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ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”  

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
от  доц. д-р Иван Цветанов Иванов – редовен доцент по Гражданско и семейно право 
в Юридически факултет на УНСС, определен със Заповед № 387/12.02.2018 г. на 
Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” за член на научното жури на конкурс за заемане на 
академичната длъжност „доцент” по професионално направление 3.6. Право 
(Гражданско и семейно право) в ЮЗУ „Неофит Рилски” 
 
Относно: конкурс за редовен доцент по професионално направление 3.6. Право 

(Гражданско и семейно право), обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в 
„Държавен вестник”, бр. 100/15.12.2017 г. 

  
В конкурса за доцент като единствен кандидат участва гл. ас. д-р Асен 

Александров Воденичаров. 
 

1. Информация за конкурса 
Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Гражданскоправни науки” в Правно-

историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Участвам като вътрешен член в 
състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед № 387/12.02.2018 г. на 
Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”. 
 

2. Кратка информация за кандидатите в конкурса 
В конкурса за доцент като единствен кандидат участва гл. ас. д-р Асен 

Александров Воденичаров. Д-р Асен Воденичаров е роден на 30.01.1973 г. в гр. София. 
В представената автобиографична справка липсват данни за година и място на 
завършване на средното образование. Д-р Воденичаров се е дипломирал като магистър 
по право през 1999 г. в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” и като магистър по 
публична администрация през 1999 г. в ЮФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”. От 2000 до 
2018 г. включително е заемал последователно академичните длъжности „асистент”, 
„старши асистент” и „главен асистент” в катедра „Гражданскоправни науки” на ПИФ 
на ЮЗУ „Неофит Рилски”. През 2013 г. на д-р Асен Воденичаров е присъдена ОНС 
„Доктор” по право, научна специалност „Гражданско и семейно право” с Диплом № 
0067/11.03.2013 г. и тема на дисертационния труд „Правно положение на европейското 
кооперативно дружество (сравнителноправна уредба)”. От 2004 и понастоящем д-р 
Асен Воденичаров е съдия последователно в Софийски районен и в Софийски градски 
съд. Владее английски и руски езици. 
 

3. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 
 

В преподавателската си дейност д-р Асен Воденичаров представя пред студенти от 
специалностите „Право” и „Публична администрация” лекционни курсове по учебните 
дисциплини „Обща теория на гражданското право” и „Устройство на съдебната власт” 
и води семинарни занятия по учебните дисциплини „Обща теория на гражданското 
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право” и „Вещно право”. Самостоятелно е разработил учебен курс по дисциплината 
„Устройство на съдебната система”.  В работата си със студенти д-р Воденичаров 
използва иновативни методи, включително използване на мултимедия. Той 
осъществява и работа със студенти по програма „Студентски практики” на МОН.  

В периода след защита на дисертационния му труд до настоящия момент д-р Асен 
Воденичаров е участвал в редица национални и университетски научни конференции и 
форуми, 4 от които са с международен характер. 

От представените за участие в конкурса документи е видно, че кандидатът д-р Асен 
Воденичаров е изпълнил както задължителните количествени изисквания, предвидени 
в ЗРАСРБ, така и критериите и показателите за оценяване на готовността за заемане на 
академичната длъжност „доцент” на ЮЗУ „Неофит Рилски”.  

Съобразно изложените обстоятелства, както и съобразно представените за 
удостоверяването им документи считам, че като кандидат в конкурса д-р Асен 
Александров Воденичаров 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 от Вътрешните правила за развитие на 
академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски” за заемане на академичната длъжност 
"доцент". 
 

4. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 
представената за участие в конкурса творческа продукция 
 

За участие в обявения конкурс д-р Асен Александров Воденичаров представя 
монографията „Европейско дружество. Societas Europaea”, изд. Сиела Норма АД, 
2018 г., ISBN: 978-954-28-2478-7. Освен това д-р Воденичаров представя 4 
публикувани статии (две от които по темата на хабилитационния му труд), както и 10 
научни доклада, представени на национални и международни научни форуми. Всички 
тези публикации са посветени на актуални за правната доктрина и практика теми. В 
някои от тях, макар и тематично свързани с представеното от кандидата монографично 
изследване, се съдържат и отделни научни приноси и допълнителни достойнства, 
които като цяло надграждат тези, посочени за него, а всички те, взети в своята 
съвкупност, представляват доказателство за научно-творческите търсения и активност 
на д-р Асен Воденичаров в периода след защита на дисертационния му труд. 

Основните научни и научно-приложни приноси на д-р Асен Александров 
Воденичаров се съдържат в представената монография „Европейско дружество. 
Societas Europaea”. Тя е в обем на 447 страници, вкл. библиографска справка и 
приложения, което надхвърля количествените изисквания за подобен вид изследвания. 
В структурно отношение тя се състои от въведение и две глави, всяка от които 
съдържаща два параграфа. Направени са 600 бележки под линия. Използваната 
библиография включва библиографски единици на български, руски, английски, 
френски и немски езици. 

Без претенции за изчерпателност, основните научни и научно-приложни 
приноси, достойнства и резултати на представената от д-р Асен Александров 
Воденичаров монография могат да бъдат систематизирани както следва: 

1) Прецизно и правилно е определена основна цел на изследването, а именно да се 
очертаят и дефинират основните правни характеристики и функционирането на 
европейското дружество. Позитивно общо впечатление прави и познаването и 
използването на относимата към изследваната проблематика практика на Съда на ЕС; 
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2) Подробната историческа ретроспекция на генезиса и развитието на идеята за 

съществуване на европейско дружество (стр. 24 и сл.); 
3) Очертаване на релевантната политическа, икономическа и правна среда, в 

контекста на която се подготвя създаването на европейското дружество; 
4) Сполучливата квалификация на европейското акционерно дружество като 

специфично наднационално корпоративно образувание за стопанско сдружаване (стр. 
76-77); 

5) Умелото отграничаване на европейското дружество от сходни правни фигури, 
каквито са дружеството от европейски тип (стр. 79-80), европейското обединение по 
икономически интереси (EEIG) и европейското кооперативно дружество (SCE) – стр. 
82-93; 

6) Визуализацията на многоотрасловата правосубектност на европейското 
дружество като субект на гражданското, търговското и международното право (стр. 
81), както и систематизацията на основните негови правни характеристики (стр. 94 и 
сл.); 

7) Изследването на относимите конкурентноправни въпроси във връзка с 
учредяването на европейско дружество чрез сливане (стр. 154 и сл.); 

8) Само по себе си приносен характер има изследването на учредяването на 
европейско дружество като холдингово европейско дружество (стр. 247-265), както и 
на дъщерното европейско дружество (стр. 265 и сл.), както и изследването на 
органната структура на европейското дружество (стр. 277 и сл.), включително и на 
сравнителноправната уредба в тази насока. 

 
5. Критични бележки и препоръки 
  
 Към участника в конкурса биха могли да бъдат отправени и две бележки, които по 

никакъв начин не могат да омаловажат теоретичните и теоретико-приложни 
достойнства на представения от него монографичен труд, а по-скоро целят да 
провокират усещането му за презицност и качество на използваните научно-
изследователски подходи. 

На първо място би могло да се посочи, че на няколко места в труда преобладава 
описателната и преразказвателна част, което е за сметка на използването на научните 
методи за изследване и което по правило е препоръчително да се избягва, освен при 
липсата на друга възможност. 

И на второ място може само да се съжалява, че в монографичното изследване 
липсва заключение, в което да бъдат обобщени направените научни констатации и 
изводи и да бъдат посочени произтичащите от тях предложения за усъвършенстване на 
действащото законодателство. 

 
6. Заключение 
В заключение: 
 
1. Изразявам положителната си оценка за цялостната академично-

преподавателска и научно-изследователска дейност и за представените научни 
трудове на гл. ас. д-р Асен Александров Воденичаров след защита на докторска 
дисертация; 
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2. Считам, че единственият участник в конкурса гл. ас. д-р Асен Александров 
Воденичаров е изпълнил 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 Асен Александров Воденичаров за " доцент" по 
професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право); 

3. Съобразно чл. 27а, ал. 1 ЗРАСРБ 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 Асен Александров Воденичаров на академичната длъжност " доцент" по 
професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право). 
 
 
02.04.2017 г.      Член на журито:   
гр. София 

доц. д-р ИВАН ЦВЕТАНОВ 
 
 

  
      
 


