
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 

 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Веселин Бориславов Вучков 

 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „професор“, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ бр. 42 

от 12.05.2020 г., заповед № 1074 от 10.07.2020 г. на Ректора на ЮЗУ 

„Н. Рилски“ – Благоевград, в професионално направление 2.2 

История и археология, по научната специалност История на 

държавата и правото (История на българската държава и право и 

обща история на държавата и правото) 

 

 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представени от участника в 

конкурса доц. д.н. КОСТАДИН ИЛИЕВ ПАЕВ 

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Кандидатът участва в конкурса с един монографичен труд, една 

статия в реферирано и индексирано научно издание, двадесет и една 

статии и доклади в нереферирани списания, една студия в нереферирано 

издание, един университетски учебник и едно университетско учебно 

пособие. Представени са и четири допълнителни публикации, включващи 

преводи на исторически извори с многобройни коментари и бележки, а и 

подробни уводни части, направени от кандидата. Кандидатът е представил 

и публикувана книга (монография) на базата на защитен дисертационен 

труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“. 



Научната продукция на доц. К. Паев изпълнява националните 

наукометрични показатели за заемане на академичната длъжност 

„професор“ (по отношение на всички групи показатели); това се отнася и 

за изискванията, поставени от страна на университета. Налице е Справка, 

подкрепена от съответни доказателства, а представеното издание 

„Държавата от древността до модерната епоха (въпроси на теорията и 

историята)“, С., 2020, изд. Парадигма, 220 с., съответства на установената 

нормативно (ЗРАСРБ) представа за „монография“, доколкото изследва 

всестранно и пълно конкретен проблем, и безспорно представлява 

самостоятелно авторско изследване.  

Педагогическата дейност на кандидата също е впечатляваща и 

достатъчна от количествена гледна точка. Доц. Паев е основател и главен 

редактор на списание „Studia Iuridico-Historica“ от 2012 год., което също 

следва да се оцени високо и по достойнство. 

 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси 

на представената за участие в конкурса творческа продукция 

Оценявам високо резултатите и приносите, съдържащи се в 

творческата продукция на кандидата. Тази продукция носи ясно откроен 

белег, продиктуван от характера и на обявения конкурс: 

интердисциплинарност. Това обяснява нейния разнообразен характер в 

тематично отношение: история на държавата и правото като институция, 

история на българската държавност, история на българското право, 

история на правото на други страни, други исторически публикации. Този 

интердисциплинарен характер на научната продукция следва да се 

насърчава. Високо оценявам също и хронологическия аспект на 

представената продукция, доколкото обхваща времето от Античността до 

двадесети век. 



Монографичният труд на кандидата по безспорен начин обогатява 

съществуващи знания, следвайки нов и по-различен методологически 

подход: да се представи държавата комплексно и така да се преодолее 

едностранчивото ѝ изучаване от отделните науки (история, политология, 

социология, право, философия и др.). Държавата е представена като 

социална общност, разгледана е нейната политическа същност, както и 

икономическите ѝ основи; специално място е отделено на въпроса за 

държавата като юридическа категория. Високо оценявам приноса по повод 

материята за държавата, религията и идеологиите, доколкото тази материя 

не е характерна за специализираните трудове по теория на държавата, а 

многобройните исторически примери, придружаващи изследването, 

включват епохата на Античността, преминават последователно през 

различните исторически периоди, за да достигнат до най-съвременни 

събития като появата на „Ислямска държава“ или някои междусъседски 

спорове на Балканите на основата на националистически идеи. 

Съдържанието на второто издание на монографията е съобразено с някои 

критични бележки и препоръки, отправени по време на обсъждането ѝ в 

края на м. май 2020 г. на заседание на катедра „История“ на ЮЗУ „Н. 

Рилски“ (Правно-исторически факултет). В обобщение: монографичният 

труд се отличава с конкретни приноси и съдържа несъмнено новост и 

оригиналност на получените резултати. 

Що се отнася до останалите научно-изследователски трудове и 

публикации на кандидата, давам своята висока комплексна и съвкупна 

оценка. Кандидатът представя публикувана книга на базата на защитен 

дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“, 

посветена на Търновската конституция от 1879 г.; тя представлява 

цялостно сравнително историко-правно изследване на основните закони на 

балканските страни от това време, а това запълва празнина в правната и 

историческата науки. Книгата за Княз Александър Дондуков – Корсаков, 



съдържаща обширна студия и две приложения, представя пред научната 

аудитория архивен документ, който е почти непознат като съдържание за 

изследователите; става дума за спомени и оценки на княза относно 

създаването на Търновската конституция, а доц. Паев, наред с 

публикуването на документа, прави детайлен и приносен анализ. Още 

веднъж ще подчертая интердисциплинарния характер на изследванията на 

доц. Паев, който подчертано откриваме и в публикациите извън 

монографията. Цялостната творческа продукция доказва една 

последователност в научните и педагогическите усилия, на основата на по-

широк тематичен кръг от интереси и оригинален изследователски метод. 

 

ІІІ. Критични бележки и препоръки 

 Нямам критични бележки и препоръки. 

 

 ІV. Заключение 

 На основата на представеният монографичен труд и останалите 

оригинални научни трудове и публикации от страна на кандидата, както и 

предвид разнообразната педагогическа дейност, доказана от създадени от 

него учебник и учебно пособие, заявявам своята еднозначна и ясна 

положителна оценка и препоръка доц. д.н. Костадин Паев да заеме 

академичната длъжност „професор“ по История на държавата и правото в 

Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

11 август 2020 г.                  Член на  научното жури: ……………. 

гр. Благоевград                       (проф. д-р В. Вучков) 

 

 

 



SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” 

 

ASSESSMENT STATEMENT 

By Professor Veselin Borislavov Vuchkov, PhD 

 

Member of a Scientific Jury in a Competition for the Academic 

Position “Professor”, announced by South-West University “Neofit Rilski” 

in the State Gazette, issue 42 dated 12.05.2020, Order No. 1074 dated 

10.07.2020 of the Chancellor of the South-West University “Neofit Rilski” 

– Blagoevgrad, in the professional field 2.2 History and Archeology, with 

the Science Specialty History of the State and Law (History of the 

Bulgarian State and Law and General History of State and Law) 

 

Regarding: the scientific, scientifically applicable, and professional 

academic activity and output, presented by the participant in the 

competition, Associate Professor, Doctor of Science (AP, DSc) 

KOSTADIN ILIEV PAEV 

 

II. Summarized information regarding the scientific output and 

activity of the candidate 

The candidate applies to the competition with one monograph, one article 

in an indexed and peer-reviewed scientific publication, twenty-one articles in 

non-indexed peer-reviewed magazines, one study in a non-indexed peer-

reviewed publication, one university textbook and one learning manual for 

students. Four additional publications have been submitted, which include 

translations of historical sources, with multiple comments and remarks, plus 

detailed introductory sections, created by the candidate. The candidate has also 

submitted a published book (monograph) based on defended dissertation for 

awarding the science degree “Doctor of Science”. 



The scientific output of Associate Professor K. Paev fulfills the national 

scientometric indicators for taking the academic position “Professor” (as regards 

to all groups of indicators); this also refers to the requirements imposed by the 

university itself. A Reference supported by the pertinent evidence is at hand, 

and the submitted publication “The state from the Antiquity to the Modern Age 

(Matters of Theory and History”), S., 2020, publishing house Paradigma, 220 

pages, is consistent with the established (in the Law of Academic Staff 

Development in Republic of Bulgaria) regulatory concept of a “monograph”, to 

the extent that it studies comprehensively and completely a particular problem 

and indisputably represents independent author’s research.  

The pedagogic activity of the candidate is also impressive and sufficient, 

from a quantitative perspective. Associate Professor Paev is the founder and 

editor-in-chief of the magazine “Studia Iuridico-Historica” since 2012, which 

should also be held in high regard and with the dignity it deserves. 

 

III. Evaluation of the scientific and practical results and contributions 

of the creative output, submitted for participation in the competition 

I hold in high esteem the results and contributions contained within the 

candidate’s creative output. This production is the bearer of a rather distinct 

sign, further prompted by the nature of the declared competition: 

interdisciplinary approach. This explains the nature of its variety from a 

thematic standpoint: history of state and law as an institution, history of 

Bulgarian statehood, history of Bulgarian law, history of law of other states, 

other historical publications. This interdisciplinary nature of the scientific output 

should be further promoted. I highly appreciate the chronological aspect of the 

output presented, to the extent that it encompasses a time period from Antiquity 

to the twentieth century. 

The monograph of the candidate indisputably enriches the existing body of 

knowledge, in pursuit of a new and innovative methodological approach: 



presenting the state in a complex way and overcome the state's single aspect 

study by different scientific fields (history, political science, sociology, law, 

philosophy, etc.) The state is presented as a social community, its political 

nature and economic foundations are reviewed and special place is dedicated to 

the matter of the state as a juridical category. I hold in high esteem the 

contribution on the matter of state, religion and ideologies, to the extent that 

such matter is not typical for the specialized works in theory of the state, and the 

multiple historical examples, which accompany the study, include the age of 

Antiquity, chronologically traverse different historic periods and reach current 

events, such as the creation of “Islamic State”, or some regional disputes on the 

Balkans, based on nationalistic ideas. The contents of the second edition of the 

monograph is consistent with some critical remarks and recommendations, made 

during its discussion at the end of the month of May, the year 2020, at a meeting 

of the Department of History at South-West University “Neofit Rilski“ (Faculty 

of Law and History). To summarize: The monograph is distinct with specific 

contributions and indisputably contains novelties and originality of the results 

achieved. 

Regarding the other science and research works and publications of the 

candidate, I give them the highest complex and aggregate mark. The candidate 

has submitted a published book on the grounds of defended dissertation work for 

awarding the scientific degree “Doctor of Science”, dedicated to the Tarnovo 

Constitution of 1879; it represents a complete historical and legal study of the 

major laws of the Balkan states at that time period, and this fills a gap in the 

sciences of law and history. The book on the topic of Prince Aleksandar 

Dondukov - Korsakov, containing a detailed study and two annexes, presents to 

the science audience an archival document, the contents of which is almost 

entirely not known to researchers; the document in question constitutes memos 

and assessments of the prince regarding the creation of the Tarnovo 

Constitution, and Associate Professor Paev, along with the document 



publication, makes a detailed and contributory analysis. I will once again 

emphasize the interdisciplinary nature of the studies of Associate Professor 

Paev, which we emphatically find in his publications outside of his monograph. 

The overall creative output shows a level of consistency in scientific and 

pedagogy efforts, against the foundation of wider thematic scope of interests and 

an original research method. 

 

ІІІ. Critical remarks and recommendations 

 I have no critical remarks and recommendations. 

 

 ІV. Conclusion 

 On the basis of the submitted monograph and all other original scientific 

papers and publications of the candidate, and in consideration of the diverse 

pedagogic activity, proven by the textbook and the learning manual, created by 

him, I hereby state my unequivocal and clear positive assessment and 

recommendation for Associate Professor, Doctor of Science Kostadin Paev to 

assume the academic position “Professor” of History of the State and Law in the 

Faculty of Law and History of South-West University “Neofit Rilski”. 

 

August 11, 2020                  Member of the Scientific Jury: ……………. 

town of Blagoevgrad                                   (Professor V. Vuchkov, PhD) 

 

 

 

 


