
До Научното жури, 

Утвърдено със Заповед № РД 38-731/ 

20.12.2019 г. на Ректора на СУ „Св. 

Климент Охридски“  

 

 

Становище 

От доц. д-р Изабела Георгиева Чакърова-Димитрова, доцент по 

административно право и административен процес в Юридическия 

факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“  

 

относно дисертационния труд на 

Любомир Николаев Талев,  

задочен докторант към катедра „Конституционноправни науки” при 

Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

на тема: 

„Принципът за разделението на властите в контекста на формата на 

държавно управление“ 

представен за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ 

по професионално направление: 3.6. Право (Конституционно право) 

 

Уважаеми членове на научното жури, 

Със заповед № РД 38-731/ 20.12.2019 г. на Ректора на СУ „Св. 

Климент Охридски“ съм определена за член на научното жури по защита на 

дисертационния труд на докторанта Любомир Николаев Талев на тема: 

„Принципът за разделението на властите в контекста на формата на 

държавно управление”, като на първото заседание на научното жури ми е 

възложено да изготвя становище. 

 



I. Данни за докторанта и докторантурата. 

Любомир Николаев Талев e завършил право в Юридическия факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски” (1997 г. – 2002 г.). В периода септември 2008 

г. – октомври 2009 г. завършва и магистратура по конкурентно право в City 

University of London. 

От май 2016 г. и понастоящем Любомир Николаев Талев заема 

ръководна длъжност – директор в дирекция „Съвет по законодателство“ в 

Министерство на правосъдието. Преди това е работил като адвокат и 

стажант. 

Любомир Талев е зачислен като задочен докторант към катедра 

„Конституционноправни науки” при Юридическия факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски” през февруари 2015 г. (Заповед № РД 20-427/13.02.2015 

г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”). Докторантът в срока на 

обучението е положил изпити по необходимите докторантски минимуми, 

изпълнил е и останалите изисквания по учебния план. През март 2019 г. е 

отчислен с право на защита (Заповед № РД 20-720/20.03.2019 г. на Ректора 

на СУ „Св. Климент Охридски”). Декември 2019 г. успешно е проведена 

вътрешната защита и представеният дисертационен труд е насочен към 

публична защита. 

Процедурата, съобразно § 40 от ПЗР на ЗРАСРБ, се провежда в 

съответствие с правилата преди промяната на ЗРАСРБ, обн. ДВ, бр. 30 от 

2018 г., в сила от 04.05.2018 г., във връзка с § 7, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ПЗР на 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

II. Данни за дисертацията и автореферата. 

Дисертационният труд на тема „Принципът за разделението на 

властите в контекста на формата на държавно управление” е в обем от 460 

страници, които включват заглавна страница, съдържание, същинска част и 



библиография. Същинската част в структурно отношение се състои от 

въведение, три глави и заключение. Докторантът е направил 1102 бележки 

под линия. Използваните източници са общо 135 заглавия на български и 

чужди езици. В изследването си Любомир Талев се позовава на решения на 

Конституционния съд, както и на решения на Европейския съд по правата 

на човека. 

Представеният автореферат съответства на съдържанието на 

дисертацията. В автореферата са включени и нейните приносни моменти. 

 

III. Съдържание и оценка на дисертационния труд. 

Във въведението докторантът обосновава актуалността и значимостта 

на избраната тема, посочва предмета на изследване и възприетата структура 

на дисертационния труд. 

В глава първа докторантът разглежда основните понятия, върху чиято 

основа изгражда дисертационното си изследване. Централно място измежду 

тях заема разглеждането на ‘разделението на властите’ като конституционен 

принцип и анализа на понятието за ‘форма на държавно управление‘. В края 

на първа глава е направена класификация на формите на държавно 

управление в зависимост от приложението на принципа за разделение на 

властите. 

Втора глава проследява възникването и развитието на разглеждания 

принцип. Специално внимание се отделя на прилагането на принципа за 

разделението на властите по време на Третото Българско Царство (§ 2) и 

неговото отрицание в България през периода 1944 – 1990 г. (§ 3). 

Трета глава по обем съставлява близо половината от представения 

дисертационен труд. В нея фокусът на изследване е върху избрания 

предмет, съобразно Конституцията на Република България от 1991 г. В § 1 

от трета глава се разглежда конституционната уредба на принципа за 

разделение на властите и неговото практическо приложение, както и 



способите за гарантирането му. § 2 е посветен на формата на държавно 

управление съгласно действащата конституция. В него докторантът 

разглежда функционалните връзки и взаимоотношения между 

законодателната власт, изпълнителната власт и президента, като анализира 

детайлно президентските правомощия във всяка сфера. В последният 

параграф от глава трета Любомир Талев разглежда и подлага на критика 

различни предложения за ревизия на основния закон. 

Цялостното дисертационно изследване следва да се оцени 

положително. То разкрива задълбочено проучване от страна на докторанта 

както на възникването и развитието на принципа за разделение на властите, 

така и на най-новите и актуални въпроси, свързани конкретно с неговото 

съвременно приложение. От научното съчинение личат отличната 

теоретична подготовка на докторанта по избраната тематика, както и 

познаването на решенията на Конституционния съд, свързани с предмета на 

дисертационното изследване. Направените предложения de lege ferenda 

придават практическа стойност на научното изследване. Същото отговаря 

на изискванията на ЗРАСРБ за придобиване на научната и образователна 

степен „доктор“.  

Дисертационният труд показва, че Любомир Талев притежава 

задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности 

за самостоятелни научни изследвания. 

 

IV. Научни приноси. 

 Дисертационният труд представлява цялостно самостоятелно 

изследване върху принципа за разделение на властите в контекста на 

формата на държавно управление. Научният труд разглежда разделението 

на властите като многопластова категория в различни аспекти – от гледна 

точка на взаимоотношенията между отделните власти, от гледна точка на 

формата на държавно управление и др. 



Дисертацията притежава конкретни приносни моменти, част от които 

са следните: самостоятелен анализ на разделението на властите в развитието 

на Третата българска държава; разглеждането на разделението на властите 

в контекста на защитата на правата на човека по Конвенцията за защита 

правата на човека и основните свободи; направеният анализ на всички 

основни предложения за изменения в нормативната уредба относно 

разделението на властите и формата на държавно управление и др. 

 

V. Заключение. 

 Оценката ми на предоставения за становище дисертационен труд е 

положителна. Любомир Николаев Талев е представил за защита цялостно и 

завършено научно съчинение. Същото отговаря на изискванията на ЗРАСРБ 

и подзаконовите актове по неговото прилагане. Поради гореизложеното 

категорично давам своята положителна оценка на дисертационния труд на 

тема: „Принципът за разделението на властите в контекста на формата на 

държавно управление” и предлагам Любомир Николаев Талев да придобие 

образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 3. 

„Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.6. 

„Право“ (Конституционно право). 

 

 

20.01.2020 г.  Изготвил становището: ……………………………… 

      /Доц. д-р Изабела Чакърова-Димитрова/ 


