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До: 

Членовете на научното жури, 

утвърдено със заповед № РД 38-256/25.04.2018 г. 

на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д.н. Живко Иванов Драганов,  

катедра “Международно право и право на ЕС” на ЮФ на УНСС,  

член на научното жури за провеждане на конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по професионално направление 3.6. Право (Право на ЕС), по 

конкурса, обявен от СУ, ДВ, бр. 33 от 17.04.2018, 

 с  кандидат гл. ас. д-р Иван Стойнев 

 

 

 

 Уважаеми членове на научното жури, 

 Представям на Вашето внимание становището си за научната, научно-

приложната и преподавателската дейност на единствения кандидат в конкурса за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ по Право на ЕС, гл.ас. д-р Иван Стойнев. 

Становището ми е изготвено въз основа на материалите за участие в конкурса, 

представени от кандидата.  

 

1. Биографични данни 

Иван Стойнев е завъришил специалност “право” в ЮФ на СУ “Св. Климент 

Охридски” през 2005 година, а през 2006 е придобил магистърска степен по право на 

Европейския съюз от университета Paris 2 Panthéon Assas. В периода 2007 – 2011 се 

обучава като докторант в същия университет и през 2011 придобива докторска степен, 

след успешна защита на дисертация на тема “Влияние на концентрациите върху 

изграждането и функционирането на Вътрешния енергиен пазар”, на френски език.  От 

2013 Иван Стойнев заема академичната длъжност “главен асистент” по право на ЕС 
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към ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. През същата година той е вписан като 

адвокат. Владее френски, английски и руски езици. 

 

2. Оценка на учебно - преподавателската дейност 

 

 Преподавателската дейност на гл.ас. Иван Стойнев е изцяло в областта на 

обявения конкурс. Той води учебни занятия по право на ЕС, енергийна политика на ЕС 

и дружествено право на ЕС. Гл. ас. Иван Стойнев в автор на самостоятелен учебен курс 

по европейско конкурентно право. Общият преподавателски стаж на гл.ас. Иван 

Стойнев е седем години, две от които – като хоноруван преподавател към ЮФ на СУ 

“Св. Климент Охридски”.  От представените документи е видно, че гл. ас. Иван 

Стойнев има необходимата подготовка и преподавателски опит за заемането на 

академичната длъжност по обявения конкурс. 

 

3. Оценка на изследователската дейност на кандидата и на представените 

научни трудове 

 

 Гл. ас. Иван Стойнев е автор на едно монографично изследване, една студия, 

осем статии и осем научни доклада. Две от статиите са издадени в съавторство. 

Публикациите му са на български, на английски и на френски език. Статиите са 

отпечатани в авторитетни правни издания, сред които сп. Съвременно право и Правен 

преглед. Докладите са изнесени на престижни научни форуми, организирани в 

България и в чужбина. Фокусът на научните дирения на кандидата е съсредоточен 

главно върху проблематиката на енергийното и на конкурентното право на 

Европейския съюз. Научните му изяви се допълват от участието му в три 

изследователски проекта, в областта на конкурентното право и в областта на ядреното 

право. Научноизследователската дейност на Иван Стойнев свидетелства за траен и 

задълбочен интерес в областта на правото на ЕС, както и за способността му да 

провежда задълбочени научни изследвания на високо ниво.  

 Кандидатът участва в обявения конкурс с едно монографично изследване, една 

студия и шест статии. Представените от гл.ас. Иван Стойнев трудове не повтарят 

темата на дисертацията му и са публикувани след датата на придобиването на 

образователната и научна степен “доктор”.  
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 Монографичният труд, озаглавен “Правен режим на защитата на конкуренцията. 

Том I. Антикартелно право”, представлява оригинално изследване на правния режим на 

конкуренцията и в частност на забраната за образуване на картели в правото на ЕС.  

Изследването е в обем от 420 страници и включва увод, шест глави и заключение. 

Научният апарат обхваща 97 научни публикации на български, френски, немски и на 

английски език. Направен е обстоен и задълбочен анализ на съдебната практика, който 

включва 179 решения на Съда на ЕС и 4 решения на Върховния съд на САЩ. Първа и 

втора глава съдържат анализ на основните икономически концепции, които намират 

израз в конкурентното право на ЕС – концепцията за пазарната мощ и концепцията за 

предприятието. В глава трета и в глава четвърта авторът изследва общия състав на 

забраната по чл. 101 от ДФЕС, а в глава пета и глава шеста, съответно хоризонталните 

и вертикални картелни споразумения.  

 Приносният характер на представения монографичен труд се изразява в неговата 

научна новост, в систематизацията на материята и в анализа на дейността на 

Европейската комисия и на практиката на Съда на ЕС в областта на конкурентното 

право.  

Самостоятелно следва да се откроят като значими научни приноси:  

 анализът на прилагания от Европейската комисия подход за оценка на 

влиянието на поведението на предприятията върху конкуренцията;  

 представянето на методологията за установяване на пазарната мощ;  

 обстойният анализ на фактическия състав на забранта по чл.101, параграф 

1 от ДФЕС;  

 анализът на новия подход на Европейската комисия при изработването на 

регламентите за групово освобождаване; и  

 представеният каталог на ограниченията на конкуренцията, които 

възникват като резултат от вертикалните споразумения.  

 

При оценката на другите публикации представени от кандидата, могат да се 

откроят следните, като съдържащи значими приноси за развитието на правните 

изследвания в областта на правото на ЕС. 
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Студията “Новата архитектура за финансова и икономическа стабилност в 

Европа”, в: Атанас Семов, Новият европейски пакт от март 2012, УИ “Св. Климент 

Охридски”, 2012, в която кандидатът прави анализ на изменението на чл. 136 от ДФЕС 

и на сключения през 2012 год. Договор за създаване на Европейски механизъм за 

стабилност. В изследването авторът повдига научна дискусия относно някои слабости в 

първичното право на ЕС, които са ограничили възможността на институциите на ЕС да 

предприемат действия за подкрепа на шестте държави, изпаднали в дългова криза. 

Студията е една от първите научни публикации в Еввропа, посветена на спецификата 

на Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен 

съюз. 

 Статията “Ролята на Съда на Европейския съюз в контрола за законосъобразност 

по чл. 263 ДФЕС на актовете на Комисията, приети в изпълнение на Регламент (ЕО) 

139/2004, е насочена към анализ на особеностите на правоприлагащата дейност на Съда 

на ЕС върху актовете на Комисията, приети в изпълнение на правомощията й по 

упражняване на контрол върху концентрациите. Обоснована е тезата, че в практиката 

на Съда на ЕС се откроява тенденция за ограничаване на дискреционната власт на 

Комисията по отношение на концентрациите.  

Приносен характер имат и статиите “Въпроси на конкурентното право в сектор 

енергетика” и “Производства във връзка със защита на потребителите на електрическа 

енергия”, издадени в съавторство с Анжела Аршинкова. Първата представлява 

изследване на специфичнитите аспекти на взаимодействието между органите по защита 

на конкуренцията и регулаторните органи при осъществяване на възложените им 

дейности и във връзка със защитата на конкуренцията в областта на енергетиката. 

Статията съдържа анализ и съпоставка на правомощията на регулатора и на комисиите 

по защита на конкуренцията. Втората статия е науно-практическо изследване на 

въпросите относно защитата на потребителите на електрическа енергия и 

приложимостта на някои разпоредби на Закона за защита на потребителите. 

В цялост оценката ми за научното творчество на кандидата е, че то обогатява 

съществуващите знания и за повдига нови въпроси, които са от важно значение за 

развитие на правните изследвания в областта на правото на ЕС. 
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Заключение 

 

Въз основа на изложеното по-горе, считам, че научната, научно-приложната 

и преподавателската дейност на гл.ас. Иван Стойнев са на високо ниво и 

отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника за прилагането му.  

Гл. ас. д-р Иван Стойнев притежава необходимите качества и 

преподавателски и научно-изследователски опит, за заемането на академичната 

длъжност “доцент” по Право на ЕС към ЮФ на СУ “Св. Климент охридски” и 

предлагам на членовете на научното жури да подкрепят неговата кандидатура.  

 

 

01 август 2018          

гр. София   /доц. д.н. Ж. Драганов,  

член на научното жури/ 

 


