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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Катерина Бориславова Йочева 

 

Нов български университет, 

 

доцент по професионално направление 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.6. Право (международно право и международни отношения) 

върху научните трудове, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност доцент, по професионално направление 3.6. Право (Конституционно право), 

обявен от Нов български университет (НБУ) в ДВ, бр. 41 от 18.05.2021 г. 

 

с кандидат гл. ас. д-р Деяна Димитрова Марчева. 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията на 

Нов български университет 

 

В конкурса са представени документи за участие от гл. ас. д-р Деяна Димитрова Марчева. 

Видно е, че кандидатът изпълнява условията и изискванията по Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), както и отговаря на допълнителните 

изисквания на НБУ за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално 

направление 3.6. Право. 

Доктор Деяна Марчева е представила документи, с които удостоверява, че е придобила 

образователна и научна степен „доктор“ по право. Представила е монография със заглавие 

„Конституционният принцип на правовата държава“, публикувана през 2021 г. От 

справката-самооценка на кандидата и доказателствата към нея е видно, че тя е заемала 

длъжността главен асистент в НБУ повече от две години и отговаря на минималните 

национални изисквания по чл.2б от ЗРАСРБ, а също и на допълнителните условия на НБУ 

по чл. 58, ал. 1 от Наредбата за развитие на академичния състав в НБУ. Няма доказано по 

законоустановения ред плагиатство в научните трудове на кандидата. 



2 

 

Кандидатурата на гл. ас. д-р Деяна Димитрова Марчева съответства на минималните 

национални изисквания и изискванията на НБУ, а по редица показатели са събрани повече 

от необходимите точки. 

 

ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

 

1. Оценка на монографичния труд, включително оценка на научните и научно-

приложните приноси на автора.  

Представеният в конкурса монографичен труд „Конституционният принцип на 

правовата държава“ с обем от 430 страници съдържа редица приноси. Той може да бъде 

определен като първото цялостно изследване на този принцип в българското 

конституционно право. Съвсем накратко inter alia могат да се отличат следните по-

съществени по мое мнение приносни моменти: 

- монографията систематизира достиженията на българската правна литература в 

изследването на правовата държава при действието на Търновската конституция. 

- анализира се конституционноправната литература след приемането на КРБ от 1991 г. и 

се проблематизира фактът, че до края на 90-те години на ХХ век принципът по чл.4, ал.1 

КРБ се тълкува нееднозначно като се очертават два основни прочита на принципа – 

принцип на законност и принцип на правовата държава. 

- систематизирани са приносите на редица автори в българската правна литература за 

изясняване на произхода, същността и теориите за правовата държава.  

- анализирана е релевантната практика на Конституционния съд на Република България 

по прилагане на принципа на правовата държава  

- монографичният труд допринася за разграничаване на принципа на социалистическата 

законност по Димитровската и Живковската конституции от принципа на правовата 

държава по КРБ от 1991 г.  

 

2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации, направени след 

назначаването на академичната длъжност „гл. асистент“, вкл. оценка на изискването 

за рецензираност на изданията 
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Приложените от кандидата в конкурса 18 научни статии не са участвали в процедурата 

за придобиване на образователна и научна степен „доктор“. Техният преглед показва, че в 

преобладаващия си брой те са посветени на актуални въпроси на публичното право 

(административно, конституционно право на ЕС и др.). Наред с това кандидатът представя 

и изключително интересни публикации, в които засяга и въпроси от областта направата на 

човека и в частност на жените. 

 

3. Цитиране от други автори 

Видно от приложените от кандидата доказателства, публикациите на д-р Деяна Марчева 

са цитирани в голям брой монографии и колективни томове с научно рецензиране (18), 

както и в едно нереферирано списание с научно рецензиране. 

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

 

Деяна Димитрова Марчева е назначена за асистент в НБУ през 2014 г. След конкурс е 

назначена за главен асистент през април 2016 г. От учебната 2015/2016 г. води семинарни 

занятия - упражнения по конституционно право. Има преподавателски опит и във воденето 

на лекции по избираеми учебни дисциплини в програма „Право“ на НБУ, включително 

сравнително конституционно право.  

В периода 2013–2016 г. тя води и четирисеместриален курс по английски език за юристи, 

който е задължителен за студентите по право в НБУ (показател З.41 от таблицата за 

индивидуална оценка).  

Доктор Марчева е предложила и разработила два нови за програма „Право“ избираеми 

курса – „Административно право на ЕС“ и „Обществени поръчки, концесии и публично-

частно партньорство“. Подготвила е множество авторски учебни материали по водените 

учебни дисциплини, качени за ползване от студентите в Moodle.  

Гл. ас. д-р Деяна Димитрова Марчева е получила средна оценка Мн. Добър 4.44 (при 

максимална оценка 5.00) от анкетите за удовлетвореност на студентите от курса 

„Упражнения по конституционно право“ за последните 10 семестъра (показател З.35 от 

таблицата за индивидуална оценка).  
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Кандидатът е участвала в организацията и съставителството на сборниците с докладите 

на две национални научни конференции – „25 години департамент „Право“ на НБУ“ (2016 

г.) и „Научни четения в памет на доц. Кристиан Таков „Предизвикателства към правото“ 

(2020 г.). Тя е един от инициаторите и организаторите на общоуниверситетския семинар 

„Права на човека“ на НБУ, който се провежда от 2016 г. досега. Основател е и на кръжок 

„Право и литература“ за студенти от НБУ.  

Гл. ас. д-р Деяна Димитрова Марчева развива своите компетенции и като участва в 

обучения, организирани от НБУ за преподавателския състав, свързани с библиотечни и 

информационни услуги, с работата с научен електронен архив на НБУ и др. 

Със своята активна преподавателска и учебна дейност гл. ас. д-р Деяна Марчева 

изпълнява нормативните изисквания на закона и допълнителните критерии на НБУ за 

развитие на академичния състав, заложени в групи Ж, З и И от таблицата за индивидуална 

оценка. 

 

IV. Административна и обществена дейност  

 

Доктор Деяна Марчева представя доказателства, че изпълнява своите академични 

задължения и редовно участва в заседанията на съвета на департамент „Право“ на НБУ, 

спазва приемното си време и т.н.  

От 2015 г. до 2017 г. д-р Деяна Марчева работи в администрацията на НБУ като 

програмен консултант (показател И.48 от таблицата за индивидуална оценка). От 2017 г. 

досега тя е член на Програмния съвет на програма „Право“ (показател И.47 от таблицата за 

индивидуална оценка). 

Д-р Марчева членува в национални и международни научни и обществени организации. 

Представени са доказателства, че тя е член на Съюза на юристите в България и на 

Международното общество по публично право ICON-S (показател Ж.23. от таблицата за 

индивидуална оценка).  

Деяна Марчева има и обществена дейност като преводач от английски език на 

академична правна литература, както е видно от представените преводи като доказателство 

за изпълнение на изискванията по показател Ж.28 от таблицата за индивидуална оценка. 

 



5 

 

V. Лични впечатления от кандидата  

 

 Като дългогодишно работил колега с д-р Марчева желая да изразя изцяло положителните 

си впечатления от нея като личност и професионалист. Според мен д-р Марчева се ползва 

с уважението на членовете както на департамент „Право“ на НБУ, така и на останалите 

членове на администрацията и на академичния състав в НБУ. Тя се ползва с признание и 

оценка и извън НБУ благодарение на дългогодишните си професионални изяви в областта 

на правото. Тя е високоерудиран, отговорен и лоялен член на академичния състав на 

департамент „Право“ и може да се гласува пълно доверие на експертните ѝ оценки в 

избраната от нея област на професионална реализация. 

 

VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата  

 

Поради гореизложеното смятам, че д-р Деяна Димитрова Марчева покрива изцяло 

изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент“ в НБУ. Изразявам своята 

изцяло и високо положителна оценка за нейната преподавателска, учебна, административна 

и обществена дейност, както и за научните ѝ приноси в представения монографичен труд и 

останалите приложени публикации, с които кандидатства в настоящия конкурс. Правя 

предложение до Научното жури да вземе положително решение и Академичният съвет на 

НБУ да избере гл. ас. д-р Деяна Димитрова Марчева на академичната длъжност „доцент“ 

на Нов български университет в професионално направление 3.6. Право (Конституционно 

право). 

 

 

 

Дата: 18.8.2021 г.      доц. д-р Катерина Йочева 


