РЕЦЕНЗИЯ
от д-р Христо Йорданов Паунов –
доцент в Юридическия факултет на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
на материалите, представени за участие в конкурс
за заемане на академичната длъжност „доцент“
в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.6 Право
(История на българската държава и право)
В конкурса за „доцент“, за нуждите на Юридическия факултет, обявен в
Държавен вестник, бр. 25 от 26.03.2019 г., като кандидат участва Иван Стефанов
Кьосев.

1. Общо описание на процедурата
Със заповед № РД 38-233/20.05.2019 г. на Ректора на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ (СУ) съм определен за член на научното жури на конкурс
за заемане на академичната длъжност „доцент“ в СУ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6
Право (История на българската държава и право), обявен за нуждите на Юридическия факултет.
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен каднидат: гл. ас.
д-р Иван Стефанов Кьосев от Юридическия факултет на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“.
Представеният от гл. ас. д-р Иван Стефанов Кьосев. комплект материали на
хартиен носител е в съответствие с Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Ох-
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ридски. На своето първо заседание, провело се на 6 юни 2019 г., научното жури
реши, че гл. ас. д-р Иван Кьосев покрива минималните изисквани точки по групи
показатели, уредени в ППЗРАСРБ и въз основа на това се допуска до участие в
конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 3.6 Право (История на българската държава и право).
2. Кратки данни за кандидата
Иван Стефанов Кьосев е роден на 12.03.1973 г. в гр. София. Средното си
образование е завършил в Националното средно училище по културата - Горна
Баня) през 1992 г. Висше образование със специалност „Право“ е завършил през
1998 г. в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Иван Кьосев е бил редовен докторант към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент охридски” в периода 2001- 2004 г. Придобил е
ОНС „доктор по право“ през 2004 г., като през същата годита постъпва на работа
като асистент в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. От 2008 г. и в момента е
главен асистент в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” от 2005 г.
Иван Кьосев е член на Съюза на юристите в България и секретар на Българската асоциация по философия на правото. Участвал е във въвеждането на
Магистърска програма „Документални и архивни ресурси” към Историческия
факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, в която води учебен
курс по Основи на държавата и правото. От 2010 г. в специалностт „Архивистика“
на Историческия факултет на СУ преподава по дисциплините Основи на държавата
и правото и Правна уредба на архивите. В периода 2005-2009 г. е бил главен експертен сътрудник към Народното събрание на Република България.
Видно от представената биография, преподавателската и научната дейност
на гл. ас. д-р Иван Стефанов Кьосев са в областта на Общата теория на правото,
Историята на българската държава и право, Философията на правото, Общото
учение за държавата. Той има обществена активност, свързана с професионалната
му насоченост и научно-преподавателската му дейност. Кандидатът има богат опит
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в преподавателската дейност, което е предпоставка и гаранция за доброто качество
на практическите и теоретичните занятия със студентите.
2. Обща характеристика на хабилитационния труд на кандидата
Хабилитационният труд, който д-р Иван Кьосев е представил за участие в
конкурса, е със заглавие „Държавната власт и политическите режими при действието на търновската конституция“ (София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2018 г.,
ISBN 978-954-07-4548-0). По своя обем, тематика и с оглед наличието на научен
редактор (проф. д-р Александър Воденичаров), трудът съответства на формалните
изисквания към научния жанр „монография“, уредени в § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ.
Научното изследване е посветено на представянето и анализа на държавната
власт в процеса на конституционното учредяване и утвърждаването на българската
държава след Освобождението. Откроени са особеностите на формата на държавно
управление, както и спецификите на политическите режими, наложили се в процеса на упражняването на държавната власт по времето на Търновската конституция.
В Глава I на монографията, озаглавена „Изработване и приемане на Търновската конституция. Структура и основни начала на Конституцията“, се проследява процесът по изработване и приемане на Конституцията на българското
княжество, станала известна като Търновската конституция. Тезата, която авторът
поддържа и обосновава е, че Конституцията като правно-политически акт, осигурява фундамента на българската държава и на нейното гражданско общество и се
явява правнополитическата основа за борбата за национално обединение и за
стопански и културен възход. Авторът посочва основните фактори, както и основните начала (политически и на икономически либерализъм, неприкосновеност
на личността и защита на частната собственост), които допринасят за превръщането на Търновската конституция в един от най-демократичните за времето си
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върховни закони. Анализират се най-съществените исторически събития и процеси, съпътстващи процеса на изработване и приемане на Търновската конституция и оказали влияние върху нейната същност и съдържание. Изследван е процесът
на изграждане на новобългарската държавност въз основа на конституцията. Този
подход позволява достигане до изводи, притежаващи както теоретично, така и
практическо значение по отношение на развитието на българската държава и право
в периода на действие на Tърновската конституция и представлява своебразен
приносен момент на монографията на д-р Кьосев.
„Конституционна и законова уредба на държавната власт“ е наименованието
на Глава II на монографията. В нея се представят статутът и правомощията на
висшите държавни органи и се очертават детайлите на институционалния дизайн
на държавното управление. Авторът прави правноисторически анализ на характерното за този исторически период и за конституционната монархия функционално взаимодействие между законодателната и изпълнителната власт. Представени са спецификите на Великото Народно събрание като орган на учредителната
власт, както и на Обикновеното народно събрание, като са откроени неговите основни функции. Д-р Кьосев прави критични изводи относно фактическия дисбаланс на властовите правомощия на висшите държавни органи. Според автора, така
се дава възможност за налагането на държавния глава - монарха, като доминиращ
реактивен „вето актьор“ на политическата сцена. Така той въвежда понятието „вето
актьор” в областта на историята на българската държава и право. Авторът също
така посочва какви са статутът и правомощията на правителството, както и какво е
функционалното му взаимодействие с фигурата на държавния глава. Специално
внимание е отделено на представянето на съдебната власт - очертани са
най-съществените етапи от нейното развитие. Представени са съдоустройствените
закони в държавата, както и институционалната структура на съдебната власт с
нейните ръководни и контролни органи. Като приносен момент тук може да се
посочи, че авторът също така представя процесът на създаването и развитието на
българската армия като основен държавоподдържащ фактор, символ на нацио-
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налното достойнство и средство за осъществяване на българския национален идеал
през съответния исторически период.
В Глава III на монографията, озаглавена „Политическите режими при действието на Търновската конституция“ се проследява процесът на държавно управление по времето на Търновската конституция, в чиито рамки се развиват различни
по своя характер политически режими, които независимо от своите специфики се
легитимират чрез разпоредбите на основния закон. Представена и анализирана е
динамиката на развитие на партийната система. Специално внимание е отделено на
анализа на някои по-характерни политически и институционални проявления на
политически режими, развили се в разглеждания период - Държавният съвет при
управлението на княз Александър Батемберг, сложните коалиционни управленски
конфигурации след държавния преврат от 9 юни 1923г. и „безпартийното управление” след деветнадесетомайския преврат през 1934 г. и др. Авторът изяснява
спецификата на политическите режими на бъргарските монарси княз Александър I,
цар Фердинанд I и цар Борис III, които той определя като „авторитарни“. Заедно с
това се проследява динамиката на партийния живот в държавата като се посочват
характерните в този исторически период политически отношения. Д-р Кьосев
изяснява причините за настъпилите национални катастрофи въз основа на представянето и правнополитически анализ на държавното управление в периода на
Балканските войни и на Първата световна война. Също така той посочва и негативните последици за българската държава и българското общество от този развой
на историческия процес.
Правя извода, че представената монография е съобразена с предназначението
си да служи както като източник за подготовка на студентите по дисциплината
„История на българската държава и право“ – в този смисъл хабилитационният труд
на д-р Иван Кьосев съдържа редица научни и научноприложни постижения. Разработките на отделните глави се характеризират с многостранност, задълбочени
исторически изложения и анализи и научна добросъвестност. Пълнотата и широ-
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ката рамка, в която проблемите са изследвани, представлява принос в историкоправната наука и благоприятна познавателна среда за студентите. Съдържащите се в
труда изводи и препоръки, направени от автора, представляват принос в науката с
голяма степен на познавателност. Хабилитационният труд се отличава с добър
правен език; написан е стегнато и с ерудиция; научните разработки свидетелстват
за задълбочени знания, научно и правно мислене, способност у автора да анализира
изследвания предмет и да синтезира изводи и препоръки с вникване и анализ на
научните проблеми. Хабилитационният труд на д-р Иван Кьосев представлява
научно изследване на фундаментен за историята на държавата и правото въпрос;
изследването е на широка основа, направено е с вещина и ерудиция.
4. Други публикации на кандидата във връзка с конкурса
Освен с хабилитационния труд „Държавната власт и политическите режими
при действието на търновската конституция“, д-р Иван Кьосев участва в конкурса
и с второто издание на труда си „Теория за рационалното и хуманното законодателство“ (София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2018 г., ISBN 978-954-07-4564-0).
По своя обем, тематика и с оглед наличието на научен редактор (проф. д-р Александър Воденичаров), трудът съответства на формалните изисквания към научния
жанр „монография“, уредени в § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ.
В нея д-р Кьосев дава дефиниция за рационално и хуманно законодателство, която,
според автора, обслужва както отрасловите юридически дисциплини, така и работата на законодателната власт. Въз основа на изградената правнотеоретична
дефиниция той се извежда и основните начала, които обуславят спецификите на
модерното законодателство в правовата и демократична държава. Специално
внимание е отделено на инструментите за изграждане на „перфектни нормативни
актове“ - правно-логическите, системните и функционалните способи и фактори за
създаване на рационално и хуманно законодателство. Теоретичните постановки са
подкрепени с представянето и анализ на конкретни примери от правнополитическата и юридическата практика. Сред системните фактори и способи за създаване на
рационално и хуманно законодателство са откроени целта на закона, системната
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организация на съдържанието на нормативните актове, съчетаването на нормативни текстове и икономията на закона. Специално внимание е отделено на представянето на политиката и политическите отношения в модерната правова държава, на моралът като фактор в съвременното социално управление (включително
публичният и професионалният морал) и ролята на гражданското общество и неговите структури. По този начин, според автора, става възможно поставянето на
правната наука и нейните теоретични приноси в служба на свободното и развиващо
се гражданско общество и правовата, демократична и социална държава на XXI
век.
Статиите, с които д-р Иван Кьосев участва в конкурса, са поместени в периодични правни списания и сборници, а именно: „Политико-правните концепции и
идеи на Джон Лок и Шарл Монтескьо за правовата и за демократичната държава,
сп. Съвременно право, бр. 5/2015, с. 28-41; „Законите на логиката в нормотворческата и в правоприложната дейност”- В: Сб. „Право и права. Сборник в памет на
проф. д-р Росен Ташев”. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2016 г., с. 115- 122;
„Приносът на Венелин Ганев за развитието на теорията на правото и на демократичната правова държава”, В: Сб. „Научни четения в памет на Венелин Ганев и
Никола Долапчиев”. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2017 г., с. 97- 102; „Пряка
демокрация - генезис и правно-политически проекции в Новото време”- В: сб.
„Римско и съвременно публично право”, УИ „Св. Климент Охридски”, 2013 г.;
„Съдебната власт в правовата и демократична държава”- В: е-списание Jus
romanum - www.iusromanum.eu, 2015 г., бр. II Iustitia. В тях се разработват въпроси
и правни конструкции по основни теми на историята на държавата и правото,
философията на правото, теорията на правото. Като обща характеристика на публикациите на д-р Кьосев, предоставени за участие в конкурса, отбелязвам преди
всичко разработваните теми – идеите на Дж. Лок и Ш. Монтускьо за правовата
държава, нормотворческата и правоприложната дейности, съдебната власт в правовата държава и др. Те са фундаментни за същността на държавата и правото.
Изследвани са задълбочено, многостранно, с познаване освен традициите на българското законодателство теорията, също и практиката на други страни, с харак7

терната за автора научна прецизност и изчерпателност. Разпространяват знания и
култура.
5. Критични бележки и препоръки
В хабилитационния труд са посочени доста голямо количество исторически
факти, свързани с всеки един от излаганите в съответните глави въпроси, които в
определени части от труда биха могли да бъдат леко редуцирани, предвид факта, че
изследването е насочено към систематизацията и анализа на правната уредба на
държавната власт и политическите режими по времето на Търновската конституция.
Относно изводите, направени в монографията, може да се посочи, че някои от
тях са добре аргументирани, но при други би могла да се добави и повече правна
аргументация.
Като критична бележка може да се посочи, че макар авторът в края на труда си
да е изброил значително количество извори и наситена по своето съдържание
библиография, в основния текст на монографията има само 18 на брой бележки под
линия – това създава усещането за своеобразен „дисбаланс“ между използваните
библиографски източници и цитираните автори. Една бележка от техническо естество - някои от бележките под линия не са оформени според стандартите за
библиографско цитиране.
Посочените критични бележки и препоръки не могат да променят извода, че
кандидатът гл. ас. д-р Иван Стефанов Кьосев притежава достатъчни научни и
преподавателски качества за придобиване на академичната длъжност „длъжност“.
6. Заключение
Документите и материалите, представени от гл. ас. д-р Иван Стефанов Кьосев отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в
Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника
за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в СУ „Св. Климент Охридски. Кандидатът в конкурса е представил
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достатъчен брой научни трудове, публикувани след материалите, използвани при
защитата на ОНС „доктор“. В работите на кандидата има научни и приложни
приноси, които са получили признание, като представителна част от тях са публикувани в списания, научни сборници и самостоятелни издания. Теоретичните му
разработки имат практическа приложимост, като част от тях са пряко ориентирани
към учебната работа. Научната и преподавателската квалификация на гл. ас. д-р
Иван Стефанов Кьосев е несъмнена. Постигнатите от гл. ас. д-р Иван Стефанов
Кьосев резултати в учебната и научно-изследователската дейност, съответстват на
специфичните изисквания на Юридическия факултет, приети във връзка с Правилника на СУ за приложение на ЗРАСРБ.
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове,
анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и
приложни приноси, намирам за основателно да дам своята положителна оценка и
да препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение до Факултетния
съвет на Юридическия факултет за избор на гл. ас. д-р Иван Стефанов Кьосев на
академичната длъжност „доцент“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по професионално направление 3.6 Право (История на българската държава и право).

15 юли 2019 г.

Рецензент: ........................................
(доц. д-р Христо Паунов)
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ACADEMIC REVIEW
by Dr. Hristo Yordanov Paunov Associate Professor at the Faculty of Law of
Plovdiv University "Paisii Hilendarski"
of the materials submitted for participation in a competition
for taking the academic position "Associate professor"
in The Faculty of Law of the Sofia University "St. Kliment Ohridski "
by Area of higher education 3. Social, economic and legal sciences,
professional field 3.6 Law
(History of the Bulgarian State and Law)
In the competition for "associate professor" for the needs of the Faculty of
Law announced in the Official Gazette № 25 from 26.03. 20 19, Ivan Stefanov
Kyosev is being a candidate .
1. General description of the procedure
By Order № RD 38-233 / 20.05.2019 of the Rector of Sofia University
"St. Kliment Ohridski " I am nominated as a member of the scientific jury of
a competition for the academic position "Associate professor" at the Faculty of
Law. For the participation in the competition, was filed a single application:
Ch. Assoc. Prof. Ivan Stefanov Kyosev from the Faculty of Law of Sofia
University "St. Kliment Ohridski ".
The presented by Ch. Assoc. Prof. Ivan Stefanov Kyosev set of paper materials
is in compliance with the Regulations on the Terms and Procedure for Acquisition
of Academic Degrees and the Occupation of Academic Staff at Sofia University
"St. Kliment Ohridski. At its first meeting, held on 6 June 2019, the Scientific Jury
decided that Chief Assist. Prof. Ivan Kyosev meets the minimum required points in
groups of indicators covered in PPZRASRB and on that basis should be allowed to
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participate in the competition for academic position "Associate professor" in
professional field 3.6 Law (History of the Bulgarian State and Law).
2. Brief details of the applicant
Ivan Stefanov Kyosev was born on 12.03.1973 in Sofia. He graduated from
the National Secondary School of Culture - Gorna Banya in 1992. He graduated
with a law degree in Law at the Faculty of Law of Sofia University "St. Kliment
Ohridski ".
Ivan Kyosev was a PhD student at the Faculty of Law at Sofia University
"St. Kliment Ohridski " in the period 2001-2004. He acquired the academic grade
Doctor in Law at the Faculty of Law in 2004 and in the same year he joined the
academic staff of Sofia University" St. Kliment Ohridski ". Since 2008, he has been
appointed as Chief Assistant Professor at the Faculty of Law at University of Sofia
"St. Kliment Ohridski ".
Ivan Kyosev is a member of the Union of Jurists in Bulgaria and Secretary of
Bulgarian Association for Philosophy of Law. He participated in the development
of the Master Program "Documentary and Archival Resources" at the Faculty of
History of the Sofia University "St. Kliment Ohridski ", where he holds a training
course on Fundamentals of State and Law. Since 2010, he has been teaching in the
academic Programme “Archives” of the Faculty of History of the Sofia University
in the disciplines "State Fundamentals and Law" and "Legal Regulation of the
Archives". During the period 2005-2009 Ivan Kyosev was appointed as a Chief
Expert Advisor at the National Assembly of Republic of Bulgaria.
As can be seen from the presented biography, the teaching and scientific
activities of Chief Assoc. Prof. Ivan Stefanov Kyosev are in the field of General
Theory of Law, The History of the Bulgarian State and Law, The Philosophy of
Law, The General Theory of the State. He has a public activity related to his
professional orientation and his scientific and teaching activity. The candidate has
extensive experience in teaching activities, which is a prerequisite and a guarantee
of the good quality of the practical and theoretical studies with the students.
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2. General characteristic of the applicant's job title
The research paper which Dr. Ivan Kyosev submitted for the contest is entitled
"State power and political regimes under the Tarnovo Constitution" (Sofia,
Publishing house "St.. Kliment Ohridski", 2018, ISBN 978 -954-07-4548-0). On its
volume, theme and in view of the availability of scientific editor (Prof. Dr.
Alexander Vodenitcharov), labor comply with the formal requirements to scientific
genre "academic monograph" set out in § 1, p. 10 additional provisions of
ZRASRB.
The scientific research is devoted to the presentation and analysis of the state
power in the process of constitutional establishment of the Bulgarian state after the
Liberation. Highlighted are the characteristics of the form of government as well as
the specifics of the political regimes imposed in Bulgaria during the time of
Turnovo Constitution.
In Chapter I of the monograph the candidate observes the process of adoption
of Turnovo constitution. Also are revealed the structure and basic principles of the
Constitution and establishment of Bulgarian Principality. The thesis that the author
supports and justifies is that the Constitution as a legal political act for the
foundation of the Bulgarian state and its civil society and is the basis for legalpolitical struggle for national unity and economic and cultural rise. The author
identifies key factors such as political and economic liberalism, human integrity
and protection of private property that contribute to recognising Turnovo
Constitution as one of the most democratic constitutions of the relevant
period. Also the process of building the new Bulgarian state on the basis of the
constitution was studied. This approach allows conclusions to be drawn, having
both theoretical and practical significance regarding the development of the
Bulgarian state and law during the period of legal operation of the Constitution.
This is an intrinsic contribution to the research work of Dr. Kyosev.
"Constitutional and legal regulation of state power" is the title of Chapter II of
the monograph. It presents the statutes and powers of the higher state bodies and
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outlines the details of the institutional design of the state government. The author
makes legal-historical analysis of the constitutional monarchy functions and
interaction between the legislative and the executive branch of the state
governance. Dr. Kyosev makes critical conclusions about the actual functional
disballance of the supreme state bodies. According to the author, it is possible to
impose the head of state - the monarch, as the dominant reactive "veto player" on
the political scene. Thus he introduces the notion of "veto player" in the field of the
history of the Bulgarian state and law. The author also points out what the status
and powers of the government are, and what its functional interaction with the head
of state is. Special attention is paid to the representation of the judiciary and the
most important stages of its development have been outlined. Also are presented
the co-regulating laws in the state as well as the institutional structure of the
judiciary with its governing and supervisory bodies.
As a contribution point here should be pointed out that the author presents the
process of creation and development of the Bulgarian army as a major factor, a
symbol of the national dignity and powerful tool for satisfying the Bulgarian
national ideal during the observed historical period.
In Chapter III of the monograph entitled "Political regimes under the Turnovo
Constitution" the candidate monitores the process of state governance at the time of
the Turnovo Constitution. Special attention is given to the different in their nature
political regimes and the dynamics of the development of the Bulgarian party
system is analyzed. Special attention is paid to the analysis of some more
characteristic political and institutional manifestations of the political regimes
developed during the period under review - the State Council under the rule of
Prince Alexander Batemberg, the complex coalition management configurations
following the coup d'état of 9 June 1923 and "non-party governance" after coup
d'état of 19 may 1934. The author clarifies the specifics of the political regimes of
Prince Alexander I, Tsar Ferdinand I and Tsar Boris III, which he describes as
"authoritarian". At the same time, the dynamics of party life in the country is
traced, as well as the political relations characteristic of this historical period. Dr.
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Kiossev clarifies the causes of occurred national catastrophes based on profound
legal-political analysis of the state governance during the Balkan wars and the First
World War. He also pointed out the negative consequences for the Bulgarian state
and the Bulgarian society by this turn of the historical process.
In conclusion, that the presented research paper is consistent with its purpose
to serve as a source of preparation for the students in the subject "History of the
Bulgarian State and Law". Also the academic work of Dr. Ivan Kyosev contains a
number of scientific and applied scientific achievements. The development of the
different chapters is characterized by multifaceted, profound historical exhibitions
and analyzes and scientific conscientiousness. The completeness and broad
framework in which the problems are studied is a contribution to the history of
science and a favorable cognitive environment for the law students . The
conclusions and recommendations made by the author make a contribution to
science with a high degree of cognition. The candidate is distinguished by a good
legal language. The text is tight and knowledgeable; scientific studies testify to indepth knowledge, profound scientific and legal thinking, ability of the author to
analyze subject-matters and to synthesize conclusions and recommendations with
insight and analysis of fundamental scientific problems. Dr. Ivan Kyosev is a
responsible researcher in the field of the history of the Bulgarian state and legalpolitical affairs; the study is broad-based, done with skill and erudition.
4. Other publications of the applicant in connection with the competition
Besides Habilitation Paper "State power and political regimes under the
Turnovo Constitution," Dr. Ivan Kyosev participates in the competition with the
second edition of his work "A Theory of rational and humane
legislation and Government" (Sofia, "St.. Kliment Ohridski, 2018, ISBN 978-95407-4564-0). On its volume, theme and in view of the availability of scientific editor
(Prof. Dr. Alexander Vodenitcharov), the monograph comply with the formal
requirements to scientific genre "academic monograph" set out in § 1, p. 10 of the
Additional Provisions of ZRASRB. In this research paper Dr. Kyosev defines
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rational and humane legislation, which, according to the author, serves as an
instrument and a matrix for creating perfect legislation. On the basis of the
established theoretical definition, the basic principles which determine the specifics
of modern legislation in the rule of law and democracy are outlined. Particular
attention is paid to tools for building "perfect normative acts" - legal, logical,
systemic and functional means and factors for creating rational and humane
legislation. The theoretical formulations are supported by the presentation and
analysis of concrete examples of a legal policy as applied in legal practice. Among
systemic factors and ways to create a rational and humane legislation the candidate
highlights the purpose of the law, the systemic organization of the content of the
regulations, the combination of normative texts. Special attention is paid to the
politics and political relations in the modern rule of Law. Te extension on morality
as a factor in modern social management (including public and professional ethics)
and the role of civil society and it’s voluntary structures. Thus, according to the
author, it is possible to place legal science and its theoretical contributions in the
service of the free and developing civil society and the democratic and social state
of the 21st century.
Next, the articles that Dr. Ivan Kyosev participates in the competition are
published in periodical legal magazines and collections , namely: "The Political
Law Concepts and Ideas of John Locke and Charles Montesquieu for the Law and
the Democratic State, Contemporary Law Magazine 5/2015, pp. 28-41; "The Laws
of Logic in Lawmaking and in Applied Law" – In: "Law and rights. Collection
papers in Memory of Professor Rossen Tashev ". Publishing House "St. Kliment
Ohridski ", Sofia., 2016, p.115-122; “Venelin Ganev's contribution to the
development of the theory of law and of the democratic state”, In: "Scientific
Readings in Memory of Venelin Ganev and Nikola Dolapchiev", Publishing House
"St.Kliment Ohridski ", Sofia, 2017, p. 97- 102; "Direct Democracy - genesis and
legal-political projections in the New Age "- In: "Roman and Contemporary Public
Law", Publishing House "St. Kliment Ohridski ", 2013; "The Judiciary in the
modern democratic state" - In: e-journal Jus romanum - www.iusromanum.eu,
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2015 d. II Iustitia. These research papers develop questions and legal constructions
on major topics of the history of the state and law, the philosophy of law, the theory
of law. As a general feature of the publications of Dr. Kyosev , provided for
participation in concourse, I note primarily developed themes – the ideas of
J. Locke and Charles Montesquieau concerning Law, legislation and legal
practice in the modern Etat de droit, statute and functions of the judiciary etc.
These legal-political issues have been studied by the candidate thoroughly,
multilaterally, with knowledge, besides the traditions of the Bulgarian legislation,
the theory, as well as the practice of other countries, with the author's scientific
precision and exhaustiveness. They disseminate knowledge and culture.
5. Critical remarks and recommendations
In the academic work, there is a rather large amount of historical facts relating
to each of the issues set out in the relevant chapters, which could be slightly
reduced in certain parts of the work, given that the study is aimed at systematizing
and analyzing the legal framework state power and political regimes at the time of
the Turnovoin constitution.
Concerning the conclusions made in the monograph, some may well be
argued, but others could add more legal argumentation.
As a critical remark, although the author at the end of his work has
enumerated a significant number of sources and a bibliographic content, the main
text of the monograph has only 18 footnotes - this creates the feeling of some kind
of "imbalance between the bibliographic sources used and the cited authors. These
critical remarks and recommendations can not alter the conclusion that the
applicant, Assoc. Prof. D-r Ivan Stefanov Kyosev has sufficient scientific and
teaching skills for acquiring the academic degree "Associated Professor".

6. Conclusion
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The documents and materials submitted by Chief Assistant. Prof. Ivan
Stefanov Kyosev meet the requirements of the Legal act on the Development of the
Academic Staff in the Republic of Bulgaria (ZRASRB), the Regulations for the
Application of the SZRASRB and the Regulations for the Conditions and
Procedure for Acquisition of Academic Degrees and the Occupation of Academic
Jobs at Sofia University "St. Kliment Ohridski. The candidate in the competition
has submitted a sufficient number of scientific papers published after the materials
used in the defense of the Doctorate. In the work the candidate has scientific and
applied contributions that have received recognition as representative of them are
published in magazines, scientific collections and private publications. His
theoretical developments have practical applicability, and some of them are directly
oriented to the university education. The scientific and teaching qualification of Dr.
Ivan Stefanov Kyosev is unmistakable. The achieved by D-r Ivan Stefanov Kyosev
results in academic and research field comply with the specific requirements of the
Faculty of Law, adopted in connection with the regulations of ZRASRB.
After studying the materials and scientific papers presented in the
competition, analysis of their significance and scientific and applied contributions,
I find it worthwhile to give my positive assessment and recommend to the
Scientific Jury to prepare a report proposal to the Faculty Board of the Faculty of
Law for the election of Chief of Staff Assistant. Prof. Ivan Stefanov Kyosev, PhD
at the academic position "Associate Professor" at the Sofia University "St. Kliment
Ohridski ", professional field 3.6 Law (History of the Bulgarian State and Law).

15 July
2019 Reviewer:

.................... ....................
( Assoc.Prof. Hristo Paunov)
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