и специфични
особености за отделни видове свободи. От особена ценност за теорията и практиката са
изводите относно хипотези, които, при определени допълнителни елементи принадлежат
към един вид свобода, а при отсъствието им – към друга (напр. при свободата на
предоставяне на услуги и свободата на установяване). Правният анализ на отделните
свободи е съпроводен неизменно от позоваване на релевантна практика на Съда на ЕС. Тя
е систематизирана и обработена по начин, който позволява лесно проследяване и
ползване. Благодарение на тази особеност на изследването то се превръща в задължителен
наръчник за всеки практикуващ български юрист, който се конфронтира с материалното
право на ЕС, произтичащо от упражняването на основните свободи на движение и
функционирането на вътрешния пазар.
Разбира се, както към всеки продукт на човешка дейност, и към монографията могат да
бъдат оправени препоръки. Забелязва се известен дисбаланс с оглед представянето на
свободното движение на капитали, което е най-пестеливо. Отсъства рефериране към
национална правна уредба и съдебна практика. Не са представени и анализирани основни
хармонизиращи национални закони. Няма анализ за съответствие между тях и релевантна
3

Становище от доц. д-р Боряна Мусева във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност
„доцент“ по Право на Европейския Съюз в област на висше образование 3 „Социални, стопански и правни
науки“, професионално направление 3.6.“ Право“, обявен в ДВ, бр. 35 от 24.04.2018 г., с единствен
кандидат гл. ас. д-р Христо Илков Христев

практика на Съда на ЕС. В главата, посветена на свободата на установяване, липсва анализ
на дългоочакваното решение на Съда на ЕС по делото Polbud - Wykonawstwo sp. z o.o., in
liquidation – C- 106/16 от 25 Октомври 2017.
Независимо от горните препоръки, монографията на тема „Вътрешен пазар и основните
свободи на движение в правото на Европейския съюз“ е изключително ценен за теорията и
практиката труд, който подпомага прилагането и концептуалното осмисляне на
материалното право на ЕС, лежащо в основата на вътрешния пазар и икономическата
интеграция между държавите-членки на ЕС. С негова помощ познанието за правото на ЕС
в България се повишава осезателно, което предполага и повишаване на количеството и
качеството на неговото прилагане в практиката.
2. Други научни публикации, представени наред с монографията
Останалите статии и студии на д-р Христев, представени за участие в конкурса,
свидетелстват за разностранните интереси на автора им, който изследва правото на ЕС не
само от юридически ракурс, но и от икономически, геополитически и философскоценностен. От публикациите личат високи дидактически и херменевтически умения,
богата езикова и обща култура, яснота и прецизност в поддържаните тези.
ІV. Заключение
В заключение, имайки предвид гореизложеното, считам, че кандидатурата на д-р Христо
Илков Христов отговаря на всички изисквания на чл. 24 от Закона за развитие на
академичния състав в Република България, както и на останалата релевантна правна
уредба. С дълбока вътрешна увереност и удоволствие давам положителна оценка на
кандидатурата на д-р Христо Илков Христев за заемане на академичната длъжност
„доцент“ по Право на ЕС (професионално направление 3.6 „Право“) за нуждите на
Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

София, 01.08.2018

Член на научното жури:
(доц. д-р Боряна Мусева)
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