
СТАНОВИЩЕ 

 

На основание Заповед РД 38-284/07.05.2015 на Ректора на Софийския 

университет «Св.Климент Охридски» за включване в състав на научно жури за 

провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност «доцент» по 

професионално направление 3.6 Право (Международно частно право), обявен 

публично в «Държавен вестник», бр. 20 от 17.03.2015 г., с единствен участник 

главен асистент д-р Боряна Богданова Мусева и на решение на научното 

жури от 28.05.2015 за избор на председател на журито и разпределяне на 

работата в него 

 

От 

Проф. д-р Пламен Иларионов Пантев, член на научното жури по конкурса 

 

Участникът в обявения конкурс за академичната длъжност «доцент» » по 

професионално направление 3.6 Право (Международно частно право) - гл.ас.д-р 

Боряна Богданова Мусева е депозирала стриктно и пълно цялата необходима 

документация за изискуемата процедура. 

 

Кандидатката има респектираща образователна подготовка, професионален 

опит свързан с предмета на конкурса, притежава адекватна за високата 

длъжност езикова и компютърна грамотност. Притежава умения и спортна 

подготовка, които са особено ценни за натоварващата дейност на 

университетския преподавател в един престижен и елитен факултет като 

Юридическия на Университета. Отличава се с психологическа стабилност, такт 

и принципност в отношенията с колегите. Тя е и един уважаван и успешен 

адвокат, член на Софийската Адвокатска колегия. 

 

Гл. ас. Мусева е с доказана през годините висока учебна натовареност в 

Юридическия факултет на Софийския университет «Св. Климент Охридски», 

обявил конкурса. Тя е лектор в магистърските програми по Право и 

Международни отношения, както и в бакалавърската програма на специалност 

Международни отношения . Специфичен принос за преподавателската й 

дейност, особено в специалност Международни отношения, има нейната 
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няколкомесечна парламентарна практика в Бундестага на Федерална република 

Германия, както и работата й като сътрудник на Министерството на външните 

работи на Република България, изпълнявайки функцията на референт за 

Германия и наблюдател на политическите процеси във ФРГ. 

 

Гл. ас. д-р Боряна Мусева е представила за рецензиране 14 научни публикации – 

една монография, «Цесията в международното частно право» (Изд. Сиби, 

София, 2014 г., 243 стр.) и 13 статии и студии – на български и немски език. 

Коректно те са отграничени от публикациите, които не подлежат на 

рецензиране. Като автор тя е била цитирана над 40 пъти съгласно приложената 

от кандидатката справка.  

 

Боряна Мусева има неколкократен изследователски престой в Макс-Планк 

Института по чуждестранно и международно частно право, Хамбург, Германия, 

завършвал винаги с конкретни научни трудове. 

 

Наред с посочените дотук основания за формиране на становището ми по 

конкурса ще посоча и научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Боряна 

Мусева за участие в процедурата за «доцент»: 

 

1) Монографичното изследване «Цесията в международното частно право», С., 

Изд. «Сиби», 2014 г. 

Трудът отразява творческата смелост на модерен изследовател, поставил си за 

цел да обоснове един класически правен и икономически проблем в контекста 

на глобализиращия се свят и с оглед прогреса на правнорегулативната 

проблематика в рамките на Европейския съюз, на който повече от осем години е 

член и България. 

Считам за особено ценни следните авторови приноси в този монографичен 

труд: 

 Подчертаването на необходимостта от извършване на квалификация на 

конкретното отношение като цесия или приравнената на нея договорна 

суброгация при отчитане на тяхната специфика. 
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 Защитената теза за задължително използване на автономна 

квалификация и независимо от националното право на засегнатите от 

цесията държави. 

 Защитената теза за хибридния характер на прехвърлянето на вземане с 

международен елемент. 

 Обосноваването на ограничената възможност за прилагане на 

изключителната компетентност при прехвърляне на вземания. 

 Изясняването на възможността за преминаване на споразумението за 

избор на съд към трето за него лице в резултат на цесия. 

 Защитената теза за ограничената приложимост на защитната 

компетентност към отношения, свързани с цесия. 

 Обособяването на ограничения брой хипотези, при които се прилага 

КМЧП. 

 Изясняването на съотношението в Регламент Рим I между чл. 14, 

посветен на цесията, и чл. 11, уреждащ приложимото право към формата 

на договорите и едностранните волеизявления. 

 

2) Допълнителните научни статии и студии. 

В тях убедително се разкрива изследователската личност на Боряна Мусева и 

допълват положителните впечатления от основния за рецензиране 

монографичен труд. 

 

На основата на посоченото по-горе, на базата на натрупания богат 

международен академичен и практически опит на кандидатката и предвид 

нейния ясен академичен избор, «удостоверен» от докторската дисертация, 

написаните монографии, научни статии и студии и репутацията на обичан и 

уважаван преподавател, давам своето положително заключение за избор на гл. 

ас. д-р Боряна Богданова Мусева на академичната длъжност «доцент». 

04.06.2015 г.       

София      ПОДПИС:  


