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До 

Членовете на научното жури в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 

Право на Европейския съюз  

СТАНОВИЩЕ 

от д-р Боряна Богданова Мусева, 

доцент по международно частно право в 

 Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

Уважаеми членове на научното жури, 

В качеството ми на член на настоящото научно жури представям становище в рамките на 

конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по Право на Европейския съюз с 

единствен кандидат гл. ас. д-р Иван Стефчов Стойнев. 

І. Кратко представяне на кандидата 

Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Иван Стефчов Стойнев. Той е завършил  

специалността „Право“ в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Има 

магистърска степен по право на Европейския съюз от Университета Pantheon-Assas Paris II, 

Париж, Франция, където е защитил успешно и докторантура през 2011 година. Д-р Стойнев 

е сред лауреатите на различни стипендии, вкл. и на наградата „Новото поколение: 

„Юристите“ – категория „Млад експерт“. Той активно участва в академичния живот на СУ, 

като на него в значителна степен принадлежи заслугата за успешното представяне на отбора 

на университета в престижното международно състезание Europea Moot Court Competition. 

От 2013 д-р Стойнев работи като адвокат и консултант в областите на неговия 

професионален интерес. Неговите познания и опит се ценят високо сред практикуващите 

юристи. Д-р Стойнев е тясно ангажиран с дейността на Българската асоциация по 

международно право. Той участва активно в различни национални и международни форуми 

и проекти в областта на правото на ЕС, което допълнително доказва неговата отдаденото на 

преподаването, науката и академичната кариера.  

ІІ. Научни публикации на кандидата 

1. Научни публикации  

Кандидатът д-р Иван Стойнев е автор на единадесет научни публикации. Две от тях 
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са публикувана в чужбина. Една от публикациите е монография. Останалите са статии или 

студии в реномирани български научни списания или сборници.  

2. Научни публикации за участие в конкурса 

За участие в конкурса д-р Иван Стойнев представя: 
  

1.  Монография „Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС“. Том I. „Антикартелно 

право“ Сиела, София, 2018, 420 стр.; 

2. Студия „Новата архитектура за финансова и икономическа стабилност в Европа“, in 

Атанас Семов, Новият европейски пакт от март 2012, УИ „Св.Климент Охридски”, 2012, 

стр. 66-94; 
3. Статия „Дефиниране на понятието „предприятие“ в практиката на Съда на Европейския 

съюз при определяне персоналния обхват на правилата за защита на конкуренцията“, 

Правен преглед, брой: 4, 2017, стр. 96-104  

4. Статия  „Ролята на Съда на Европейския съюз в контрола за законосъобразност по член 

263 ДФЕС на актовете на Комисията, приети в изпълнение на Регламент (ЕО) № 

139/2004“, Съвременно право, брой: 3, 2012, стр. 28-42  

5. Статия „L’EUROPE EN PANNE D’ÉNERGIE. LES FAIBLESSES DE LA POLITIQUE 

ÉNERGÉTIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE“, in Yves Petit, Branko Rakic, Maja Lukic 

L’IDÉE D’UNION EUROPÉENNE DE 1929 A 2016: DU PROJET D’ARISTIDE BRIAND 

AU RETRAIT DU ROYAUME-UNI, Univerzitet u Beogradu –Pravni fakultet Centar za 

izdavaštvo i informisanje, 2017, стр. 247-255  

6. Статия „La notion de „service d’intérêt général“ dans le secteur d’énergie: l’industrie de 

réseaux et le service public“, in Antony Galabov, Gilles Rouet, Services publics, entreprises 

publiques: quelle place pour les citoyens?, Harmattan, 2015, стр. 143-153  

7. Статия „Въпроси на конкурентното право в сектор енергетика“, in Анжела Аршинкова, 

Иван Стойнев, Приложение на специализираното законодателство в областта на 

енергетиката, ВСС, 2015, стр. 104-117  

8. Статия „Производства във връзка със защита на потребителите на електрическа енергия. 

Колективни и индивидуални искове“, in Анжела Аршинкова, Иван Стойнев, 

Приложение на специализираното законодателство в областта на енергетиката, ВСС, 

2015, стр. 54-64  

 

Представените за участие в конкурса научни публикации не повтарят публикации, 

представени за придобиване на образователната и научна степен "доктор". Направеното от 

автора им представяне от гледна точка на техния принос е съответно и коректно. Научните 

публикации не са представени за участие в други конкурси. 

 
ІІІ. Оценка на научноизследователската и научно приложна стойност на 

научните публикации, представени за участие в конкурса от кандидата 

Научноизследователската и научно приложна стойност на научните публикации на д-р 

Стойнев е от съществено значение, както за правната наука, така и за практикуващите 

юристи. Предмет на научен интерес за кандидата са области, които стоят в основата на 
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европейските интеграционни процеси и влияят пряко върху общоевропейски ценности. 

Свободната конкуренция е еманация на разбирането за свобода, свободна стопанска 

инициатива, акцентирането върху иновациите и креативността и на стремежа към 

икономически просперитет и благоденствие. Правното познание за тази фундаментална за 

ЕС политика у нас е на високо, европейско ниво, благодарение на статиите, студиите и 

монографията на д-р Стойнев. Професионален интерес за него представлява и регулирането 

на енергийния сектор, който е лежи в основата на всяка икономическа активност и поради 

това влияе съществено не само върху икономическите, но и върху политическите и 

геостратегически приоритети на държавите. Изборът на тази трудна тема доказва, че д-р 

Стойнев не се страхува от предизвикателствата и е готово да се конфронтира с тях. Начинът 

по който прави това, вкл. пренасяйки знанието и в ежедневието на практиците и студентите, 

показва че положените усилия и постигнатите резултати не остават само една красива 

теоретична конструкция, а имат свое важно практическо измерение.   

Д-р Стойнев владее отлично правно-логическия анализ и съобразяването на правните 

изводи с икономическата и философската логика на разглежданите явления. Езикът му е 

богат и красноречив. Изказът е точен и добре структуриран. От творчеството прозира 

личност с висока култура и интелект, способна на самостоятелно и критично мислене.  

1. Монография със заглавие „Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС“. 

Том I. „Антикартелно право“ Сиела, София, 2018 

Основната научна публикация, представена за участие в конкурса, е наскоро публикувана 

монография на тема „Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС“. Том I. „Антикартелно 

право“ – труд с обем от 420 страници, почти 1000 бележки под линия, внушителен брой 

реферирани решения на Съда на ЕС и на Комисията и респектираща библиография на 

български, френски, немски и английски език. 

Монографията е от областта на правото на ЕС и безспорно има оригинален и приносен 

характер за българската правна наука. Тя е първото е първото цялостно изследване у нас на 

забраната по чл. 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз относно 

сключване на споразумения, приемането на решения на сдружения на предприятия и 

съгласувани практики, имащи за цел или резултат нарушаването, ограничаването или 

предотвратяването на конкуренцията във вътрешния пазар на ЕС. Правната теория тук 

догонва практиката, която вече от години се сблъсква с аспекти на нежеланите явления на 

картелиранията.  

 

В структурно отношение монографията се състои от увод, шест глави и заключение. 

Първата глава е посветена на приложното поле на правния режим на защитата на 

конкуренцията в ЕС от гледна точка на неговото действие спрямо лицата (предприятията) 

и пространството (засягането на търговията между държавите членки). За първи път в 

българската теория се прави подробно и базирано върху богатата практика на Съда на ЕС 
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изследване по тези два ключови елемента от приложното поле на конкурентното право на 

ЕС. Втората глава е посветена на анализа на пазарната мощ на предприятието. 

Забележителното в тази част на труда е умелото боравене с методите на икономически 

анализ и вплитането му в понятията на конкуренцията. Интердисциплинарният анализ е 

рядкост в българската правна доктрина, което прави неговото използване още по-ценно. 

Третата глава има за предмет предпоставките за прилагане на забраната по чл. 101 ДФЕС, 

които са разгледани в систематична връзка помежду си. Особен интерес представлява 

анализът, посветен на изключително трудното за доказване съгласуване на волите между 

участниците в нежеланите картелни споразумявания. За радост, д-р Стойнев не подминава 

процесуалния елемент и навлиза в използваните доказателствени похвати, доказали, че 

работят успешно в практиката. Четвъртата глава дава обща характеристика на режима за 

отклонение от забраната по чл. 101, пар.1 ДФЕС като го обособява на индивидуални и 

групови освобождавания. За последните д-р Стойнев анализира и новия гъвкав подход на 

Комисията. Петата глава разглежда споразуменията за хоризонтално сътрудничество, а 

шестата – споразуменията за вертикално сътрудничество. В тази си част работата навлиза 

н най-често срещаните хипотези на картелно поведение и като успява да ги разчлени на 

елементи, които позволяват навлизането незабелязано и с лекота в дебрите на 

антиконкурентното поведение и противопоставянето му.  

 

От монографията личи, че авторът й е положил изключително сериозен труд като е 

обработил огромен масив от научна литература, съдебна практика на Съда на ЕС, решения 

на Комисията и др. Усложненото и постоянно развиващото се, вкл. и с оглед новите видове 

изпълнителни деяния конкурентно право, е представено в неговата нормативна пълнота и 

основни механизми на действие. Д-р Стойнев владее юридическия анализ и неговия 

инструментариум като показва завидни умения при ползването на автономните понятия и 

института на правото на ЕС. От монографията личи сериозна експертиза, задълбоченост и 

отговорност към високите стандарти за академично творчество и практическа 

приложимост.   

 

Разбира се, както към всеки продукт на човешка дейност, и към монографията могат да 

бъдат оправени препоръки. Традиционно действието на правото на ЕС или на отделни 

негови области или инструменти се разглежда не само спрямо лицата и пространството, но 

и с оглед материята и времето на прилагане. Лично на мен ми се струва, че работата би 

спечелила, ако в първата или втората глава беше намерено място и за систематичен анализ 

от тази гледна точка. Отделно, д-р Стойнев плахо взима отношение по повод на уредбата 

на „предприятието“ по смисъла на българския закон за защита на конкуренцията (стр. 27) 

без да навлиза в изследване на съотношението между националната уредба и правото на ЕС 

и последиците от установеното несъответствие. Струва ми се, че тук би било уместно да се 

направи предложение  de lege ferenda или по друг начин да се обсъди възможна промяна. 

На последно място, в монографията прави впечатление липсата на достатъчна българска 

релевантност. Считам, че ако тематиката беше пречупена и през призмата на българската 

практика и реалност, полезният ефект на труда би бил още по-безспорен.  
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Независимо от горните препоръки, монографията на тема „Правен режим за защита на 

конкуренцията в ЕС“. Том I. „Антикартелно право“ е високо стойностно произведение на 

интелектуалния труд на д-р Стойнев, което поражда респект и радост от това, че се е 

появило и запълнило голяма празнина в българското право за защита на конкуренцията. 

Считам, че с негова помощ д-р Стойнев доказва своите сериозни академични заложби, 

талант и трудолюбивост, които в съчетание заслужават да бъдат отчетени и поощрени.  

2. Други научни публикации, представени наред с монографията  

Останалите статии и студии на д-р Стойнев, представени за участие в конкурса, доказват 

последователността и аналитичността на научните търсения на автора, който предпочита 

да навлезе дълбоко в дадена област, вместо да се изкуши да покрие множество тематики, 

оставайки на тяхната повърхност. Д-р Стойнев демонстрира висока юридическа и обща 

култура, интердисциплинарни умения, отлична стилистика и език. Той се доказва като 

ерудиран и обещаващ колега, който трябва да получи път напред в своето академично 

развитие.  

ІV. Заключение 

В заключение, имайки предвид гореизложеното, считам, че кандидатурата на д-р Иван 

Стефчов Стойнев отговаря на всички изисквания на чл. 24 от Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, както и на останалата релевантна правна уредба. 

С радост и без никакво съмнение давам положителна оценка на кандидатурата на д-р Иван 

Стефчов Стойнев за заемане на академичната длъжност „доцент“ по Право на ЕС 

(професионално направление 3.6 „Право“) за нуждите на Софийския университет „Свети 

Климент Охридски“. 

 

София, 01.08.2018   Член на научното жури:  

              (доц. д-р Боряна Мусева) 

 


