
 
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д.н. Малина Николова Новкиришка- Стоянова, 

преподавател по Римско право в Юридическия факултет на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ 

 

относно:   конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област 

на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.6 Право, научна специалност 

„История на българската държава и право“, обявен в ДВ, бр. 25  

от 26.03.2019 г. от Софийския Университет „Св. Климент 

Охридски“ 

 

 

I. Данни за процедурата 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент“, в област на 

висшето образование 3. Стопански, социални и правни науки, професионално 

направление 3.6. Право, научна специалност „История на българската държава и 

право“ е обявен за нуждите на катедра „Теория и история на държавата и 

правото“ на Юридическия факултет при Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“, като обявата е публикувана в ДВ, бр. 25 от 26 март 2019 г. Съставът 

на научното жури е определен със Заповед № РД 38-233/20.05.2019 г. на Ректора 

на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Единствен кандидат в процедурата за заемане на академичната длъжност е 

гл. ас. д-р Иван Стефанов Кьосев. 

На заседанието на научното жури на 6 юни 2019 г. беше направена проверка 

във връзка с минималните изисквани точки по групи показатели за различните 

научни степени и академични длъжности, уредени в ППЗРАСРБ и беше 

установено, че кандидатът покрива напълно тези критерии и се допуска до 

участие в конкурса за заемане на длъжността „доцент“ по 3.6 Право (История на 

българската държава и право. На същото заседание бях определена да подготвя 

становище  по конкурсната процедура и участващия в нея кандидат.   

 

II. Данни за кандидата и учебно-преподавателската му дейност 

Гл. ас. д-р Иван Стефанов Кьосев е завършил висше образование по 

специалността „Право“ (редовно обучение) в Юридическия факултет (ЮФ) на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) през 1998 г.  В същия 

факултет е редовен докторант през периода 2001- 2004г. Защитава докторска 

дисертация на тема „Аналогията в правото“ през 2004 г. От същата година е 
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назначен за асистент в Катедра  „Теория и история на държавата и правото“ във 

факултета, като последователно преминава през научните звания старши асистент 

( 2005 г.) и главен асистент (2008 г.), какъвто е и до момента.  

           Основните научни интереси на гл. ас. д-р Иван Кьосев са в областта 

на Обща теория на правото, Философия на правото, Общо учение за държавата, 

Политически и правни учения, Права на човека, Конституционно право, История 

на българската държава и право, История на държавата и правото. 

Научната и преподавателската кариера на кандидата се развиват основно в 

СУ от 2004 г. и до момента. Преподава дисциплините: в ЮФ:  Специалност 

Право: Обща теория на правото (упражнения, лекции в задочно обучение), Права 

на човека (лекции), История на Българската държава и право (лекции от 1. 09. 

2019), Специалност Международни отношения: Политически и правни учения 

(лекции); в ИФ, Специалност Архивистика: Основи на правото и правна уредба на 

архивите (лекции), във ФФ: Магистърска програма Социална и юридическа 

психология: Основи на правото (лекции), Специалност  Публична администрация: 

Основи на държавата и правото (лекции); в СП, Специалност „Стопанско 

управление”, Основи на правото (лекции); в ГГФ, Специалност Туризъм: Основи 

на правото и нормативна уредба на туризма (лекции и упражнения); във ФП,  

Специалност „Социални дейности“: Основи на държавата и правото (лекции). 

Преподавал е Обща теория на правото (упражнения и лекции), Учение за 

държавата, Сравнително конституционно право и Нормотворчество (лекции) в 

Нов български университет и Обща теория на правото (упражнения) в АМВР.  

Гл. Ас. Иван Кьосев е член е на Съюза на юристите в България и секретар 

на Българската асоциация по философия на правото. Има специализации във 

връзка с преподаването във ВУЗ, участва в подготовката на магистърски и 

докторски програми в Юридическия и други факултети на СУ. Работил е и като 

главен експертен сътрудник към Народното събрание (2005-2009г.). Владее 

писмено и говоримо английски, руски, немски и френски език. Участвал е в 

множество научни конференции, конгреси и семинари. Той има дългогодишен 

опит като преподавател  и утвърден изследовател в областта на теорията и 

историята на правото. Богатия му опит  в различните дисциплини, преподавани 

повече от 15 години, и неговата правна култура му дават възможност да въвежда 

нови методи за обучение на студентите и да обогати предвиденото в програмите 

учебното съдържание.  

 
III. Научна дейност на кандидата 

За участие в конкурса кандидатът е представил за рецензиране една 

монография, свързана с историята на българската държава и право, и още една 

във второ издание, както и  осем статии, публикувани в научни списания и 

сборници от научни конференции.  
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На първо място следва да се има предвид монографичния труд 

„Държавната власт и политическите режими при действието на Търновската 

конституция” (София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2018г., 312с.). Тя е 

посветена на процеса на възстановяването и укрепването на българската 

държавност след Освободителната Руско-турска война (1877- 1878 г.) и анализ на 

основните институции на публичната власт и използването им от различните 

политически режими в един продължителен период от време- при действието на 

Търновската конституция.  

Монографията е с традиционната структура от три глави, заключение и 

приложения (извори и библиография). Избрани са  правно-историческия и  

правно- социологическия метод на изследване, като по този начин кандидатът е 

очертал в правно-политическата картина на изследвания период. В глава І (с.7-39) 

е направен анализ на изработването и приемането на Търновската конституция 

като правно-политически фундамент на българската държава. Акцентира се върху 

структурата и основните начала в Конституцията, с което се извършва преход към 

изложението в глава ІІ (с.40- 94) , посветено на  конституционната и законовата 

уредба на държавната власт. Разгледани са последователно статутът и 

правомощията на държавния глава, правителството, Народното събрание, 

съдебната власт и армията. Най- обемна поради своя предмет е глава ІІІ (с. 95- 

294), в която последователно е направена характеристика на политическите 

режими, чрез които се реализират правомощията на органите на държавна власт 

според Търновската конституция. Заключението обобщава научните приноси в 

монографията и представя някои оригинални тези и виждания на автора по 

разглежданата проблематика. Тук се проявява и неговия опит в научните 

изследвания по теория и философия на правото, като историческите процеси са 

представени от позициите на конституционно-правната уредба и реализирането 

на държавния суверенитет в едно съчинение предимно с правен характер. Тезите 

на автора и подкрепящите ги аргументи са представени на достъпен и разбираем 

език, без това да намалява научното съдържание на направените анализи.  

Научните приноси могат да се очертаят най- общо в нетрадиционното 

представяне на процеса на подготовка и приемане на Търновската конституция и 

нейното по- нататъшно битие в контекста на осъществяването на държавната 

власт чрез различни политически формации, при различни концепции и реална 

политическа практика. Кандидатът следва своя вече утвърден научен подход да 

представи многопосочното влияние на конституцията- в идеологически, в правно-

нормативен и в социален аспект, ситуирани в конкретна историческа и 

политическа среда. В монографията липсват историческите детайли, но е 

изградено едно лично виждане и позиция за българския модел на конституция, за 

нейните принципи, за разпределението на властовите правомощия на висшите 
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органи на държавната власт, за връзката между право и политика и реалните 

измерения на публичната власт, уредена на конституционно ниво. 

 

В конкурса кандидатът представя и една втора монография-  „Теория 

за рационалното и хуманното законодателство”. София, УИ „Св. Климент 

Охридски”, 2018г., 255с. (Второ издание), в която е направен теоретичен анализ  

и определения за рационалното и хуманното в законодателството и се определят 

критериите за перфектния нормативен акт, на които следва да отговаря всеки 

законодателен продукт.  Съществен научен принос, свързан с настоящия конкурс, 

е че в нея (и по- специално в гл. І) се съдържа анализ на историческия процес и на 

историческите значимите факти и събития, които служат като жалони по пътя към 

правова и демократична държавност и свободно гражданско общество. 

Представена е правноисторическата приемственост в  защитата на модела на 

правовата, демократична и социална държава, като се очертават основните етапи 

на историческия процес и тяхната оценка от позицията на правото.   

 

Към публикациите за конкурса са представени и осем статии и студии, 

посветени на висшето юридическо образование, на реформата на съдебната 

система и за развитието на правовата и демократична държава: 

1. Семинарните занятия по Обща теория на правото – отговорност и 

предизвикателство. – Съвр. право, № 1, 2007, 66-74. 

2. „24 години парламентарна демокрация. А сега накъде?”- Сп. 

Общество и право, бр. 2, 2013г. 

3. „Държава и общество в криза. Правно-политическата дилема- 

промени и/или ценности”- Студия. Сп. Общество и право, бр. 18, 2013г.  

4. „Украинският преход към правова и демократична държава”- Сп. 

Общество и право, бр. 12, 2014г. 

5. „Съдебната власт в правовата и демократична държава”- В: Е-

списание Jus romanum. Iustitia- www.iusromanum.eu, 2015г.  

6. „Независимост и ефективност на съдебната власт- принципи, 

проблеми, решения” Студия- В: www.challengingthelaw.com (професионален 

юридически сайт), юли 2015г. 

7. „Държавна власт и правосъдие в условията на преход- румънският 

опит”- Сп. Общество и право, бр. 5, 2015г. 

8. „Законите на логиката в нормотворческата и в правоприложната 

дейност”- В: Сб. „Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев”. 

София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2016г. 

 Представените за рецензиране статии и студии, които са само част от 

неговите публикации, представят неговите широки научни интереси в областта на 

правото.  Те са посветени на теми, излизащи извън конкретните и общоприети 
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рамки на историята на българската държава и право, но същевременно представят 

една широка  научна компетентност и задълбоченост на автора и характерната за 

неговото научно творчество интердисциплинарност. Задълбочаването в 

проблемите на историята на българската държава и право е неговият отговор на 

съвременните научни предизвикателства и тенденции в научноизследователската 

дейност и му дава възможност да определи собствен научен стил и 

изследователски подход.  

  
ІV. Заключение 
Кандидатът в конкурсната процедура гл. ас. д-р  Иван Стефанов Кьосев 

отговаря на всички изисквания, предвидени в чл. 24 от Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, за заемане на академичната длъжност 

„доцент“. Предвид гореизложеното изразявам своята положителна оценка и 

препоръчвам на научното жури да предложи на Факултетния съвет на 

Юридическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ гл. 

ас. д-р Иван Стефанов Кьосев да бъде избран на академичната длъжност 

„доцент“, в област на висшето образование 3. Стопански, социални и правни 

науки, професионално направление 3.6. Право, научна специалност 

„История на българската държава и право”. 

 

 

     Член на научното жури: 

    (проф. д.н. Малина Николова Новкиришка- Стоянова) 

         

 

гр. София 

31.08.2019 г. 
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ACADEMIC REVIEW 

  

by Prof. DLSc Malina Nikolova Novkirishka- Stoyanova, 

Lecturer in Roman Law at the Faculty of Law, 

Sofia University “St. Kliment Ohridski" 

  

             on:  competition for the occupation of the academic position "Associate Professor"  

              at the Faculty of Law, Sofia University "St. Kliment Ohridski ”in the 

field of higher education 3. Economic, social and legal sciences,  

              Professional field 3.6. Law, specialty "History of the Bulgarian State and Law"  

  

  

I. Procedure details 

The competition for the academic position "Associate Professor" in the field 

of higher education 3. Economic, social and legal sciences, professional field 

3.6. Law, scientific specialty "History of the Bulgarian State and Law" was 

announced for the needs of the Chair Theory and History of State and Law at the 

Faculty of Law at Sofia University "St. Kliment Ohridski ". The advertisement was 

published in State Gasette, №25 of March 26, 2019л The composition of the 

Scientific Jury was determined by Order No. RD 38-233 / 20.05.2019 of the Rector 

of Sofia University “St. Kliment Ohridski ". 

The only candidate for the academic position is Chief Assistant Professor 

Doctor in Laws Ivan Stefanov Kyosev. 

The jury’s meeting on 6 June 2019 examined the minimum required points 

by groups of indicators for the various academic degrees and academic positions 

covered by the respected legal act- Regulations of ZRASRB and found that the 

applicant fully met these criteria and was allowed to participate in the Contest for 

the position of Associate Professor in the scientific field 3.6 Law (History of the 

Bulgarian State and Law. At the same meeting I was appointed to prepare an 
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academic analysis-opinion on the competition procedure and the candidate’s 

academic contributions.  

  

II. Details of the applicant and his / her teaching activity 

Chief Assist. Prof. Ivan Stefanov Kyosev obtained a degree "Master in 

Laws" at the Faculty of Law at Sofia University "St.Kliment Ohridski” in 1998. He 

was a full-time PhD student in the same faculty during the period 2001-2004. He 

defended his PhD thesis "The Analogy in Law" in 2004. The same year the 

candidate was appointed as Assistant Professor at the Chair  " Theory and History 

of State and Law " at the Faculty of Law, consecutively have passed through the 

academic ranks Senior assistant (2005) and Chief assistant Professor (2008), until 

the present moment. 

     The main scientific interests of Ch. Assistant Prof. Ivan Kyosev are in the field 

of General Theory of Law, Philosophy of Law, General Theory of the State, 

Political and Legal Doctrines, Human Rights, Constitutional Law, History of the 

Bulgarian State and Law, History of the State and Law . 

The applicant's scientific and teaching career has been developing mainly at 

Sofia University since 2004. He has delivered lectures on following scientific 

subjects: at Academic specialty Law:  General Theory of Law (Seminar 

Exercises, Lectures in CorrespondentEducation ),Human Rights (Lectures), History 

of the Bulgarian State and Law (Lectures from 1 September 2019), Specialty 

International Relations: Political and legal doctrines ( lectures ); at Faculty of 

History, Specialty Archivistics: Fundamentals of Law and legislation on 

Archives ( lectures); at Faculty of Philosophy: Master Program Social and Legal 

Psychology: Fundamentals of Law ( lectures ); Specialty Public Administration: 

Fundamentals of State and Law ( lectures ); at Faculty of Economics, specialty 

Business Management: Fundamentals of Law ( lectures ); at Faculty of Geology 

and Geography, Specialty Tourism: Fundamentals of Law and Regulation of 

Tourism ( Lectures and Seminar Exercises ); at Faculty of Pedagogy, specialty 

Social management: Fundamentals of State and Law ( lectures ). Also the 
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candidate has taught General Theory of Law (Exercises and Lectures), Theory of 

the State, Comparative Constitutional Law and Legal Drafting (Lectures) at New 

Bulgarian University and General Theory of Law (Seminar Exercises ) at the 

Academy of the State Home Office (AMVR). 

      Chief Assistan Prof. Ivan Kyosev is a member of the Union of Lawyers in 

Bulgaria and Secretary of the Bulgarian Association of Philosophy of Law. He has 

specializations in Teaching at a university (Andragogics), participates in the 

preparation of master's and doctoral programs at the Law faculty and other faculties 

at Sofia University. He also was engaged as a Chief Expert Advisor at the National 

Assembly of Republic of Bulgaria (2005-2009). The applicant is fluent in written 

and spoken English, Russian, German and French. He has participated in numerous 

scientific conferences, congresses and scientific and public discussions. He 

has many years of experience as a lecturer and is a well-established researcher in 

the Theory and history of Law. His extensive experience in the various disciplines 

taught for over 15 years and his legal culture enable him to introduce new methods 

of students’ education and to enrich the curriculum provided in the respected 

academic programs. 

  

III. Applicant's scientific activity 

In order to participate in the competition, the applicant submitted for review 

a monograph research paper, related to the History of the Bulgarian state and 

Law , and another monograph paper in a second edition , as well as eight studies 

and articles published in scientific journals and academic collections from scientific 

conferences. 

First of all, the monograph academic work “State Power and Political 

Regimes in the Operation of the Turnovo Constitution” should be taken into 

account(Sofia, Publishing House “St. Kliment Ohridski”, 2018, 312 p.) This  

research paper is devoted to the analysis of the process of restoration and 

strengthening of the Bulgarian statehood after the  Russian-Turkish Liberation War 

(1877-1878 ) and presentation and analysis of the main institutions of public 
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authority and their activities under different political regimes over a long period of 

time during the operation of  Turnovo Constitution . 

The monograph has the traditional three-chapter structure, conclusion and 

annexes (historical sources and bibliography). The legal-historical the legal-

sociological method of research were chosen and thus the candidate has 

managed  to draw the legal and political picture of the period under study . Chapter 

I (p.7-39 )analyzes the process of drafting and adoption of  Turnovo Constitution as 

the legal and political foundation of the new Bulgarian state. Emphasis is placed on 

the structure and basic principles of the Constitution, which allows the logical 

transition to the exposition in Chapter II (pp. 40-94) , devoted to the  constitutional 

and legal regulation of the state governance. The status and prerogatives of the 

Head of State, the Government, the National Assembly, the Judiciary and the army 

were examined in turn. The most voluminous in its content is Chapter III (pp. 95-

294), which consistently presents and characterizes the political regimes under the 

Turnovo Constitution. The conclusion summarizes the scientific contributions to 

the monograph and presents some of the author's original ideas and views on the 

issue. His experience in scientific research in the Theory and Philosophy of Law is 

also manifested here, as historical processes are represented by the positions of the 

constitutional legal framework and the realization of state sovereignty in a single 

composition, mainly of a legal nature. The author's abstracts and their supporting 

arguments are presented in accessible and comprehensible language without 

reducing the scientific content of the scientific analyzes made. 

Scientific contributions can be broadly outlined in the unconventional 

presentation of the process of preparation and adoption of Turnovo Constitution 

and its further existence in the context of the exercise of state governance through 

different political formations, under different concepts and real political 

practice. The applicant proceeds his already approved scientific approach so as to 

present the complex multidirectional impact of the constitution- ideological, 

legally-normative and social, situated in a specific historical and political 

environment. The monograph lacks some historical details, but a personal research 
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vision and position are presented concerning the Bulgarian constitutional model, its 

principles, the distribution of governmental prerogatives, the interactions between 

Law and Politics and the real dimensions of public authority, regulated at the 

constitutional level. 

  

In the competition the candidate also presents a second monograph - 

"Theory of Rational and Humane Legislation". Sofia, "St. Kliment Ohridski” 

Publishing House, 2018, 255 p. (Second Edition), which provides a theoretical 

analysis and definitions of the rational and humane in the legislation and defines 

the criteria for the perfect legal normative act that each legislative product should 

meet . A significant scientific contribution to this competition is that the research 

paper (and in particular in Chapter I) contains an analysis of the historical process 

and of historically significant facts and events that serve as pillars on the path to 

Rule of Law and democratic statehood and free civil society. The legal- historical 

continuity in the defense of the model of the Rule of Law, democratic and social 

state are presented, outlining the main stages of the historical process and their 

evaluation from the standpoint of Law. 

  

Also eight articles and studies on higher legal education, on the reform 

of the judicial system and on the development of the rule of law and 

democracy are presented in the competition: 

1. Seminar exercises on General Theory of Law - Responsibility and 

Challenge. - Contemporary Law, No. 1, 2007, 66-74.              

2. “24 years of parliamentary democracy. Now where?” Society and Law, 

№2, 2013.              

3. “State and society in crisis. The Legal-Political Dilemma - Changes and / 

or Values ”- Analytical Study,  Society and Law, № 18, 2013.              

4. The Ukrainian Transition to the Rule of Law and Democracy - Society and 

Law, № 12, 2014.              
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5. The Judiciary in the modern Etat de Droit - In: Jus romanum E-Journal, 

Iustitia- www.iusromanum.eu, 2015.              

6. “Independence and Efficiency of the Judiciary - Principles, Problems, 

Solutions” Analytical Study - In: www.challengingthelaw.com (professional legal 

website), July 2015.              

7. “State governance and Judiciary in transition- the Romanian experience” - 

 Society and Law, Issue 5, 2015.              

8. "The Laws of Logic in legal drafting and Law Enforcement" - In: "Law 

and rights. Collection in memory of Prof. Dr. Rosen Tashev ”. Sofia, "St. Kliment 

Ohridski ” Publishing House, 2016.              

              The articles and studies submitted for review , which are only part of 

applicant’s publications, represent his broad scientific interests in the field of 

Law. They deal with topics that go beyond specific and generally accepted 

frameworks of history of Bulgarian state and Law, but also represent a broad 

scientific competence and thoroughness of the author and distinctive for his 

work multilevel research interests. The deepening of the problems of the history of 

the Bulgarian state and Law is his analytical response to the contemporary 

scientific challenges and trends in the research activity and also enables him to 

define his own scientific style and original research approach. 

              

IV. Conclusion 

The candidate in the competitive procedure Chief Assistant Professor Ivan 

Stefanov Kyosev meets all the requirements stipulated in Art. 24 of the Act on the 

Development of the Academic Staff in Republic of Bulgaria, for the occupation of 

the academic position "Associate Professor". Taking in mind the above presented 

data and conclusions, I express my positive opinion and recommend  the 

Scientific Jury to propose to the Faculty Board of the Faculty of Law at Sofia 

University “St. Kliment Ohridski“ Chief Assistant Professor Ivan Stefanov 

Kyosev to be appointed to the academic position "Associate Professor" in the 
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field of higher education 3. Economic, social and legal sciences, professional 

field 3.6. Law, specialty "History of the Bulgarian State and Law". 

  

  

 

                                  Member of the Scientific Jury: 

    (Prof. Dr. Malina Nikolova Novkirishka-Stoyanova) 

                                                                                                                

  

Sofia, 08/31/2019 
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