
С Т А Н О В И Щ Е
от проф. д-р Емилия Александрова Друмева – професор в Юридическия 
факултет на Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски” и Института 
за държавата и правото, БАН.

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 
'доктор'

в област на висше образование  3. Социални, стопански и правни науки ; 
професионално направление  3.6 Право ;
научна специалност : конституционно право на РБ. 

Автор:  гл.  ас.  Христо  Йорданов  Паунов, задочен  докторант  към 
секция „Публичноправни науки“, Институт за държавата и правото, БАН. 

Тема: „РЕВИЗИЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Научен  ръководител:  Проф.   д-р  Емилия  Александрова  Друмева, 

професор по конституционно право.

1. Със заповед № 171 от 5.09.2012 г. на Директора на Института за 

държавата и правото, БАН съм определена за член на научното жури по 

процедурата  за  защита  на  дисертационен  труд  на  тема  „Ревизия  на 

Конституцията  на  Република  България”  за  придобиване  на 

образователната и научна степен ‘доктор’ в област на висше образование 

3. Социални, стопански и правни науки , професионално направление 3.6 

Право  ,  научна  специалност  конституционно  право  на  РБ.  Автор  на 

дисертационния  труд  е  Христо  Йорданов  Паунов,  гл.ас.  по 

конституционно  право  в  ЮФ  на  ПУ  „Паисий  Хилендарски“  и  задочен 

докторант към секция „Публичноправни науки” на ИДП, БАН.

Докторантът гл.  ас Христо Йорданов Паунов е представил комплект 

материали на хартиен носител в съответствие с установените изисквания. 

Приложил  е  и  екземпляри  от  свои   студии,  монографии,  статии. 

Докторантът Паунов е завършил с отличие висше юридическо образование 

в ПУ „Паисий Хилендарски”.  Въз основа на конкурс започва работа като 

асистент  по  конституционно  право  в  ПУ  „Паисий  Хилендарски”,  а  след 
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атестация  работи  като  старши,  после  главен  асистент  към  катедра 

„Публичноправни науки” на Юридическия факултет на същия университет. 

В  работата  си  гл.  ас.  Паунов  е  коректен,  съвестен  и  задълбочен 

преподавател, наблягащ върху усвояването на фундаментните знания, но и 

с особено внимание към иновациите и динамиката на законодателството.  

       2.  Дисертационният труд е първото самостоятелно монографично 

изследване  в  българската  научна  литература  върху  толкова  съществен 

въпрос  -  ревизията  на  основния  закон  на  страната.  Погледнато  в 

сравнителен  план  такива  самостоятелни  разработки  са  рядкост  и  в 

чужбина. Самата тематика за ревизията на основния закон е от постоянно 

актуалните  :  въпросът  за  промяната  на  конституцията   е  в  центъра  на 

конституционната теория и практика - стабилността и предвидимостта на 

установената  държавна  организация  и  закрилата  на  основните  права  е 

призната  ценност  и  промените  в  нея  заслужават  особено  внимание. 

Процедурата за промяната на Конституцията се е превърнала в проблем от 

съществено  значение.  Няма  конституция,  която  може  да  остане 

непроменена; тя трябва да отговаря на новите цели и задачи и да може да 

даде отговор на обстоятелства, за които не е могло да бъдат предвидени от 

основния  закон.  Реформирането  на  конституцията  се  извършва  със 

средствата и механизмите, заложени в нея ; ревизията е основният път за 

реформирането й.

3.  Несъмнено докторантът познава отлично проблема. Подхожда към 

неговото разработване задълбочено, нестандартно и творчески. 

4.  Приложени  са  няколко  метода  на  изследване  –  преди  всичко 

нормативно-аналитичния  и  формално-логическия  методи,  подплътени  с 

историческия и сравнително-правния методи. Докторантът умело съчетава 

тези методи  и успешно постига главната задача на дисертационния труд.   
 5. Структурата на дисертацията  организира подходящо и смислено 

съдържанието  на  труда. Изложението  следва  логиката  на  структурата. 

Анализиран е богат  фактически  материал,  покриващ широк  спектър  от 
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значими  за  съвременната  конституционна  теория  проблеми. Крайната 

основна цел на дисертационния труд е постигната в дълбочина и широта : 

механизмът на ревизията на конституцията е представен в дълбочина, но и 

в широк обхват, включващ освен основния предмет на изследване също и 

исторически план, както и сравнения с правни констукции в други страни ; 

общият и  специалният  ред за  изменяне  на основния закон  са  изложени 

принципно  и  в  детайли ;  подробно  са  анализирани  извършените  досега 

четири поправки на конституцията.

6. Дисертационният труд съдържа значими научни новости и приноси. 

Иновативността  се  проявява  ясно  в  съчетаването  на  събирането  и 

проучването на богат фактически материал, теория, нормативна уредба и 

анализ, което съчетание представлява стабилна основа и едновременно с 

това  захранва  песпективи  и  предложения  de  lege  ferenda.  Анализът  е 

стъпил  върху  изследването  на  емпиричен  материал  –  Стенографските 

дневници  на  VІІ  ВНС.  Несъмнен  принос  е  разработката  върху 

осъществените  досега  четири  поправки  на  конституцията  ;  принос  с 

особена  познавателна  стойност  е  разработката  и  на  инициираните,  но 

неосъществени поправки на конституцията. Изследването върху Великото 

Народно  събрание  е  с  високо  научно  качество  и  несъмнена  приложна 

значимост.

Дисертационният труд  съдържа обосновани изводи и  предложения 

de  lege  ferenda,  които  са  научен  принос  с  подчертана  значимост  в 

конституционното пространство.

6. Публикациите са по фундаментни за публичноправните науки теми. 

В тях няма съавторство. 

 7. Авторефератът е  направен според изискванията на действащите 

нормативни  актове  и  отразява  основните  резултати,  постигнати  в 

дисертацията.  Написан  е  стегнато  и  подредено  ;  има  самостоятелна 

стойност като синтез на основните положения на дисертацията.
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8. Препоръчвам  дисертационния  труд  да  бъде  разпространяван  и 

четен,  за да се познава по-добре историята и реалността на българския 

конституционализъм и към изменяне на конституцията да се пристъпва със 

научни знания и аргументи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният  труд  съдържа научни,  научно-приложни  и 

приложни резултати,  които представляват оригинален принос в 

науката и  отговарят  на  всички изисквания на  Закона  за  развитие  на 

академичния  състав  в  Република  България  (ЗРАСРБ)  и  релевантните 

подзаконови актове.

Дисертационният  труд  показва,  че  докторантът  Христо  Йорданов 

Паунов  притежава задълбочени  теоретични  знания  и  професионални 

умения  по  съответната  научна  специалност  и  демонстрира качества  и 

умения  за  самостоятелно  провеждане  на  научно  изследване.  Убедено 

давам  своята  положителна оценка за  проведеното  изследване, 

представено  от  дисертационния  труд,  автореферата,  постигнатите 

резултати  и  приноси,  и  предлагам на  почитаемото научно  жури да 

присъди образователната и научна степен ‘доктор’ на гл. ас. Христо 

Йорданов Паунов в област на висше образование: 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.6 Право, научна специалност 

Конституционно право на РБ.

01. 12. 2012 г. Изготвил становището: 
      

                                                                             Проф. д-р Емилия Друмева
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