Югозападен университет “Неофит Рилски”
СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Иван Цветанов Иванов
доцент по гражданско и семейно право (05.05.08)
член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност
“ДОЦЕНТ" по професионално направление 3.6. Право, научна
специалност "Гражданско и семейно право”, обявен от ЮЗУ “Неофит
Рилски” в "Държавен вестник", бр. 60 от 07.08.2012 г.
относно научната, научно-приложната и професионалноакадемичната дейност и продукция, представена от единствения
участник в конкурса гл. ас. д-р Солунка Новкова Попова

І. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата
1. Единственият кандидат в конкурса гл. ас. д-р Солунка Новкова Попова е
родена на 09.03.1972 г. в гр. Петрич. Завършила е висшето си юридическо образование
в Правно-историческия факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски”, гр.
Благоевград. От 23.03.2000 г. е назначена за асистент в катедра “Гражданскоправни
науки” в Правно-историческия факултет на ЮЗУ “Неофит рилски”. От 04.04.2002 г. е
старши асистент, а от 04.11.2004 г. е главен асистент в катедра "Гражданскоправни
науки" в ПИФ на ЮЗУ “Неофит Рилски”. През 2006 г. е придобила образователната и
научна степен "доктор" по научната специалност “05.05.08. Гражданско и семейно
право” след успешна защита на дисертационен труд на тема “Критичен анализ на
действащата правна уредба на дарението" (Диплома № 30228/10.02.2006 г. на Висшата
атестационна комисия).
2. В периода 2000 - 2012 г. гл. ас. д-р Солунка Попова е провеждала лекционни
курсове и семинарни занятия по следните задължителни учебни дисциплини:
- лекционен курс и семинарни занятия по учебната дисциплина „Облигационно
право” пред студентите от специалност „Право” в Правно-историческия факултет на
ЮЗУ “Неофит Рилски”;
- семинарни занятия по учебните дисциплини “Обща теория на търговското
право” и “Търговски сделки и несъстоятелност” пред студентите от специалност
“Право” в Правно-историческия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” (в периода до
2006 г.).
3. Във връзка с преподавателската дейност на гл. ас. д-р Солунка Попова
заслужава да се отбележат и разнообразните методологически подходи, с които тя си
служи при провеждане на семинарните занятия със студенти от специалност "Право" в
Правно-историческия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” като например организация и
провеждане на симулирани съдебни процеси, организация и провеждане на научнообразователни игри и състезания, както и извънаудиторната й работа със студенти.
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Съобразно изложените обстоятелства, както и съобразно представените за
удостоверяването им документи считам, че като кандидат в конкурса гл. ас. д-р
Солунка Новкова Попова отговаря на формалните изисквания, предвидени в чл. 24,
ал. 1, т. 1 и т. 2, буква "а" от Закона за развитието на академичния състав в Република
България (ЗРАСРБ), чл. 53, ал. 1, т. 1 и т. 2, буква "а" от Правилника за прилагане на
ЗРАСРБ (ППЗРАСРБ) и чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от Вътрешните правила за развитие на
академичния състав в ЮЗУ “Неофит Рилски”за заемане на академичната длъжност
"доцент".
ІІ. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на
представената за участие в конкурса творческа продукция
1. В съответствие с изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 3 ЗРАСРБ и чл. 53, ал. 1, т. 3
ППЗРАСРБ гл. ас. д-р Солунка Новкова Попова е представила за участие в конкурса
публикуван хабилитационен монографичен труд със заглавие "Договорните
правоотношения в строителния процес", издание на Университетско издателство
“Неофит Рилски”, гр. Благоевград, 2012 г., 297 стр. Така представения труд е
публикуван след датата на придобиване на образователната и научна степен "доктор по
право" от кандидата и по своите предметен обхват и насоченост е посветен на
проблематика, различна от темата на защитения дисертационен труд. В този смисъл
той отговаря на изискването на чл. 24, ал. 1, т. 3 ЗРАСРБ и чл. 53, ал. 1, т. 3
ППЗРАСРБ да не повтаря трудовете, представени за придобиване на образователната и
научна степен "доктор по право".
Съобразно изискванията на чл. 27, ал. 1 ЗРАСРБ кандидатът е представила в
законоустановения срок резюме на трудовете за участие в конкурса, подробна справка
за научните приноси в тях, както и справка за цитиранията на нейни изследвания.
2. Публикуваният монографичен труд със заглавие "Договорните
правоотношения в строителния процес" е структуриран във въведение, две глави,
съдържащи съответно три и пет параграфа и заключение. Направени са общо 229
бележки под линия. Списъкът с използваната литература съдържа 42 библиографски
единици, от които 35 на български език и 7 на руски език. При структурирането и
анализа на изследваната в труда проблематика кандидатът удачно и сполучливо е
използвала диалектическия и аналитичния методи за научни изследвания. На места
удачно е използван и сравнителноправният метод, при което кандидатът е
съсредоточила усилията си да съпостави съществуващите в националното ни право
разрешения по отношение на изследваните въпроси с тези в правото на Руската
федерация.
3. Без да са налице каквито и да било претенции за изчерпателност, сред посъществените теоретични и практически достойнства, резултати и приноси на
представения труд могат да бъдат отбелязани следните:
1) монографията на гл. ас. д-р Солунка Попова представлява опит за изследване
и анализ на правоотношенията, както и на правата и задълженията, представляващи
тяхно съдържание, които възникват в процеса на строителство. При изследване на
относимата проблематика прави впечатление не само научно-коректното излагане на
изразени в правната доктрина становища по отделни изследвани въпроси, но и умелото
позоваване на относимата съществуваща съдебна практика по тях. Всичко това,
съчетано с безспорното наличие на задълбочени познания, които автора притежава в
областта не само на облигационноправната, но и на вещноправната материя, която е
относима към изследваната проблематика, позволяват този опит да бъде квалифициран
като успешен. Доколкото в неговия обхват попада изследването на различните

3
договорни взаимоотношения в процеса на осъществяване на строителство и доколкото
съвкупността от тези въпроси не е била предмет на цялостно монографично изследване
в българската правна доктрина до настоящия момент, то приносът му за нейното
развитие, както и за усъвършенстване на правилното тълкуване и прилагане на
действащото законодателство, е вън от съмнение;
2) удачна е аргументираната диференциация на строителните и монтажни
работи, която кандидатът прави с оглед обособяване на различията при очертаване
предмета на договора за строителство в контекста на легалната дефиниция на тези
понятия по смисъла на § 5, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗУТ (стр. 13-14);
3) като едно от достойнствата на труда заслужава да се отбележи логичната и
съдържателно обоснована аргументация на възможния безвъзмезден характер на
доиговора за изпълнение на строеж в определени хипотези (стр. 45-52);
4) като носещи ползи за развитието на доктрината и практиката у нас може да се
отбележи задълбоченото, обосновано и аргументирано изследване на отговорността по
чл. 163, ал. 3 от ЗУТ в контекста на договорната и деликтна отговорности (стр. 155191), както и анализът на отговорността на строителя по чл. 49 от ЗЗД (стр. 191-196);
5) с приносен характер е и обоснованото и аргументирано предложение за
усъвършенстване на действащото законодателство (de lege ferenda), според което
гаранционната отговорност на строителя следва да се разпростира върху всякакви
недостатъци, а не само върху скрити такива (стр. 219);
4. От представените от гл. ас. д-р Солунка Попова за участие в конкурса
документи е видно, че тя е изпълнила допълнителните изисквания за заемане на
академичната длъжност "доцент" в ЮЗУ “Неофит Рилски”, приети от Академичния
съвет на ЮЗУ “Неофит Рилски” и съдържащи се в приложение към Вътрешните
правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ “Неофит Рилски”, с което са
изпълнени изискванията на чл. 84, ал. 1 от тези Вътрешни правила.
III. Критични бележки и препоръки
Към кандидата могат да бъдат отправени някои бележки и препоръки по
отношение на представения монографичен хабилитационен труд, които нямат за цел да
дискредитират неговите достойнства, а целят да провокират авторовото усещане за
презицност, коректност и качество на използвания научно-изследователски подход. Те
са следните:
1. На някои места в изложението под линия са засегнати въпроси, мястото на
които е в основния текст. Така например в бележка 33 на стр. 57-58 кандидатът
анализира въпроси, които са от съществено значение за изясняване правния статут на
възложителя по смисъла на чл. 161, ал. 1 от ЗУТ.
2. На някои места в изложението присъства материя, която е чужда или наймалкото странична по отношение на изследваната частноправна проблематика. Такава
материя например представлява визираната на стр. 137 административнонаказателна и
дисциплинарна отговорност на проектантите, които в конкрентия пример нямат
отношение към изследваните особености на договора за предоставяне на проектантски
услуги. В този смисъл може да се препоръча на кандидата при извършването на бъдещи
научни изследвания да прецизира добре обхвата на изследваната материя, като ясно я
отграничава по подходящ начин от нерелевантна такава.
Визираните критични бележки по никакъв начин не биха могли да омаловажат
теоретичните и теоретико-практически достойнства на представения в настоящия
конкурс монографичен труд, както и не биха могли да разколебаят извода, че в своята
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цялост той притежава качествата на хабилитационен монографичен труд по смисъла на
ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност "доцент".
IV. Заключение
В заключение:
1. Изразявам положителната си оценка за цялостната академичнопреподавателска и научно-изследователска дейност и за представения за
обсъждане научен труд на гл. ас. д-р Солунка Новкова Попова след защита на
докторска дисертация;
2. Считам, че гл. ас. д-р Солунка Новкова Попова е изпълнила всички
изисквания, предвидени в ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Вътрешните правила за
развитие на академичния състав в ЮЗУ “Неофит Рилски” за заемане на
академичната длъжност "доцент" и съобразно чл. 26, ал. 2 ЗРАСРБ и чл. 57, ал. 3
ППЗРАСРБ изразявам положителното си заключение за избора на гл. ас. д-р
Солунка Новкова Попова за "доцент" по професионално направление 3.6. Право,
научна специалност "Гражданско и семейно право " (05.05.08);
3. Съобразно чл. 27а, ал. 1 ЗРАСРБ и чл. 85, ал. 1 от Вътрешните правила за
развитие на академичния състав в ЮЗУ “Неофит Рилски” предлагам на научното
жури да приеме решение, с което да класира кандидата и с което да предложи на
Факултетния съвет на Правно-историческия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”
да избере гл. ас. д-р Солунка Новкова Попова на академичната длъжност
"доцент" по професионално направление 3.6. Право, научна специалност
"Гражданско и семейно право" (05.05.08).

Дата: 09 ноември 2012 г.

Член на журито:
доц. д-р Иван Цветанов Иванов

