
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Благой Никитов Видин  

  Нов български университет, направление 3.6 Право, 

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ по направление 3.6 Право (теория на държавата и правото), обявен в ДВ, 

бр.16 от 17.02.2017г. с кандидат гл.ас. д-р Деница Георгиева Топчийска  

 

 

І. Изследователска дейност и резултати. 

За участие в конкурса гл. ас. Топчийска представя монографичен труд -  

Върховенство на правото. Теоретични аспекти. София, Авангард Прима, 2016, ISBN 

978-619-160-673-3). Това е сериозен научен труд, изпълнен самостоятелно и посветен 

на актуален за българското право въпрос  -  върховенството на правото. В българската 

правна наука подобно изследване не е правено. Нещо повече, този въпрос се избягва, 

защото неизбежно засяга практически последици за прилагането на  правото. 

Монографията е рецензирана от проф. д-р Софка Матеева и проф. д-р Евгени Танчев. 

Трудът е изцяло по тематиката, по която е обявен конкурсът за професор. 

Монографията  анализира  концепцията за върховенство на правото в контекста 

на правната теория и философия правото.  Посочват се  нейните цели, функции, 

конститутивни елементи (формални и материални) и тенденциите за развитие. 

Проследява се развитието на концепцията за върховенство на правото като морално-

политически идеал от Античността до съвременността. Верен е изводът за взаимната 

обвързаност между социална справедливост и върховенството на правото. В тази 

връзка е предложена систематизация на основните теоретични модели, доминиращи в 

съвременното общество, а именно: утилитарни теории и икономически анализ на 

правото, процедурни теории и теории за минималните блага. 

Монографията създава предпоставки за приемането на национален модел за 

върховенство на правото. Те могат да бъдат основа за дефиниране на конкретни 

национални стандарти за върховенството на правото. 

Приемам  авторската справка за научните приноси на трудовете и потвърждавам 

тяхната коректност с изключение на т.5, която и по мнението на автора има за предмет 

практически анализ.    



Освен монографията си кандидатката представя и 14 статии. От приложения 

списък с публикации след защитата на докторската дисертация една част представят 

идеите и научните тези от монографичния труд. Това са публикации номер 3, и от 6 до 

11 включително. Достатъчно е да се каже, че те изнасят части от съдържанието на 

монографията в научни дискусионни форуми.  Не оценявам публикациите, направени 

преди назначаването на академична длъжност „главен асистент”.  

От приложения списък  с публикации след защитата на докторската дисертация 

оценявам следните:   

  Application of data protection concepts to cloud computing. – in Bottis, M. (ed.) 

Lifting the Barriers to Empower the Future of Information Law and Ethics. Greece, The 

University of Macedonia Press, 2015, p. 157 – 175. 

 Protecting privacy in social media. – in Rico, L. (ed.) Controversial Matters in Media 

Ethics, Spain, Dykinson S. L., ISBN: 978-84-9085- 989-6.  

 Правата и принципът за върховенство на правото – сборник в памет проф. Р. 

Ташев „Право и права”, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, ISBN: 978-954-07-

4173-4, p. 122 – 136. 

Социална справедливост и върховенство на правото. – в сборник „Законът на 

правото и правото на закона“, София, НБУ, 2016, стр. 122 – 131.  

Върховенство на правото и защита на личните данни в Интернет – в сборник 

„Право и интернет“, Бургас, БСУ - Център по юридически науки, 2016, ISSN 1331-3771, 

стр. 177 – 185.  

Тенденции в развитието на концепцията за върховенството на правото – в 

сборник „25 години Конституция на Република България в перспективата на 

върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?“, София, 

издателство на НС, 2016, стр. 35-41.  

Понятие за справедливост в правото – Правна мисъл, 2016, книжка 3, ISSN 1310-

7348, стр. 3-19.  

Формални стандарти в концепцията за върховенство на правото – Годишник на 

департамент Право на НБУ за 2015 г., София, НБУ, 2016, ISSN 1314 - 8087, стр. 243-

258.  

Правна регламентация на предоставянето на безвъзмездни средства в 

Европейския съюз – в сборник доклади от международна научно-приложна 

конференция „Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата 



на Европейския съюз“, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, ISBN: 978-954-07-

4203-8, стр. 119-132.  

Принципите като елемент на правната система – в сборник от научни четения в 

памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 

2016, ISBN: 978-954-07-4260-1, стр. 230-236.  

The Rule of Law and EU Data Protection Legislation, International Conference 

ETHICOMP/CEPE 2017, 5-8 June 2017, Turin, Italy.   

Ограниченият обем на становището не позволява да се разглеждат отделно 

посочените  публикации. Общата оценка за тях е, че са изпълнени на високо научно 

ниво и представляват новост за правната наука в България.   

Посочено е едно цитиране.  

 

ІІ. Учебна  и преподавателска работа. 

 Изпълнението на нормата за заетост е отразена в отчетите за основната заетост 

на преподавател в НБУ. Изпълнението е над 100%.  

Гл. ас. д-р Топчийска води лекциите по задължителната учебна дисциплина 

„Обща теория на правото”, както и упражненията  във всички академични групи. Тя 

също така води курса „Избирателни системи и процедури” в департамент Право. 

Продължава да води занятия в департаменти Информатика и Публична администрация. 

Участвала е в разработването на учебни програми по „Правни проблеми на 

информационното общество” и „Правни  проблеми на проектната дейност”. 

         Оценката на студентите за преподавателя е над 4. 

 

ІІІ. Административна и обществена дейност. 

Била е програмен консултант и в момента е член на Програмния съвет на 

департамент „Право”. Функционален експерт е по проект Студентски практики – фаза І 

на Оперативна програма „Наука и образование за интелектуален растеж”. 

Деница Топчийска организира или взема участие в организирането на общо 

университетски конференции и семинари.  

 

ІV. Лични впечатления от кандидата 

Познавам Деница Топчийска от привличането й като преподавател в 

департамент „Право”. Тя е едновременно амбициозен и крайно педантичен и съвестен  



преподавател. Тези качества се съчетават със солидна обща култура. Надявам се, че ще 

продължи своето научно развитие и ще внесе в българското юридическо  образование 

ново съвременно разбиране и преподаване на същността на правото.  

 

V. Мнения, препоръки и бележки по дейността на кандидата. 

Препоръките ми  се отнасят до бъдещата научна и преподавателска дейност. 

Специализация в  някои от признатите научни центрове, публикации в световно 

признати издания са крайно необходими и отговарящи на нейните възможности.   

 

VI. Заключение. 

Въз основа на горепосоченото смятам, че кандидатурата на гл. ас. д-р Деница 

Георгиева Топчийска отговаря на критериите за научно-изследователска и учебно-

преподавателска дейност и изпълнява изискванията, предвидени в Закона за развитието 

на академичния състав в Република България и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ за 

заемане на академични длъжности в Нов български университет. Изразявам 

положителното си становище по конкурса и предлагам на научното жури да вземе 

решение за заемане на академичната длъжност „доцент“ от д-р Деница Георгиева 

Топчийска.  

 

 

8 юни 2017 г. 

София                                                                                                  проф. д-р Благой Видин 

 

 

 

   


