
До членовете на Научното жури 

назначено със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ 

№ РД 38-339 от 22.05.2018 г. 

за конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше 

образование с шифър 3. „Социални, стопански и правни науки“,  професионално 

направление 3.6. „Право“, научна специалност „Право на Европейския съюз“, обявен от 

Софийския университет “Св. Климент Охридски”, ДВ бр. 35/24.04.2018 г. 

кандидат – гл. ас. д-р Христо Илков Христев,  от СУ „Св. Кл. Охридски“, Юридически 

факултет, катедра „Международно право и международни отношения“ 

 

С т а н о в и щ е 

на Проф. д-р Николай Симеонов Натов 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, Катедра 

„Международно право и международни отношения“ 

 

Уважаеми членове на Научното жури, 

С горната заповед на Ректора на СУ съм назначен за член на Научното жури. На 

първото заседание на Журито съм избран за негов председател и ми е възложено да 

изготвя становище. В законовия срок представям на Вашето внимание становището си.  

 

За участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” в област 

на висше образование с шифър 3. „Социални, стопански и правни науки“,  

професионално направление 3.6. „Право“, научна специалност „Право на Европейския 

съюз“, обявен от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, ДВ бр. 

35/24.04.2018 г. е допуснат единствен кандидат гл. ас. д-р Христо Илков Христев.  

1. По конкурса – той е обявен за нуждите на Катедра „Международно право и 

международни отношения“ при Юридическия факултет. Допуснатият кандидат е 

получил през 2012 г. образователна и научна степен „доктор“ по право от ЮФ 

на СУ „Св. Климент Охридски“ и от Университета на Нанси, Франция, с 

дисертационен труд на тема „Процесът на европейска интеграция и 

признаването на наказателна компетентност на ЕС”. От м. октомври 2009 г. 

кандидатът е на трудов договор в СУ като асистент и главен асистент по право 

на Европейския съюз, и има изискуемия съгласно закона стаж. Съответна 

преподавателска натовареност за този конкурс е осигурена. 

2. За участие в конкурса кандидатът представя монография (хабилитационен труд) 

– 1 брой,  студия – 1 брой, статии – 3 броя и част от коментар. Публикациите не 

повтарят представени за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор” трудове и с това са спазени съответните изисквания на чл.24, ал.1, т.3 

от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

чл. 53, ал.1, т.3 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ (ПП ЗРАСРБ) и чл.105, 



т.3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“ (ПУРПНСЗАД).   

  

3. Оценка на представените за участие в конкурса трудове. 

1) Хабилитационен труд  “Вътрешния пазар и основните свободи на движение в 

правото на Европейския съюз”, Сиела, София, 2018 г., 520 с., ISBN: 978-954-28-

2607-1. Бележки под линия – 1778. 

Списъкът с ползваните източници обхваща официални документи; литература – 

монографии, сборници, учебници, статии, студии, доклади на кирилица – 35 заглавия и 

на латиница – френски, английски и италиански езици – няколкостотин заглавия, както 

и изобилна практика на СЕО/СЕС, разпредерена по отделните свободи – повече от 1200 

решения. 

Монографията е първото цялостно изследване на вътрешния пазар и основните 

свободи на движение в правото на Европейския съюз, публикувано на български език. 

Актуалността на труда се обуславя  преди всичко  от това, че процесът на европейска 

интеграция, както авторът правилно отбелязва, има динамичен характер, а правната 

уредба на свободното движение търпи постоянна еволюция.  Темата на разработката не 

е била обект на самостоятелни изследвания в българската литература. 

Работата структурно е разделена на увод, шест глави, заключение, библиография 

и индекс на съдебната практика. 

В увода авторът формулира ясна научно-изследователска теза както следва: 

„...основните свободи на движение формират едно цяло като съставни елементи на 

вътрешния пазар и са подчинени на единен правен режим, въпреки че се 

характеризират с определена специфика и съответно за всяка свобода на движение се 

прилагат и определен порядък особени правила.“ 

Първата глава на труда е посветена на  вътрешния пазар и разглежда основните 

свободи на движение като главно измерение на европейската интеграция.  Втора глава 

обхваща свободното движение на стоки. В третата глава авторът се спира на 

сбоводното движение на хора. На свободата на установяване е посветена четвърта 

глава. В глава пета се анализира свободното предоставяне на услуги. И в глава шеста се 

разглежда свободното движение на капитали. Заключението обобщава изводите, 

предложенията и препоръките на автора, до които той достига в хода на изследването.  

Стилът на изложението е стегнат, структурата съответства на задачата да се 

аргументира научно-изследователската теза и следва разбираема логика. Езикът е ясен 

и макар авторът да се спира на множество подробности, това не затруднява особено 

прочита. Формулировките са правилни и съобразени с нормативната уредба на ЕС 

както и със съдебната практика. Авторът демонстрира познаване на проблематиката, 

навлиза задълбочено в нея, поставя въпроси и дава аргументирани отговори. 

Практиката на Съда на ЕС е представена коректно, както и актовете на Съюзните 

институции. Считам, че научно-изследователската теза е обоснована в монографията. 

Последната  може да бъде препоръчана за хабилитационен труд, отговарящ на 

изискванията на ЗРАСРБ и да стане основа за положителна оценка на Христо Христев 

за участието му в този конкурс.  

2) Относно приносите – в приложената справка кандидатът претендира приноси, от 

които могат да бъдат споделени следните:   

В монографията „Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на 

Европейския съюз“ –  1. Очертаване на най-значимите общи елементи, на които се 

подчиняват различните свободи на движение, обуславящи тяхната взаимна свързаност 

в единен правен режим; 2. Изясняване значението на въвеждането на института на 

гражданството на Европейския съюз за свободното движение на хора и въздействието 



на този институт върху гарантираните права на лицата в рамките на вътрешния пазар; 

3. Обясняване на особеното положение на гражданите на трети страни в рамките на  

свободното движение на хора във вътрешния пазар на ЕС с акцент върху правата 

гарантирани на гражданите на тези страни, с които Съюзът има сключени договори за 

асоцииране или споразумения за привилегировани икономически отношения; 4.  

Изясняване значението на взаимното признаване на дипломите и професионалните 

квалификации, координацията на социално-осигурителните системи и презграничния 

достъп до здравеопазване в контекста на упражняване на правата на свободно 

движение на хора; 5. Извеждане на понятие за капитал по смисъла на правото на ЕС и 

анализ на условията, определящи свободното движение на капитали; 6. Цялостен 

преглед и систематизация на съдебната практика относно различните свободи на 

движение в над 1200 решения на Съда на Европейския съюз. 

За останалите статии, част от коментар и студия ще дам сумарна преценка. В тях 

авторът прави научен и научно-практически анализ на различни аспекти на 

Европейската интеграция – от Трансатлантическото сътрудничество в борбата с 

тероризма и тежката престъпност, вътрешно-правната уредба в България на 

отговорността на държавата за вреди, причинени на частноправните субекти поради 

нарушение на правото на ЕС, принципът на правовата държава в правото на ЕС, 

прилагане на преюдициалното запитване в наказателното производство до коментара 

на Договора за стабилност, координация и управление. Съчиненията са публикувани в 

специализирани научни издания като  „Европейски правен преглед“, „Съвременно 

право“, „Адвокатски преглед“, сборник на НБУ и Коментар. Проблемите са 

разработени с вещина и авторът затвърждава убеждението за познаване на материята, 

навлизане в същността на поставените въпроси и търсене на логични и аргументирани 

отговори. Езикът е ясен и разбираем, стилът е изчистен и прави публикациите лесно 

четими и достъпни. 

 

Известна критика търпи твърде голямата раздробеност на материята в 

хабилитационния труд, но споделените приноси са актуални и правят труда полезен 

както в теоретичен така и в практически план. 

 

В заключение, от анализа на представения за участие в този конкурс 

хабилитационен труд и на другите творби на кандидата произтича един налагащ се 

извод – те са написани на високо научно и научно-практическо ниво, и отговарят на 

обвързващите академичния състав на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

строги изисквания за качество на научните публикации. 

 

Мотивиран от гореизложеното, аз заявявам положителното си заключение и ще 

гласувам в уважаемото Научно жури за кандидатурата на Христо Илков Христов   за 

заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование с шифър 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление с шифър 3.6. Право, 

научна специалност Право на Европейския съюз.  

  

София, 20 юли 2018 г.                    Проф. д-р Николай Симеонов Натов 
 

 


