
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Петко Стефанов Петков,  

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“,  

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ПРОФЕСОР, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ, бр. 42/12.05.2020 г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представена от единствения 

участник в конкурса доц. д.н. Костадин Паев 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата. 

 

Доц. д.н. Костадин Илиев Паев е преподавател в Югозападния 

университет „Неофит Рилски“. Повече от две десетилетия – от 1993 г. до 

днес – той преподава Методика на обучението по история и История на 

българската държава и право. От 2001 г. е доктор, от 2005 г. доцент, а през 

2018 г. защитава дисертация и получава научната степен „доктор на 

науките“ в професионално направление 2.2. История и археология.  

Доц. К. Паев е подготвил редица лекционни курсове, както и учебници 

и учебни пособия за подготовката на студентите. Само през последните 

три години той издава „Семинариум по история на българската държава и 

право. Част първа. Средновековие. Варна, 2018“ – учебно помагало за 

семинарни занятия със студентите, както и учебник за студенти от 

специалност „История“ със заглавие „Гражданското образование в 

обучението по история. София, 2020“.  



Доц. К. Паев участва в два авторитетни международни научни и 

образователни проекта. Като експерт се включва в проекта „Европейски 

диалог – Културна дъга на бъдещето“, а като член на организационния 

комитет – в проекта „Богове и хора в Средиземноморието. Право, власт и 

идентичност“. Участва активно в редица национални и международни 

научни форуми с доклади и съобщения, повечето от които са публикувани. 

Доц. д.н. Костадин Паев е утвърден учен и преподавател, който се 

ползва с авторитет и уважение от колегите си в своята научна и 

образователна област. 

  

ІІ. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция. 

 

В конкурса за професор доц. д.н. Костадин Паев участва със значителна 

научна продукция: една монография („Държавата от древността до 

модерната епоха. Въпроси на теорията и историята“. С., 2020), 

публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на научна степен "доктор на науките" („Търновската 

конституция в светлината на балканския конституционализъм от ХІХ век“. 

София, 2016), един публикуван университетски учебник („Гражданското 

образование в обучението по история. Учебник за студенти от специалност 

„История“. С., 2020), едно публикувано университетско учебно помагало 

(„Семинариум по история на българската държава и право. Учебно 

помагало за семинарни занятия със студентите. Част първа. 

Средновековие“. Варна, 2018), една студия и 22 доклада и статии, една от 

които е публикувана в научно издание, реферирано и индексирано в 

световноизвестни бази данни с научна информация, както и четири 

публикации на преводи на исторически извори. 



Първото впечатление при прегледа на публикациите, с които кандидатът 

участва в конкурса за професор, е, че те обхващат много широк кръг от 

теми и засягат един доста дълъг хронологичен период. Вероятната причина 

за това е професионалният ангажимент на доц. К. Паев с дисциплините, 

които преподава в ЮЗУ, които, както Методиката на обучение по история, 

така и История на българската държава и право, включват изключително 

голямо разнообразие от исторически теми и проблеми.  

Заслужава да се отбележи, че в монографията си „Държавата от 

древността до модерната епоха. Въпроси на теорията и историята“ К. Паев 

е успял да постигне целта, която си е поставил чрез изследването: да се 

преодолее едностранчивото изучаване на държавата от отделните науки – 

история, политология, социология, правна наука, философия и т.н. – и тя 

да бъде представена комплексно. Сложността на подобен род 

интердисциплинарно проучване авторът е илюстрирал с приложените към 

книгата различни определения за държавата от над 30 изследователи. 

Особен интерес предизвиква частта, озаглавена „Наименованието 

„държава“, в която е развита оригинална теза относно произхода на думата 

„държава“ в българската правна лексика – тема, разглеждана и в други 

публикации на автора.  

 Публикуваната книга на базата на защитения дисертационен труд за 

присъждане на научна степен "доктор на науките" „Търновската 

конституция в светлината на балканския конституционализъм от ХІХ век“ 

е друг сериозен принос на автора. В нея е направен цялостен преглед на 

развитието на балканския конституционализъм през XIX в. (до 1978 г.), 

предложена е периодизация на балканското конституционно развитие, 

която се различава от общата периодизация на конституционализма в 

световен мащаб, проучени са балканските конституции чрез преки 

позовавания на техните текстове, благодарение на направените преводи, 



установени са външните влияния върху доосвобожденските проекти за 

конституционно управление, най-вече от страна на другите балкански 

конституции. Извършено е сравнително проучване на основните правни 

институти и конкретни разпоредби в Търновската конституция с другите, 

действащи по това време балкански конституции на Гърция, Сърбия и 

Румъния, изследвани са съпоставително отделни институти и разпоредби в 

първия български основен закон с някои по-значими европейски 

конституционни актове от края на XVIII и първата половина на XIX век. 

 Останалите публикации, с които доц. д.н. Костадин Паев участва в 

конкурса за професор, утвърждават представата за него като 

професионален изследовател на широк кръг историко-правни въпроси – от 

проблемите на средновековната българска и византийска държава и право 

през различни дискусионни въпроси, свързани с историята на българския 

конституционализъм през ХІХ и ХХ век, та чак до модерните школи и 

проучвания по обща история на правото през ХІХ и ХХ в., както и 

конституционните идеи и проекти на известни български общественици и 

юристи. Важно е да се отбележи високата степен на практическа 

приложимост на научните изследвания на доц. К. Паев в неговата 

преподавателска работа, в издадените университетски учебници и 

помагала. 

 

ІІІ. Критични бележки и препоръки. 

 Представената научна продукция на доц. д.н. Костадин Паев е 

забележителна по широтата на темите и хронологичния си обхват. Вместо 

критични бележки, бих препоръчал на автора да се придържа към 

досегашния си академичен подход – запазвайки широката историографска 

и изворова основа на проучванията си, постоянно да отчита, че по темите, 



които изследва – като интердисциплинарни и привличащи интереса на 

редица автори – има много публикации, някои от които, макар и 

обнародвани преди години, предлагат различен прочит и тълкуване на 

наложени, но недостатъчно аргументирани тези, които си струва да се 

познават и отчитат, особено при изграждането на цялостната представа за 

историята на държавата и правото през определени периоди.  

 

ІV. Заключение. 

Като имам предвид изтъкнатите достойнства на представената научна 

продукция на доц. д.н. Костадин Паев, дългогодишната му 

преподавателска работа, както и немаловажното обстоятелство, че 

кандидатът в конкурса е изпълнил минималните национални изисквания за 

заемане на академичната длъжност „професор“ и изискванията на 

Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит 

Рилски”, споделям категоричното си положително становище за 

присъждане на академичната длъжност „професор“ на доц. д.н. Костадин 

Илиев Паев. 

 

 

22.08.2020 г.    Член на журито: ………………..…………. 

           (проф. д-р Петко Ст. Петков) 

 

  



Southwestern University "Neofit Rilski" 

 

R E V I E W 

 

From: Prof. Petko Stefanov Petkov, Ph.D. 

Veliko Turnovo University “St. Cyril and St. Methodius“, 

Faculty of History 

member of a scientific jury in a competition for the academic position 

PROFESSOR, announced by Southwestern University "Neofit Rilski" in the 

State Gazette, issue. 42 / 12.05.2020 

 

Regarding:  The scientific, scientific-applied and professional-academic activity 

and production, presented by the only participant in the competition  

Assoc. Prof. Doctor of Science Kostadin Paev 

 

I. Summary data on the scientific production and the activity of the candidate. 

 

Assoc. Prof. Doctor of Science Kostadin Iliev Paev is a lecturer at the 

Southwestern University "Neofit Rilski". For more than two decades - from 

1993 until today - he has been teaching Methodology of Teaching History and 

History of the Bulgarian State and Law. Since 2001 he has been a doctor, since 

2005 an associate professor, and in 2018 he defended his dissertation and 

received the scientific degree "Doctor of Science" in the professional field 2.2. 

History and archeology. 

Assoc. Prof. K. Paev has prepared a number of lecture courses, as well as 

textbooks and teaching aids for the preparation of students. Only in the last three 



years he has published a „Seminary on the History of the Bulgarian State and 

Law. Part One. The Middle Ages. Varna, 2018 ” - a textbook for seminars with 

students, as well as a textbook for students majoring in “History” entitled “Civic 

education in history education. Sofia, 2020". 

Assoc. Prof. K. Paev participates in two authoritative international 

scientific and educational projects. As an expert he is involved in the project 

"European Dialogue - Cultural Arc of the Future", and as a member of the 

organizing committee - in the project "Gods and People in the Mediterranean". 

Law, power and identity". He actively participates in a number of national and 

international scientific forums with reports and announcements, most of which 

have been published. 

Assoc. Prof. Kostadin Paev is an established scientist and lecturer who 

enjoys the authority and respect of his colleagues in his scientific and 

educational field. 

 

ІІ. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the 

creative production submitted for participation in the competition. 

 

In the competition for professor Assoc. Prof. Kostadin Paev participated 

with a significant scientific production: a monograph (The State from Antiquity 

to the Modern Age. Questions of Theory and History, Sofia, 2020), a published 

book based on a defended dissertation for the degree of Doctor of Science. (The 

Tarnovo Constitution in the Light of Balkan Constitutionalism of the 19th 

Century, Sofia, 2016), a published university textbook (Civic Education in 

History Teaching. A Textbook for History Students, Sofia, 2020), a published 

university textbook (Seminary on the history of the Bulgarian state and law. 

Textbook for seminars with students. Part One. Middle Ages. Varna, 2018), one 

study and 22 reports and articles, one of which was published in a scientific 



journal, refereed and indexed in world-renowned databases of scientific 

information, as well as four publications of translations of historical sources.  

The first impression when reviewing the publications with which the 

candidate participates in the competition for a professor is that they cover a very 

wide range of topics and cover a rather long chronological segment. The 

probable reason for this is the professional commitment of Assoc. Prof. K. Paev 

with the disciplines he teaches at SWU, which, both the Methodology of 

teaching history and History of the Bulgarian state and law, include an 

extremely wide variety of historical topics and problems. 

It is worth noting that in his monograph "The state from antiquity to the 

modern era. Questions of Theory and History“ K. Paev managed to achieve the 

goal he set through his research: to overcome the one-sided study of the state by 

the separate sciences - history, political science, sociology, legal science, 

philosophy, etc. - and to present it comprehensively. The complexity of such an 

interdisciplinary study has been illustrated by the author with various definitions 

of the state attached to the book by more than 30 researchers. Of particular 

interest is the part entitled "The name "state", which developed an original thesis 

on the origin of the word "state" in the Bulgarian legal vocabulary - a topic 

discussed in other publications of the author. 

The published book on the basis of the defended dissertation for the award 

of the scientific degree "Doctor of Science" "The Tarnovo Constitution in the 

Light of the Balkan Constitutionalism of the XIX Century" is another serious 

contribution of the author. It provides a comprehensive overview of the 

development of Balkan constitutionalism in the 19th century (until 1878), 

proposes a periodization of Balkan constitutional development that differs from 

the general periodization of constitutionalism worldwide, and examines Balkan 

constitutions through direct references to their texts, thanks to the translations 

made, established the external influences on the pre-liberation projects for 

constitutional governance, mostly on the part of the other Balkan constitutions. 



A comparative study of the main legal institutes and specific provisions in the 

Tarnovo Constitution with the other Balkan constitutions of Greece, Serbia and 

Romania in force at that time was studied from the end of the XVIII and the first 

half of the XIX century. 

The other publications with which Assoc. Prof. Kostadin Paev 

participated in the competition for professor, affirming the idea of him as a 

professional researcher on a wide range of historical and legal issues - from the 

problems of the medieval Bulgarian and Byzantine state and law through 

various discussion issues related to the history of Bulgarian constitutionalism in 

the nineteenth and twentieth centuries and even to modern schools and studies 

on the general history of law in the nineteenth and twentieth centuries, as well as 

the constitutional ideas and projects of famous Bulgarian public figures and 

lawyers. It is important to note the high degree of practical applicability of the 

research of Assoc. Prof. Paev in his teaching work, in the published university 

textbooks and manuals. 

 

III. Critical remarks and recommendations. 

 

The presented scientific production of Assoc. Prof. Kostadin Paev is 

remarkable for the breadth of topics and its chronological scope. Instead of 

critical remarks, I would recommend the author to adhere to his current 

academic approach - keeping the broad historiographical and source base of his 

research, constantly recognizing that the topics he studies - as interdisciplinary 

and attracting the interest of many authors - have many publications, some of 

which, although published years ago, offer a different reading and interpretation 

of imposed but insufficiently substantiated those that are worth knowing and 

taking into account, especially in building a comprehensive picture of the history 

of the state and law in certain periods. 

 



 

 

 

IV. Conclusion. 

 

Having in mind the prominent merits of the presented scientific 

production of Assoc. Prof. Doctor of Science Kostadin Paev, his many years of 

teaching, as well as the important fact that the candidate in the competition has 

met the minimum national requirements for the academic position of "professor" 

and the requirements of the Internal Rules for the development of academic staff 

at Southwestern University "Neofit Rilski", I share my categorical positive 

opinion for awarding the academic position "professor" to Assoc. Prof. Doctor 

of Science Kostadin Iliev Paev.  

 

 

22.08.2020      Jury member: …………………………. 

 

      (Prof. Petko St. Petkov, Ph.D.) 

 

 

 


