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ДО НАуЧНОТО ЖУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС  
ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ 
„РЕДОВЕН ДОЦЕНТ” ПО ПРОФЕСИОНАЛНО 
НАПРАВЛЕНИЕ 3.6 „ПРАВО” В КАТЕДРА 
„ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ” НА ПРАВНО-
ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ЮГОЗАПАДНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” В БЛАГОЕВГРАД    
 
              С   Т   А   Н   О   В   И   Щ   Е 
  
    от проф; д-р Иван Владимиров Иванов 
 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ-ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО  ЖУРИ, 
 
     Със заповед № 387 от 12.02. 2018 г., подписана от доц. д-р 
Борислав Юруков за ректора на Югозападния уиверситетет 
Неофит Рилски” съм определен за външен член на 
научното жури. Възложено ми е да подговя писмено 
становище. 
     Конкурсът е обявен в „Държавен вестник”,брой 100 от 15 
декември 2017г. В предвидения двумесечен срок от 
обнародването на обявата в „Държавен вестник”документи за  
участие в конкурса е подал само Асен Александров 
Воденичаров, главен асистент в катедра»Гражданскоправни 
науки» на Правно-историческия факултет на Югозападния 
университет „Неофит Рилски”.   
     Кандидатът за заемане на академичната длъжност „редовен 
доцент”  отговаря на изискването на чл.53, ал.1 дт Правилника 
за прилатане на Закона за развитието на академичния състав в 
Република България (по-нататък се цитира  съкратено като 
ППЗРАСРБ). На него след успешва защита пред научно жури 
на дисертация на тема „Правно положение на европейското 
кооперативно дружество(сравнителна уредба)” е присъдена 
образователната и научна степен „доктор по гражданско и 
семейно право” 
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     Кандидатът има не само минимума от две години 
асистентски трудов стаж, какъвто минимум изисква чл.33, 
ал.33 от ППЗРАСРБ. От автбиографичните данни, които се 
съдържат в документацията по конкурса, се вижда, че той е 
работил като асистент от 2000 до 2002 г., като старши 
асистент от 2002 до 2005 г. и като главен асистент от 2005 г. 
досега в катедра „Гражданскоправни науки” на Правно-
историческия факултет на Югозападния университет „Неофит 
Рилски”, т.е. има общо повече от 17 години асистентски 
трудов стаж. 
     За участие в конкурса кандидатът представя издадената в 
началото но 2018 г. от „Сиела” АД монография, озаглавена  
„Европейско дружесгво. Societas europaea” в обем от 448 
страници, както и четири статиии, които са публикувани в 
специализирани издания на висши училища, а именно:. 
     1. Някои дискусионни въпроси в законопроекта за 
предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, Тодишник на ВСУ „Черноризец 
Храбър” 
     2. Енропейската правна сигурност и формирането на 
нормативната основа на на алтернативното решаване на 
потребителски спороме в Югоисточна Европа. Новите заплахи 
пред регионалната сигурност, НБУ. 
    3. Докладът „Давиньон” и европейското стопанско 
сдружаване, Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър”, 
книга 31, 2016,с.235 – 248. 
     4. Правно-исторически генезис на опитите за приемането 
на общностна регламентация на акционерните дружества в 
Европейския съюз,  DEJure – бр.2, том 8, ЮФ на ВТУ, 2017. 
     Никоя от тези публикации не е използвана от   кандидата за 
придобиването на образователната и научна сктепен «доктор». 
     Кандидатът е посветил своя монотрафичен труд на 
астуалната тема за европейското дружество. Във въведението 
към труда той с основание изтъква, че интензивното развитие 
на интеграционните процеси между държавите-членки на 
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Европейския съюз, икономическите и и социални те реалности 
налагат не само премахването на бариерите на търговските 
отношиншия и задълбочаването на икономическата 
интеграция, но и формирането на структура като европейското 
дружекгво. 
     За написването на вонографичния труд е използвана цялата 
достъпна българска и чуждестранна литература (вж.с.387 – 
4о5). На някои от чуждестранните литературни източници се 
извършва за първи пъг позоваване в български научен правен 
труд. Анализирана е изобилна съдебна практика на Съда на 
Европейския съюз - преди Съд на Европейските общности 
(с.406 – 408). 
     Авторът се отнася критично не само към многобройните 
използвани литературни източници, но и към разпоредби на 
общноастни нормативни актове. Пример за това представлява 
констатацията му за идентичност на членове 2 и 7 на 
действаща директива от 2011 г. (с.46).  
     В моногрофичния труд се съдържат научни и научно-
приложни резултати, които са оригинални приноси в науката 
за гражнданското и семейно право. Текива приноси са 
научните схващания, които анторът доразвива в него по 
засегнатите въпроси 
     Пример за такова доразвитие представлява изводът, че 
групата «Давиньон» отчита трудността на това да се състави 
пълен набор на правила, каито да обхващат всяка хипотеза и 
да отговарят на всяка тужда на практиката (с.58). 
     Критичността на кандидата му позволява да формулира 
предложения заза усъвършенстване на българското 
законодателство и общностната нормативна уредба 
(предложения de lege ferenda) (.  
     Такива предложения са направени от катдидата видно от 
с.10 на монографията за ,усъвършетсшнате на дейсгваща 
правна уредба, установена с Регламент (ЕО) № 2157 на Съвета 
от 8 октомври 2001г. относно утава на европейското 
дружество и на директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 
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2001 г. за  допълнение на устава на европейското дружество 
по отношение  на участиего на заетите лица. 
     Предложения de lege ferenda се съдържат и в статията 
„Някои дискусионни нъпроси във връзка с  проекта на закон за  
предотвратяване на корупцията и иза отнемане на незаконно 
придолитото имущекгво.” 
     Пример е предложението та с.133 да се извърши преглед на 
съответствието на законопроекта с Директива 2014/42/ЕС. 
     Позволявап си да привлека вниманието върху отделни 
части на трудовеге на кандидата, които по мое мнение 
изискват прецизиране. 
    Така например в указателя за използваните съткращения се 
твърди, че code civile означава Итлиански траждански кодекс       
Всъщност точното наименование гласи Codice Civile Italiano. 
Липсата в указателя на друго използвано съкращение, кяквото 
е съкращението „ЮФ на ВТУ”за означаване на издателя на 
стятия №4, може да предизвика смущетие у читатля; 
Споменатите отделни неточности не са в състояяние да 
намалят достоинствата на представените трудове за участие в 
конкурса. 
     Следователно кандидатът главен асистент Асен 
Александров Воденичаров отговаря на изискванията на 
чл53, ал.1 та ППЗРАСРБ за заемане на академичната 
длъжност „редовен доцент” по направление 3-6 „Право”, 
научна специалност „Гражданско и семейно право” в 
катедра „Гражданскоправни науки” на Правно-
историческия факултет на Югозападния университет 
”Неофит Рилски” в Благоевград.. Той е придобил 
образователната и научна степен „доктор” по гражданско 
и семейно право след успешна защита пред научно жури 
на дисертация на тема „Правно положение на 
европейското кооперативно дружество (сравнителна 
уредба)”. Кандидатът има не само минимума от две години 
асистентски трудов стаж,, какъвто минимум изисква 
чл.53, ал.1, т.2,б.”а” от ППЗАРАСРБ. Той е работил като 



 5

асистент от 2000 до 2002 г., като старши асистент от 2002 
до 2005 г. и като главен асистент от 2005 г. досега в 
катедра „Гражданскоправни науки ва Правно-
историческия факултет на Югозападния университет 
+Неофит Рилски”, т.е. има общо повече от 17 години 
асистентски трудов стаж. За участие в конкурса 
кандидатът е представил публикуван в началото на 2018 г. 
от Сиела АД монографичен труд, озаглавен „” Европейско 
дружество. Societas europaea” в  обем  от 448 страници, 
както и четири стятии, публикувани в издания на висши 
училища. Никоя от представенине публигации не е 
използвана от кандидата за придобиването на 
образователната и научна степен „доктор”. 
Монографичният труд и една от статиите по мое мнение 
съдържат оригинални приноси в науката за гражданското 
право. Те потвърждават установените при защитата на 
дисертацията през 2005 г. задълбочени познания на 
кандидата в областта на гражданското право и неговото 
умение за самостоятелна научна работа. По изложените 
съображения заявявям положителното си становище за 
заемане от главен асистент Асен Александров 
Воденичаров академичната длъжност „редовен доцент по 
професионално направление 3.6 „Право” в катедра 
„Гражданскоправни науки” на Правно-историческия 
факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”. 
 
София, 3 април 2018 годиня 
 
          ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ: 
                                      проф. д-р Иван Владимиров Иванов  
 
           


