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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. дюн Георги Стефанов Иванов, преподавател в катедра 

„Частноправни науки” при Юридически факултет на ВТУ „Св. св. 

Кирил и Методий. 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност 
„доцент” по професионална направление 3.6. Право (Гражданско и 

семейно право) в Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит 
Рилски”, обявен в ДВ, брой 100/2017 г. 

Основание за представяне на становището: участие в състава 

на научно жури съгласно Заповед № 387 от 12.02.2018 г. на Ректора 

на ЮЗУ „Неофит Рилски”. 

І. Кратка информация за кандидатите в конкурса. 

В конкурса участва един кандидат – главен асистент д-р Асен 

Александров Воденичаров. 

Асен Воденичаров е роден на 30.01.1973 г. в гр. София. 

През 1999 г. Асен Воденичаров придобива образователната 

степен „магистър по право” в СУ „Св. Климент Охридски” и 

образователната степен „магистър по публична администрация” в 

ЮЗУ „Неофит Рилски”. 

През 2013 г. Асен Воденичаров придобива образователната 

степен „доктор по право”. 

От 2000 г. до 2002 г. Асен Воденичаров е асистент в катедра 

„Гражданскоправни науки” при Правно-историческия факултет на 

ЮЗУ „Неофит Рилски”, от 2002 г. до 2005 г. е старши асистент, а от 
2005 г. до момента е главен асистент в тази катедра. 

От 1999 г. до 2000 г. Асен Воденичаров е съдебен кандидат в 

СГС, а от 2000 г. до 2004 г. работи като адвокат в САК. От 2004 г. до 

2006 г. той е съдия в СГС с ранг „Съдия във ВКС и ВАС”. 
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Асен Воденичаров е посочил четири придобити от него 

допълнителни квалификации. 

ІІ. Обща характеристика на представените по конкурса 

материали. 

В конкурса гл. ас. д-р Асен Воденичаров участва с 
хабилитационен труд – „Европейско дружество. Societas europaea”. 

С. 2018, четири статии и десет научни доклада, като всичките 

публикации са след придобиване от кандидата на ОНС „доктор”. 

Хабилитационният труд е в обем от 447 с., като е структуриран 

в две глави с по два параграфа, библиография, юриспруденция на 

Съда на ЕС, указател на цитираните регламенти и директиви на ЕС 

и приложения. 

Хабилитационният труд е първото монографично изследване 

на Европейското дружество в нашата търговскоправна доктрина, 

което до издаването на този труд бе разглеждано само в учебници 

по търговско и европейско дружествено право, както и в ограничен 

брой статии по отделни аспекти на това дружество. 

Хабилитационният труд съдържа задълбочен анализ относно 

същността, образуването и управлението на Европейското 

дружество, който е съчетан с необходимото за подобно изследване 

подробно сравнителноправно тълкуване. Направени са и 

предложения de lege ferenda. 

Представените четири статии са публикувани в издания на 

ВСУ (две), НБУ и ВТУ. Две от статиите имат отношение към 

тематиката на хабилитационния труд, едната се отнася до въпроси 

на предотвратяване и отнемане на незаконно придобито 

имущество, а четвъртата е посветена на алтернативното решаване 

на потребителски спорове. 

Половината от представените десет доклада са публикувани в 

сборници от международни конференции. Като цяло те са 
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проявление на трайния интерес на кандидата към проблематиката 

на европейските сдружения. 

ІІІ. Синтезирана оценка на основните научни и научно-

приложни приноси. 

         1.Достойнство на монографичния труд е подробното 

разглеждане от исторически, икономически и юридически аспект на 

генезиса на Европейското дружество. 

         2.С приносно значение е изследването относно правната 

идентичност на Европейското дружество въпреки моите резерви по 

отношение на квалификацията, към която авторът се присъединява, 

че то е нова наднационална юридическа форма поради 

множеството неуредени от Регламент (ЕО) № 2157/2001 г. въпроси 

и множеството препращания към прилагане на съответните 

национални акционерни законодателства. За изясняване на 

правната идентичност на Европейското дружество спомага и 

направената съпоставка с Европейското обединение по 

икономически интереси, като предхождащо го европейско 

образуване, и с Европейското кооперативно дружество, чиято 

регламентация следва по хронологичен ред тази на Европейското 

дружество. 

3. В хабилитационния труд подробно са разгледани 

индивидуализиращите правни признаци на Европейското 

дружество, като с основание най-голямо внимание е отделено на 

седалището и неговото преместване от една държава членка в 

друга държава членка. По мое мнение обаче индивидуализиращите 

правни признаци нямат пряко отношение към идентичността на 

Европейското дружество, поради което би следвало да се разгледат 
в отделен параграф. 
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4. Приносен характер има и изследването относно 

нормативната уредба на Европейското дружество и йерархичността 

при прилагането на отделните източници. 

5. С основно приносно значение в монографичния труд е 

анализирането на способите за образуване на Европейското 

дружество – чрез сливане на акционерни дружества, създаване на 

холдингово Европейско дружество, образуване на дъщерно 

Европейско дружество и преобразуване на съществуващо 

акционерно дружество в Европейско дружество. Изключително 

подробното разглеждане на образуването на Европейското 

дружество изискваше то да бъде обособено в отделна глава, а в 

отделни параграфи да се разгледат различните учредителни 

способи. Още повече, че тези способи императивно и изчерпателно 

са уредени в Регламент (ЕО) № 2157/2001 г. 
6. Наред с учредяването на Европейското дружество със 

сравнително най-голямо приносно значение е изследването относно 

управлението му според възприетата от устава едностепенна или 

двустепенна система. Това се отнася преди всичко до изложеното 

за компетентността на общото събрание на Европейското 

дружество, както и за тази на надзорния и ръководния орган (при 

двустепенната система) и за компетентността на управителния 

орган (с едностепенната система). Поради лаконичността на 

уредбата в Регламент (ЕО) № 2157/2001 г., препращането към 

съответните национални законодателства и различията между тях, 
дори когато са възприели една и съща система за управление на 

акционерните дружества, е напълно оправдан подробния 

сравнителноправен преглед и коментар на отделните разрешения 

според търговските законодателства на държави членки. Обърнато 

е внимание и на това, че някои от тях са внесли редица 

модификации в класическите едностепенна и двустепенна система 
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за управление на акционерните дружества (напр. скандинавските 

държави). По мое мнение въпросите за управлението на 

Европейското дружество също би следвало да се разгледат в 

отделна глава, а компетентността на органите за управление – в 

отделни параграфи, като се замени пораждащото възражение 

неюридическо заглавие „архитектура” на Европейското дружество.  

7. В една или друга степен приносни моменти могат да се 

открият и в представените по конкурса статии и доклади на 

кандидата. 

ІV. Основни критични бележки и препоръки. 

Основните ми критични бележки са по отношение на 

структурата на монографичния труд, който според мен би следвало 

да се състои не от две, а от четири глави, които да включат повече 

параграфи. 

По отношение на представените по конкурса материали 

следва да се отбележи, че липсва информация за учебните 

дисциплини, които е водил и води кандидатът, както и за неговата 

годишна преподавателска натовареност. 
Не е представен учебник или поне учебно пособие по учебни 

дисциплини, преподавани от кандидата. 

V. Заключение. 

Представеният по конкурса монографичен труд „Европейско 

дружество. Societas europaea” съдържа редица научни и научно-

приложни приноси, което, заедно с другата научна продукция на 

кандидата и неговата дългогодишна научна и преподавателска 

дейност ми дава основание да приема, че той отговаря на 

формалните и съдържателните изисквания на ЗРАСРБ и на 

Правилника за неговото прилагане за заемане на академичната 

длъжност „доцент”. 
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В заключение давам положителна оценка и препоръчвам на 

научното жури за направи предложение до Факултетния съвет на 

Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” за 

избиране на гл. ас. д-р Асен Александров Воденичаров на 

академичната длъжност „доцент” по професионално направление 

3.6 Право (Гражданско и семейно право). 

 

      

 

13.03.2018 г.   
 

                                               Изготвил: 

                                                                         (проф. дюн Г. Стефанов) 


