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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Николай Атанасов Марин, 

преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – 

Благоевград 

относно присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.6. Право, 

докторска програма „Международно право и международни отношения“ 

на Галина Гълъбова Писарска 

Тема на дисертационния труд: „Взаимодействие на международното 

право и вътрешното право (чл. 5, ал. 4 от Конституцията на 

Република България)“ 

Научен ръководител: проф. д.н. Георги Близнашки 

 

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

 

Със заповед № 921/17.05.2022 г. на Ректора на Югозападен 

университет „Неофит Рилски” съм определен за член на научното жури в 

процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по 

„Международно право и международни отношения“, професионално 

направление 3.6. Право от Галина Гълъбова Писарска.  

Докторантът е зачислен в редовна докторантура по докторска 

програма „Международно право и международни отношения“ от научна 

област 3. Социални, стопански и правни науки, проф. направление 3.6. 

Право с научен ръководител проф. д.н. Георги Близнашки.  

Дисертационното изследване  е обсъдено и насочено за публична защита на 

заседание на Катедра „Международно право и международни отношения“ 

в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ на 28.04.2022 г. 
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На основание заповед № 921 от 17.05.2022 г. на ректора на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ е утвърден състав на научното жури и е определена дата за 

провеждане на открито заседание за защита на дисертационния труд. 

Галина Писарска е родена на 24 март 1993 г. в гр. Сандански. 

Придобива образователно-квалификационна степен магистър по Право 

през 2017 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“. По време на следването проявява 

интерес към международното публично право. През 2016 г. взима участие 

в отбора на ЮЗУ „Неофит Рилски“  в Международното състезание по Право 

на Европейския съюз Central and Eastern Europe Moot Court (CEEMC) в 

Братислава, Словакия. Докторант Галина Писарска преминава през 

различни стажантски програми, сред които са такива във Висшия съдебен 

съвет, Народното събрание, Администрацията на Президента на Република 

България, Окръжен съд- Благоевград, Областната администрация на 

Благоевград и др.  

С особено внимание следва да се отбележи, че докторант Писарска  е 

взела участие в доброволческия екип при организацията и реализирането на 

първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 

2018 г.  Активно е участвала в провеждане на събитията от календара на 

председателството и е отговаряла за координационна връзка между  за 

българските държавни органи и представителите на чуждестранните 

делегации.  В периода 2018 г. до 2022 г. Галина Писарска работи, като  

правен експерт в Народното събрание на Република България. От 2022 г. и 

понастоящем работи в Комисията за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).  Докторант 

Писарска има и преподавателски опит като от 2019 г. провежда семинарни 

занятия по учебната дисциплина Конституционно право в Правно-

историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Докторант Писарска 

участва в международни обучения в Университета „Вилхелм“ на Вестфалия 

в Мюнстер, Федерална република Германия и в Националното висше 

училище по администрация (ENA) в Париж, Франция. Докторант Писарска 

представя общо 11 публикации, от които 8 са по темата на дисертационния 

труд и 3 извън обхвата на дисертационното изследване.  

2. Характеристика на представения дисертационен труд  

Представеният дисертационен труд е с общ обем 338 страници. 

Структурата на разработката съдържа увод, три глави, заключение и 
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библиография. Библиографската справка включва 178 заглавия научна 

литература, над 53 източника на съдебна практика и 4 фигури/таблици. 

Трудът разполага с научен апарат от 430 бележки под линия.  

В увода докторантът успешно защитава избора и актуалността на 

темата. Основната цел на научния труд е да се направи задълбочено 

изследване, систематизиране и дефиниране на специфичните аспекти на 

взаимодействието между международното публично право и вътрешното 

право на суверенните държави. Специално внимание се обръща на 

Република България, като се разглежда съществуването на неразривна и 

взаимозависима връзка между двата правопорядъка на международното и 

вътрешното право. В работата си докторант Писарска е систематизирала 

шест конкретни научноизследователски задачи, които са изпълнени. В 

дисертационния труд са използвани различни научно-изследователски и 

методологически подходи, които са необходими поради широкообхватния 

и интердисциплинарния характер на разглежданата проблематика. Сред по-

важните методи се открояват - нормативен, документален, ретроспективен, 

сравнителноправен, логическо-аналитичен и системен подход. 

Глава първа, е озаглавена „Взаимодействие на международното 

право и вътрешното право – историческо развитие и тенденции“. В тази 

част на изследването се извеждат основните същностни и принципни 

характеристики на международното публично право, вътрешното право на 

суверенните държави и на съществуващото взаимодействие между тях. 

Последователно са разгледани и анализирани водещи и нови теории за 

взаимодействие между двата правопорядъка международния и 

вътрешноправния. Направен е и хронологичен анализ на съществуващото 

взаимодействие между международното публично право и българското 

вътрешно законодателство при действието на Търновската конституция от 

1879 г. и двете Конституции на Народна република България съответно от 

1947 г. и от 1971 г. В тази глава докторантът успява да покаже познаване на 

научните схващания в българската доктрина и да открои тезите на водещите 

автори в международното публично и конституционното право. 

Втора глава е посветена на „Съвременни аспекти на 

взаимодействието на международното право и вътрешното право на 

Република България“, разглежда съвременните аспекти на 

взаимодействието на международното публично право и вътрешното право 

на Република България. Направен е задълбочен и цялостен анализ на 
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разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, за да 

се обоснове застъпената в дисертационния труд теза, а именно: „тази 

конституционна норма се явява водещото и легитимно юридическо 

основание за приложението на нормите на международното публично 

право в българската правна система и същевременно създава благоприятни 

условия за развитието на междудържавните й отношения и 

сътрудничество“.  

В изпълнение целите на дисертацията са анализирани относимите 

правни норми на Конституцията, на Указ № 1496 за участие на Народна 

република България в международни договори от 1975 г., който е отменен 

с приемането на Закона за международните договори на Република 

България приет през м. октомври 2001 г.  С оглед на предмета на 

дисертацията се разглежда Устава на ООН, Статута на Международния съд 

в Хага и приложението на Виенската конвенция за правото на договорите 

от 1969 г. Същевременно е анализирана и нормативната уредба относно 

реда и начина на сключване на международни договори от Република 

България както и организацията и процедурата по инкорпориране на 

ратифицираните, обнародвани и влезли в сила международни договори, 

предвидена в чл. 5, ал. 4 от Конституцията от 1991 г. В изследването са 

посочени кои международни договори стават част от вътрешното право на 

страната, същевременно е дискутиран въпросът относно приложението на 

останалите източници на международното публично право в българското 

законодателство, като се дава предимство примат на международните 

договори пред вътрешното законодателство в случай на противоречие, 

когато те са ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в 

сила за Република България, са част от вътрешното право на страната.  

В продължение на своя анализ докторант Писарска разглежда и  

юриспруденцията на Конституционния съд на Република България, 

относима към чл. 5, ал. 4 от Конституцията. Тя обхваща по-важните 

решения по тази конституционна разпоредба, както и други постановени 

актове (решения и определения), вследствие на реализацията на 

правомощията на конституционната юрисдикция по чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 

от Конституцията. Като резултат на анализирането на конституционната 

практика авторът на дисертацията прави важни изводи и препоръки. Сред 

тях се откроява следният: „формиралата се практика на Българския 

конституционен съд по разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията играе 
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изключително важна роля за укрепване на демократичните и правови устои 

на държавата, за създаване на благоприятна правна среда за развитие на 

междудържавното сътрудничество, за реализация на външнополитическите 

национални интереси и за повишаване ролята на международното право в 

националната правна система посредством изясняване на елементите на 

взаимодействието помежду им“. 

 Освен това се прави преглед на договорноправната практика на 

България след 2007 г., която включва над 400 международни договора. 

Вследствие на него е констатирана необходимостта от събирането, 

систематизирането и актуализирането на информацията, свързана със 

сключените и ратифицираните международни договори в България. В тази 

връзка авторът прави предложение de lege ferenda за систематизирането на 

международните договори, с които българската държава се е обвързала 

посредством изпълнението на предвидените в чл. 5, ал. 4 от Конституцията 

условия, в специален електронен публичен регистър, който да послужи най-

вече за представителите на практиката и науката.  

В трета глава се разглеждат „Особени случаи на взаимодействие на 

международното публично право и вътрешното право“. Изведени са по-  

особени и проблемни случаи на връзката между международното публично 

право и вътрешното (българско) право, които са повлияни от динамично 

развиваща се международна динамика в системата на международното 

право и международните отношения. Съвсем логично в тази връзка се 

разглеждат въпроси, свързани с държавния суверенитет, защитата правата 

на човека и основните свободи, въздействието на правото на ЕС и неговото 

място в българската правна система. Разгледано е развитието на 

взаимодействието между различните правопорядъци в контекста на 

световната пандемия „COVID-19”.    

В заключението докторантът е обобщил резултатите от научното 

изследване, като е отчетено изпълнението на поставените в увода задачи, 

посочени са съответните изводи и са очертани основните приноси на труда 

според автора. Заслужават внимание конкретните препоръки de lege ferenda  

в посока разширяване обхвата на приложното поле на разпоредбата на чл. 

5, ал. 4 от КРБ с включването и на други източници на съвременното 

международно право, както и в посока преразглеждане на обхвата на 

понятието „вътрешно законодателство“, използвано в чл. 5, ал. 4, изр. 2 от 

КРБ. 
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3. Оценка на научните и практически резултати и приноси на 

дисертационния труд 

Дисертационният труд има приносен характер, като разглежда 

взаимодействието на международното публично право и вътрешното право 

на суверенните държави, с акцент върху българската правова 

действителност. По същество тази проблематика се отличава с 

интердисциплинарен характер, научна сложност, които съвсем основателно 

аргументират провеждането на самостоятелно дисертационно изследване. 

Същевременно трудът има и приложно значение. Представеният 

дисертационен труд е структуриран в логическа структура, с която успешно 

са изпълнени поставените цели и задачи. Сред по-значимите приносни 

моменти могат да се откроят:  

- Извършен задълбочен анализ на разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от 

Конституцията на Република България, посредством който се 

очертава основополагащата роля на конституцията за приложението 

на международноправните норми в българския правов ред.  

- Систематизиране на юриспруденцията на Конституционния съд на 

Република България, относима към чл. 5, ал. 4 от Конституцията от 

1991 г. 

- Представена е справка относно съвременната договорноправна 

практика на Република България след 2007 г., включваща 

ратифицираните от нашата страна 430 международни акта за 

горепосочения период.  

- Разглеждането на темата за взаимодействието на международното 

публично право и вътрешното право в контекста на отстояването на 

държавния суверенитет през призмата на конституционното 

правораздаване на някои европейски държави и практиката на Съда 

на ЕС има безспорно подчертан приносен характер.  

-  В дисертацията в сравнителноправен аспект е отразена на практиката 

на някои конституционни юрисдикции на Федерална Република 

Германия, Испания, Франция и Полша. С принос и актуалност се 

характеризира обсъденото от автора на дискусионно решение на 

Полския конституционен съд от 7 октомври 2021 г. по 

конституционно дело № К3/21 , с което се затвърждава радикалната 

политика от страна на полската държава по отношение на 

европейската идея за обединение и сътрудничество, както и 
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разискването на постановеното от Конституционния съд на 

Република България с решение № 13 от 27 юли 2018 г., свързано с 

ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и 

борба с насилието над жени и домашното насилие (придобила 

известност като „Истанбулската конвенция“) от Народното събрание 

и с което се обявява несъответствие на конвенцията с Конституцията 

на България . 

- Сполучлива идея е предложението на автора за въвеждането на 

специален електронен публичен регистър на международните 

договори по смисъла на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на България, с 

това  би могло да се подобри и усъвършенства на действащата правна 

уредба.     

4. Оценка на публикациите и автореферата на докторанта 

Докторантът е представил общо 11 научни публикации на български 

и английски език, от които 8 са свързани с проблематиката на 

дисертационния труд, а другите 3 са извън предмета на дисертацията. В 

посочените публикации докторантът изследва различни аспекти на 

международното публично право, правото на Европейския съюз и 

конституционното право на Република България. 

Представеният автореферат към дисертационния труд е съобразен с н 

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Същият е 

в обем от 40 страници и съдържа четири раздела, в които в резюмиран вид 

са изложени актуалността на темата, предмета, обекта, целите, задачите, 

методологията, обема, увода, отделните глави, заключението и значимостта 

на изследването, основното съдържание и приносите на дисертацията 

според автора, както и списък на публикациите по темата. 

5. Бележки и препоръки 

Цялостната ми оценка на работата е положителна, тъй като 

дисертационният труд е задълбочен и основните формулирани от 

докторанта задачи и цели са изпълнени. Могат да бъдат направени някои 

препоръки за подобряването му с оглед евентуалното му публикуване 

впоследствие. На определени места в дисертационния труд се забелязва 

разточителен стил на писане и изложението би могло да се систематизира, 

най-вече в частите, в които се възпроизвежда съдържанието на редица 

съдебни актове на националните конституционни юрисдикции.  
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6. Заключение 

Представеният дисертационен труд представлява научно изследване 

на сложния и многопластов въпрос за взаимодействието на 

международното право и вътрешното (българско) право, с което е принос в 

съвременната българска правна теория. Той съдържа ясно изразени научни  

и практически приноси, които отговарят на всички изисквания на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответните Вътрешни правила на 

ЮЗУ „Неофит Рилски“. Цялостно дисертационният труд е свидетелство за 

качествата на автора и нейните способности за провеждане на 

самостоятелни интердисциплинарни изследвания в областта на 

международното публично и конституционното право. 

Предвид гореизложеното и в качеството ми на член на научното жури 

по чл. 9 от ЗРАСРБ, давам своята положителна оценка за представения 

дисертационен труд и предлагам на научното жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” на г-жа Галина Гълъбова 

Писарска в област на науката - 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.6 Право, докторска програма 

„Международно право и международни отношения”. 

 

 

 

20.06.2022 г.      доц. д-р Николай Марин  
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OPINION 

by  

Assoc. Prof. Nikolay Atanasov Marin, PhD. 

Faculty member at the South-West University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad 

Concerning the award of the educational and scientific degree "Doctor" 

in the field of higher education 3. Social, economic and legal sciences, 

professional field 3.6. Law, 

doctoral program "International Law and International Relations" 

of Galina Galabova Pisarska 

Topic of the dissertation: "Interaction of international law and domestic law 

(article 5, paragraph 4 of the Republic of Bulgaria Constitution)" 

Scientific adviser: Prof. Georgi Bliznashki, DSc. 

 

1. General presentation of the procedure and the PhD. student 

According to Order № 921 / 17.05.2022 by the Rector of the South-West 

University "Neofit Rilski" I was assigned as a member of the scientific jury in the 

procedure of obtaining the educational and scientific degree "Doctor" in 

"International Law and International Relations", professional field 3.6. Law by 

Galina Galabova Pisarska. 

The PhD. student is enrolled in a regular doctoral program "International 

Law and International Relations" in the field of 3. Social, Economic and Legal 

Sciences, professional field 3.6. Law with research supervisor Prof. Georgi 

Bliznashki, DSc. The research paper is discussed and directed for public defense 

at a meeting of the Department of International Law and International Relations 

at the Faculty of Law and History of SWU "Neofit Rilski" on 28.04.2022. On the 

basis of Order № 921 from 17.05.2022 of the Rector of SWU "Neofit Rilski" the 
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composition of the scientific jury is approved and a date for holding an open 

meeting for the defense of the dissertation is set. 

Galina Pisarska was born on March 24, 1993 in the town of Sandanski. She 

obtained a master's degree in law in 2017 at SWU "Neofit Rilski". During her 

studies she showed interest in public international law. In 2016 she was part of 

the team of SWU "Neofit Rilski" participating in the International Competition 

in European Union Law “Central and Eastern Europe Moot Court” (CEEMC) in 

Bratislava, Slovakia. PhD. student Galina Pisarska went through various 

internship programs, including such in the Supreme Judicial Council, the 

National Assembly, the Administration of the President of the Republic of 

Bulgaria, the Blagoevgrad District Court, the Blagoevgrad Regional 

Administration and others. 

It should be noted that PhD student Galina Pisarska took part in the 

volunteer team in the organization and realization of the first Bulgarian 

presidency of the Council of the European Union in 2018. She actively 

participated in the events of the presidency calendar and was responsible for 

coordination connection between the Bulgarian state authorities and the 

representatives of the foreign delegations. In the period from 2018 to 2022 Galina 

Pisarska works as a legal expert in the National Assembly of the Republic of 

Bulgaria. Since 2022 she has been working in the Commission for Combating 

Corruption and Confiscation of Illegally Acquired Property (CCCIAP). PhD 

student Pisarska also has teaching experience and since 2019 she has been 

conducting seminars on the subject of Constitutional Law at the Faculty of Law 

and History of SWU "Neofit Rilski". Galina Pisarska participates in international 

studies at the University of Wilhelm in Westphalia in Münster, Federal Republic 

of Germany and at the National University of Administration (ENA) in Paris, 

France. PhD student Pisarska presents a total of 11 publications, of which 8 are 

on the topic of the dissertation and 3 outside the scope of the dissertation research. 

      2. Characteristics of the presented dissertation 

The presented dissertation has a total volume of 338 pages. The structure 

of the paper contains an introduction, three chapters, a conclusion, and a 

bibliography. The bibliographic reference includes 178 titles of scientific 

literature, over 53 sources of case law and 4 figures / tables. The paper has a 

scientific apparatus of 430 footnotes. 
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In the introduction, the doctoral student successfully defends the choice 

and relevance of the topic. The main goal of the scientific work is to make an in-

depth research, systematization and definition of the specific aspects of the 

interaction between public international law and the domestic law of sovereign 

countries. Special attention is paid to the Republic of Bulgaria, considering the 

existence of an inseparable and interdependent connection between the two legal 

orders of international and domestic law. In her work, PhD student Pisarska has 

systematized six specific research tasks that have been completed. The 

dissertation uses various research and methodological approaches, which are 

necessary due to the wide-ranging and interdisciplinary nature of the issues. 

Among the more important methods stand out - normative, documentary, 

retrospective, comparative-law, logical-analytical and systematic approach. 

The first chapter is entitled "Interaction of international law and domestic 

law - historical development and trends." This part of the study presents the main 

essential and fundamental characteristics of public international law, the domestic 

law of sovereign states and the existing interaction between them. Leading and 

new theories of interaction between the two international and domestic legal 

orders are successively considered and analyzed. A chronological analysis of the 

existing interaction between international public law and Bulgarian domestic law 

in the operation of the Tarnovo Constitution of 1879 and the two Constitutions of 

the People's Republic of Bulgaria of 1947 and 1971, respectively, was made. In 

this chapter the doctoral student manages to show knowledge of scientific 

concepts in Bulgarian doctrine and to highlight the theses of leading authors in 

international public and constitutional law. 

The second chapter is devoted to "Contemporary aspects of the interaction 

of international law and domestic law of the Republic of Bulgaria", examines 

contemporary aspects of the interaction of public international law and domestic 

law of the Republic of Bulgaria. An in-depth and comprehensive analysis of the 

provision of Art. 5, para. 4 of the Constitution of the Republic of Bulgaria was 

made in order to substantiate the thesis presented in the dissertation, namely: “this 

constitutional norm is the leading and legitimate legal basis for the application of 

international public law in the Bulgarian legal system and at the same time creates 

favorable conditions for development of its interstate relations and cooperation ". 

In pursuance of the dissertation objectives the relevant legal norms of the 

Constitution, of Decree № 1496 for participation of the People's Republic of 

Bulgaria in international treaties of 1975, which was repealed with the adoption 
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of the Law on International Treaties of the Republic of Bulgaria adopted in 

October 2001. Considering the subject of the dissertation the UN Charter, the 

Statute of the International Court of Justice in The Hague and the application of 

the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 are considered. At the 

same time, the normative regulation on the procedure and manner of concluding 

international treaties by the Republic of Bulgaria as well as the organization and 

procedure for incorporation of ratified, promulgated and entered into force 

international treaties, provided for in Art. 5, para. 4 of the 1991 Constitution. The 

study indicates which international treaties become part of the domestic law of 

the country, while discussing the application of other sources of public 

international law in Bulgarian law, giving priority to the primacy of international 

treaties over domestic law in case of contradiction, when they have been ratified 

by constitutional order, promulgated, and entered into force for the Republic of 

Bulgaria, they are part of the domestic law of the country. 

In the continuation of her analysis, PhD student Pisarska also examines the 

jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Bulgaria, relevant to 

Art. 5, para. 4 of the Constitution. It covers the more important decisions under 

this constitutional provision, as well as other decreed acts (decisions and 

determinations), as a result of the realization of the powers of the constitutional 

jurisdiction under Art. 149, para. 1, items 2 and 4 of the Constitution. As a result 

of the analysis of the constitutional practice the author of the dissertation makes 

important conclusions and recommendations. Among them the following stands 

out: “the formed practice of the Bulgarian Constitutional Court under the 

provision of Art. 5, para. 4 of the Constitution plays an extremely important role 

in strengthening the democratic and legal foundations of the state, in creating a 

favorable legal environment for the development of interstate cooperation, in 

realizing national foreign policy interests and in increasing the role of 

international law in the national legal system of the interaction between them. " 

 In addition, a review of Bulgaria's contract practice since 2007, which 

includes over 400 international treaties, is reviewed. As a result, the need for the 

collection, systematization and updating of information related to the concluded 

and ratified international treaties in Bulgaria was established. In this regard, the 

author makes a proposal de lege ferenda for the systematization of international 

treaties with which the Bulgarian state has committed itself through the 

implementation of the provisions of Art. 5, para. 4 of the Constitution conditions, 
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in a special electronic public register, which should serve mainly for the 

representatives of practice and science. 

The third chapter deals with "Special cases of interaction between public 

international law and domestic law". More special and problematic cases of the 

connection between public international law and domestic (Bulgarian) law have 

been presented, which have been influenced by the dynamically developing 

international dynamics in the system of international law and international 

relations. In this connection, issues related to state sovereignty, protection of 

human rights and fundamental freedoms, the impact of EU law and its place in 

the Bulgarian legal system are considered quite logically. The development of the 

interaction between the different legal orders in the context of the global 

pandemic "COVID-19" is considered. 

In the conclusion, the doctoral student has summarized the results of the 

research, considering the implementation of the tasks set in the introduction, the 

relevant conclusions are indicated, and the main contributions of the work are 

outlined according to the author. The specific recommendations de lege ferenda 

in the direction of expanding the scope of the provision of Art. 5, para. 4 of the 

Bulgarian Constitution with the inclusion of other sources of contemporary 

international law, as well as in the direction of reviewing the scope of the concept 

of "domestic law" used in Art. 5, para. 4, assoc. 2 of the Bulgarian Constitution. 

3. Evaluation of the scientific and practical results and contributions 

of the dissertation 

The dissertation has a contribution character, considering the interaction of 

international public law and domestic law of sovereign states, with emphasis on 

the Bulgarian legal reality. In essence, this issue is characterized by 

interdisciplinary nature, scientific complexity, which quite reasonably justify the 

conduct of independent dissertation research. At the same time, work has 

practical significance. The presented dissertation work is structured in a logical 

structure, with which the set goals and tasks have been successfully fulfilled. 

Among the most significant contributing moments are: 

- In-depth analysis of the provision of Art. 5, para. 4 of the Constitution of the 

Republic of Bulgaria, which outlines the fundamental role of the constitution 

for the application of international law in the Bulgarian legal order. 
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- Systematization of the jurisprudence of the Constitutional Court of the 

Republic of Bulgaria, relevant to Art. 5, para. 4 of the 1991 Constitution 

- A reference is presented on the modern contract law practice of the Republic 

of Bulgaria after 2007, including the 430 international acts ratified by our 

country for the above period. 

- The examination of the topic of the interaction of public international law 

and domestic law in the context of defending state sovereignty through the 

prism of the constitutional justice of some European countries and the case 

law of the Court of Justice is undoubtedly a significant contribution. 

- The dissertation in comparative law is reflected in the practice of some 

constitutional jurisdictions of the Federal Republic of Germany, Spain, France 

and Poland. The contribution discussed by the author of the debate decision 

of the Polish Constitutional Court of October 7, 2021 on constitutional case 

№ K3 / 21, which strengthens the radical policy of the Polish state regarding 

the European idea of unification and cooperation, is characterized by 

contribution and relevance. , as well as the discussion of the ruling of the 

Constitutional Court of the Republic of Bulgaria with decision № 13 of 27 

July 2018 related to the ratification of the Council of Europe Convention on 

Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence 

(known as the Istanbul Convention ”) By the National Assembly and declaring 

non-compliance of the Convention with the Constitution of Bulgaria. 

- A successful idea is the author's proposal for the introduction of a special 

electronic public register of international treaties within the meaning of Art. 

5, para. 4 of the Constitution of Bulgaria, this could improve and refine the 

current legal framework. 

4. Evaluation of the publications and the abstract of the doctoral 

student 

The doctoral student has presented a total of 11 scientific publications in 

Bulgarian and English, of which 8 are related to the dissertation, and the other 3 

are outside the subject of the dissertation. In these publications the doctoral 

student studies various aspects of public international law, European Union law 

and the constitutional law of the Republic of Bulgaria. 

The presented abstract to the dissertation is in accordance with the 

requirements of the Law on the Dissertation and the Regulations for the 
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application of the Law on Dissertation. It has a volume of 40 pages and contains 

four sections, which summarize the relevance of the topic, subject, object, 

objectives, tasks, methodology, volume, introduction, individual chapters, 

conclusion and significance of the study, main content and contributions. of the 

dissertation according to the author, as well as a list of publications on the topic. 

 

5. Notes and recommendations 

My overall assessment of the work is positive, as the dissertation is 

thorough and the main tasks and objectives formulated by the doctoral student 

are fulfilled. Some recommendations can be made to improve it with a view to its 

possible subsequent publication. In certain places in the dissertation a lavish style 

of writing can be noticed and the exposition could be systematized, especially in 

the parts in which the content of a number of judicial acts of the national 

constitutional jurisdictions is reproduced. 

 

6. Conclusion 

The presented dissertation is a scientific study of the complex and 

multifaceted issue of the interaction of international law and domestic (Bulgarian) 

law, which is a contribution to contemporary Bulgarian legal theory. It contains 

clearly expressed scientific and practical contributions that meet all the 

requirements of the Law on the Development of Academic Staff in the Republic 

of Bulgaria, the Regulations for the implementation of it and the relevant Internal 

Rules of SWU "Neofit Rilski". The overall dissertation is a testament to the 

author's qualities and her ability to conduct independent interdisciplinary research 

in the field of international public and constitutional law. 

According to the above and in my capacity as a member of the scientific 

jury under Art. 9 of the Law on the Development of Academic Staff in the 

Republic of Bulgaria, I give my positive assessment of the submitted dissertation 

and propose to the scientific jury to award the educational and scientific degree 

"Doctor" of Mrs. Galina Galabova Pisarska in the field of science - 3. Social, 

economic and legal sciences, professional field 3.6 Law, doctoral program 

"International Law and International Relations". 
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20.06.2022                               …………………………………………… 

Assoc. Prof. Nikolay Atanasov Marin, PhD. 

       


