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ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”  

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Деяна Димитрова Марчева, Нов български университет, 

член на научно жури, определено със Заповед № 921/17.05.2022 г. на Ректора на 

Югозападен университет „Неофит Рилски“, във връзка с провеждането на защита 

на дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ по научна специалност 

„Международно право и международни отношения“, професионално направление 

3.6. Право, на кандидата Галина Гълъбова Писарска, докторант редовна форма 

на обучение. 

 

І. Кратки биографични данни  

Дисертантката Галина Гълъбова Писарска е придобила степен магистър по 

право в ЮЗУ „Неофит Рилски“ през 2017 г. Зачислена е за редовен докторант към 

катедра „Международно право и международни отношения“ на Правно-

историческия факултет през 2018 г. с научен ръководител проф. Георги 

Близнашки, д.н. Дисертацията е разработена в редовна форма на докторантура от 

2019 г. до 2022 г. и е насочена към публична защита в съответствие с действащата 

нормативна уредба. От документацията в процедурата е видно, че Галина 

Писарска е работила  като експертен сътрудник към Народното събрание, а 

понастоящем е старши инспектор в Комисията за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобито имущество.  

 ІІ. Обща характеристика и структура на дисертационния труд  

Дисертацията е на тема „Взаимодействие на международното право и 

вътрешното право (чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България)“. 

Общият обем на труда е 338 страници. Структурата на дисертационният труд е 

добре логически построена и включва: увод, три глави, заключение, 
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библиография и приложения. Всяка от главите също е вътрешно структурирана в 

ясно раздели и части с акценти върху основните подтеми на труда. Направени са 

430 бележки под линия. Библиографията е богата и сочи използвана литература 

на български и руски език (общо 128 съчинения) и чуждестранна литература, 

основно на английски език (общо 50 съчинения). Приложението е изготвено в 

табличен вид и представя сключените, ратифицирани и обнародвани 

международни договори на Република България за периода 1.01.2007 г. – 

31.12.2021 г. Посочените източници свидетелстват за значителна изследователска 

работа и информационна осведоменост на докторантката. Авторефератът 

отразява достоверно структурата и съдържанието на дисертацията.  

ІІІ. Актуалност и значимост на дисертационния труд 

Темата на дисертационния труд е актуална и значима. Тя е била тема на отделни 

статии или е засягана отчасти в учебниците  по международно публично право и 

конституционно право. За първи път настоящият дисертационен труд разглежда 

тази важна за развитието на българското право тема като я поставя по един 

оригинален начин на интердисциплинарна плоскост и поставя акцент върху 

такива аспекти на взаимодействието между международното и вътрешното право, 

които са свързани с конституционното правосъдие и със защитата на правата на 

човека. 

ІV. Основни приноси и резултати (научни и научно-приложни)  

Дисертационният труд систематизира различни аспекти на темата за 

взаимодействието на международното и вътрешното право в съществуващата 

българска правна литература в научните области на международното публично 

право и конституционното право. Демонстрирани са задълбочени теоретични 

знания и способност за самостоятелно научно изследване.  

Основните приноси в дисертацията са свързани с анализа на практиката на КС 

по чл. 5, ал. 4 КРБ в контекста на темата и очертаване на ролята на 

конституционната разпоредба като легитимно основание за навлизане на 

наднационалните правопорядъци в българската правна система. Приносен момент 
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е и сравнителноправният анализ на въпроса как други държави членки на ЕС 

урежда съотношението между вътрешно и международно право. Съществен 

принос на дисертационният труд е и това, че взаимодействието между вътрешното 

и международното право се проблематизира на плоскостта на напрежението 

между държавен суверенитет и защитата на правата на човека. Важен научно-

приложен резултат представлява и обзорът на договорната практика на България 

за периода от 1.01.2007г.-31.12.2021г. 

V. Оценка на публикации и авторство  

Галина Писарска представя 7 публикации по темата на дисертационния труд, от 

което една на английски език, и още 3 публикации извън темата, две от които на 

английски език. Тази продуктивност е впечатляваща за млад учен и разкрива 

траен интерес на докторантката към научни изследвания. 

VІ. Бележки и препоръки  

Считам, че в бъдеще е полезно да се задълбочи изследването на 

перспективата на взаимодействие между международно и национално право в 

контекста на защитата правата на човека, и особено утвърдената в академичната 

литература теория за „конституционализация“ на ЕКПЧ в националните 

нормативни йерархии. 

VІІ. Заключение  

Въз основа на гореизложеното с убеденост давам положителна оценка и 

препоръка към Научното жури да гласува за присъждането на образователната и 

научна степен „доктор” кандидата Галина Гълъбова Писарска. 

 

10.06.2022 г. 

   

            доц. д-р Деяна Марчева 
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SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” 

LEGAL-HISTORICAL FACULTY  

 

OPINION 

By Associate Professor Deyana Dimitrova Marcheva, PhD, New Bulgarian 

University 

member of the scientific jury, appointed by the Rector of South-West University 

“Neofit Rilski” with Order No 921/17.05.2022 for the procedure of defense of 

dissertation for awarding the educational and scientific PhD degree in the scientific 

field of “International law and international relation”, professional field 3.6. Law, to 

the candidate Galina Galabova Pisarska, regular doctoral student. 

 

І. Brief biographical data  

In 2017 the author of the dissertation Galina Galabova Pisarska has acquired  

master’s degree in Law at South-West University “Neofit Rilski”. In 2018 she has been 

accepted as a regular doctoral student at the cathedra “International law and 

international relation” of the Legal-Historical Faculty with Prof. Georgi Bliznashki, 

Dr.habil., as her academic supervisor. The dissertation has been developed within a 

regular form of doctoral study from 2019 until 2019 and has been directed for public 

defense in accordance with the applicable norms and regulations. It is demonstrated in 

the documentation in the procedure that Ms. Galina Pisarska has worked as an expert 

assistant at the National Assembly and currently works as a senior inspector at the 

Commission for Combating Corruption and Confiscation of Illegally Acquired 

Property. 

ІІ. Overview and structure of the dissertation  

The topic of the dissertation is the “Interaction of International Law and 

Domestic Law (Art. 5, para 4 of the Constitution of the Republic of Bulgaria)”. It 

covers 338 pages. The structure is well logically organized and includes: introduction, 

three chapters, conclusion, bibliography and an Annex.  Each chapter is also internally 
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structures in clearly defined divisions and parts with emphases on the basic themes of 

the work. The dissertation contains 430 footnotes. The bibliography is rich and 

indicates the use of literature in Bulgarian and Russian (128 works), as well as foreign 

literature in English mostly (50 works). The Annex is drafted in the form of a table and 

represents all the international conventions, that the Republic of Bulgaria has 

concluded, ratified and published in the State Gazette in the period 1.01.2007 – 

31.12.2021. The mentioned sources provide evidence for the significant scientific 

research and informational knowledge of the doctoral student.  The abstract of the 

dissertation gives a true view of the structure and content of the dissertation. 

ІІІ. Relevance and significance of the dissertation 

The topic of the dissertation is relevant and significant. It has been addressed in 

separate articles and in parts of the textbooks in International public law and 

Constitutional law. The present dissertation for the first time discusses this topic 

important for the development of Bulgarian law placing it in an interdisciplinary 

context with emphases on such aspects of the relationship between international and 

domestic law, related to the constitutional justice and the protection of human rights. 

ІV. Main contributions and results (scientific and scientific-applicable)   

The dissertation renders systematic various aspects of the relationship between 

international and domestic law in the existing Bulgarian law literature in the scientific 

fields of international public law and constitutional law. It demonstrates in-depth 

theoretical knowledge and capacity for autonomous scientific research. 

The main contributions in the dissertation can be found in the analysis of the 

jurisprudence of the Constitutional court on Art. 5, para 4 of the Constitution of the 

Republic of Bulgaria in the context of the topic and in highlighting the tole of this 

constitutional provision as a legitimate basis for the entrance of supranational legal 

orders in the Bulgarian legal system. A contributory point is also the comparative legal 

analysis of the issue how the other member states in the EU govern the relationship 

between the domestic and the international law. I consider also an essential 

contribution of the dissertation that it discusses the interaction between the domestic 

and international law within the tension between the national sovereignty and human 
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rights. An important scientific-applicable result is also the overview of the 

conventional practice of Bulgaria for the period 1.01.2007-31.12.2021. 

V. Assessment of publications and authorship  

 Galina Pisarska presents 7 publication on the theme of the dissertation, one of 

which is in English, and 3 other publications beyond the topic, two of which in 

English. Such productivity is impressive for a young scholar and shows her lasting 

interest in scientific studies. 

VІ. Notes and recommendations  

I consider that it will be useful for the research of the relationship between the 

international and domestic law in the future to delve into the perspective of the human 

right context, and especially in the theory of “constitutionalization” of the ECHR 

within the national normative hierarchies.  

VІІ. Conclusion  

For the reasons stated above I am convinced in my positive assessment and the 

recommendation to the Scientific jury to vote for awarding of the educational and 

scientific degree “PhD” to the candidate Galina Galabova Pisarska. 

 

10.06.2022 

 Associate Professor Deyana Marcheva, PhD 

 

 

 

 

 


