
 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от доц. д-р Иван Цветанов Иванов - доцент по гражданско и семейно 

право (05.05.08) 

 

член на научно жури, определено със Заповед № 1558/15.07.2021 г. на 

Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”, за публична защита на 

дисертационния труд на Йорданка Николова Нонева – Златкова на тема 

„Особености на Павловия иск в гражданското и търговското право” 

 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор по право”  

в професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право) 

 
 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

 

 Със Заповед № 1558/15.07.2021 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” съм 

определен за външен член на научното жури за публична защита на дисертационния труд 

на г-жа Йорданка Николова Нонева – Златкова - редовен докторант в катедра 

„Гражданскоправни науки” в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” по 

научна специалност „Гражданско и семейно право”, професионално направление 3.6 Право, 

на тема „Особености на Павловия иск в гражданското и търговското право”. С решение по 

точка втора от дневния ред на първото заседание на научното жури, съм избран за член на 

журито, който да изготви и представи становище. 

 

І. Обща оценка на докторанта и на представения дисертационен труд 

 

 Йорданка Николова Нонева - Златкова е зачислена със Заповед № 1430/ 02.07.2018 

г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” за редовен докторант в професионално направление 

3.6. Право (научна специалност „Гражданско и семейно право”) в катедра 

„Гражданскоправни науки” в ПИФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”. По време на обучението си в 

докторската програма г-жа Йорданка Нонева – Златкова е положила предвидените в 

индивидуалния й план изпити. Тя има пет реализирани публикации, свързани с темата на 

дисертационния й труд, които демонстрират устойчивост в научноизследователските 

интереси на докторанта към несъмнено актуалната и дисертабилна тема за особеностите на 



Павловия иск в гражданското и търговското право. Г-жа Йорданка Нонева - Златкова е 

преминала успешно през вътрешна защита в първичното звено през м. юни 2021 г. 

Отчислена е с право на защита със Заповед № 1327/18.06.2021 г. на Ректора на ЮЗУ 

„Неофит Рилски”. 

Дисертационният труд е подготвен под научното ръководство на проф. д-р Таня 

Йосифова. Той е в обем 213 стандартни страници и съдържа: заглавна страница; 

съдържание; увод; изложение, което е систематизирано в три глави, а те от своя страна 

съдържат точки и подточки; заключение, което съдържа обобщение на постигнатите от 

изследването резултати; декларация за оригиналност и библиография. Направени са 385 

бележки под линия. Библиографската справка на труда включва използвани заглавия 

научна и научно-приложна литература на български, английски, френски и испански езици. 

Авторефератът отразява основните научни и научно-приложни приноси. Всичко това 

демонстрира изпълнението на изискванията на чл. 27 ППЗРАСРБ. 

 

II. Изпълнение минималните национални изисквания за придобиване на ОНС 

„доктор” 

 

От представената в документите за участие в конкурса справка за изпълнението на 

минималните национални изисквания по чл. 2б от ЗРАСРБ е видно, че кандидатът Йорданка 

Нонева – Златкова е изпълнила както минималните национални изисквания по чл. 2б от 

ЗРАСРБ, така и изискванията на ЮЗУ „Неофит Рилски” за придобиване на образователната 

и научна степен „доктор”, като е събрала 100 точки. 

 

III. Оценка на научните и практически резултати и приноси на представения 

дисертационен труд 

 

 Значимостта на представения за защита дисертационен труд се определя от няколко 

основни фактора. На първо място това са актуалното звучене на изследваната проблематика 

и в частност на тази за особеностите на Павловия иск в гражданското и търговското право. 

На второ място значимостта на дисертационния труд се проявява и в добре обоснованите 

предложения за усъвършенстване на относимото към изследваната материя действащо 

законодателство в случаите, когато това е необходимо според автора на труда.  

Общата оценка на дисертационния труд недвусмислено показва, че докторантът 

познава добре не само материята, посветена на особеностите на Павловия иск, но има 

задълбочени познания в почти цялото гражданско право, а също така и в правото на ЕС. 

Безспорно е обстоятелството, че тя познава изразените в цивилистичната доктрина 

становища по отделни дискусионни въпроси, свързани с изследването, не се въздържа от 

изразяването на лично мнение по повечето от тях и дори поставя за научна дискусия нови 

такива. Като положителен резултат в тази насока трябва да се посочи и много доброто 

познаване и боравене с относимата към изследваната проблематика съдебна практика и 

практика на Съда на ЕС. 

Без претенции за изчерпателност, основните и най-съществени научни и научно- 

приложни резултати и приноси от дисертационния труд могат да бъдат обобщени по 

следния начин: 

1. Ретроспективното проследяване на историческото развитие на Павловия иск от 

римското право до днешни дни; 



2. Задълбоченото сравнителноправно изследване на същността на Павловия иск в 

законодателствата и съдебната практика на Франция, Италия, Германия, Великобритания и 

САЩ; 

3. Надграждането на аргументи в полза на извода, че по своята правна същност 

Павловият иск представлява преобразуващо материално право; 

4. Очертаването на два отделни фактически състава, водещи до проявление на иска; 

5. Особеностите и спецификите на приложението на Павловия иск в търговското 

право; 

6. С приносен характер е и анализът на застъпването на Павловия иск в някои частни 

кодификации, както и в практиката на Съда на ЕС; 

7. Несъмнен приносен характер имат и състоятелните и добре аргументирани 

предложения de lege ferenda, които докторантът прави с цел усъвършенстване на 

действащото законодателство. 

По мое убеждение тези резултати и приноси доказват не само наличието на 

теоретични познания на докторанта, но и нейните правна култура и способности за 

самостоятелни научни изследвания. Всичко това показва, че са изпълнени изискванията на 

чл. 6, ал. 3 ЗРАСРБ. 

 

IV. Критични бележки и препоръки 

 

Към докторанта може да се отправи препоръката при бъдещи научни изследвания в 

заключението да се систематизират не само формулираните в изложението констатации и 

изводи, но и да се обобщават направените в основния текст предложения de lege ferenda. 

 

V. Заключение 

 

В заключение изразявам положителната си оценка, че представения за защита 

пред научно жури дисертационен труд на тема „Особености на Павловия иск в 

гражданското и търговското право” отговаря на изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България, на Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ, както и на Вътрешните правила за развитие на академичния 

състав в ЮЗУ „Неофит Рилски” за получаване на образователната и научна степен 

„доктор”, поради което предлагам на Йорданка Николова Нонева – Златкова – 

докторант в катедра „Гражданскоправни науки” в Правно-историческия факултет на 

ЮЗУ „Неофит Рилски” - да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор” 

по професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право). 

  

 

Дата: 20.08.2021 г.   Член на журито:   

 

доц. д-р Иван Цветанов Иванов 

 



 
 

 

 

OPINION 
 

by Associate Professor Ivan Tsvetanov Ivanov, PhD. -Associate Professor of 

Civil and Family Law (05.05.08) 

 

member of a scientific jury appointed with Order № 1558/15.07.2021 by the 

Rector of the South-West University "Neofit Rilski", for public defense of 

the PhD thesis of Yordanka Nikolova Noneva- Zlatkova on topic 

"Peculiarities of Actio Pauliana in the civil and commercial law" 

 

for the award of the educational and scientific degree "Doctor in Law" 

in professional field 3.6. Law (Civil and Family Law) 

 
 

DEAR MEMBERS OF THE SCIENTIFIC JURY, 

 

 I am appointed as an external member of the scientific jury for public defense of the 

dissertation of Mrs. Yordanka Nikolova Noneva-Zlatkova - a full-time PhD. student in 

Department ‘’Civil Law Sciences’’ at the Faculty of Law and History in SWU "Neofit Rilski" 

in the scientific specialty "Civil and Family Law", professional field 3.6 Law, on the topic 

"Peculiarities of Actio Pauliana in the civil and commercial law" with Order № 1558/ 

15.07.2021. According to the second point of the first scientific jury meeting’s agenda, I have 

been elected as a member of the jury who has to prepare and deliver an opinion. 

 

I. General assessment of the PhD student and the thesis presented 

 

 Yordanka Nikolova Noneva - Zlatkova is assigned as full-time PhD. student with Order 

№ 1430/ 02.07.2018, issued by the Rector of SWU "Neofit Rilski" in professional field 3.6. 

Law (scientific specialty "Civil and Family Law") in the Department ‘’Civil Law Sciences’’ at 

Faculty of Law and History of SWU "Neofit Rilski". During the period of education in the 

doctoral program Mrs.  Yordanka Noneva– Zlatkova has passed all the exams according to her 

individual plan. She has five realized publications related to the topic of her dissertation work, 

which demonstrates sustainability in the research interests of the PhD. student towards the 

undoubtedly up-to-date and suitable topic about the peculiarities of Actio Pauliana in the civil 

and commercial law. Mrs. Yordanka Noneva - Zlatkova successfully passes through internal 

defense in the department in June 2021. She is entitled with the right defense her dissertation 

with Order № 1327/18.06.2021, issued by the Rector of SWU ‘’Neofit Rilski’’. 

The dissertation work is prepared under the scientific guidance of Associate Professor 

Tanya Yosifova, PhD. It has a volume of 213 standard pages and contains: title page; content; 

an introduction; an exposition that is systematized in three chapters, and they in turn contain 

points and subpoints; conclusion containing a summary of the results achieved by the study; 
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declaration of originality and bibliography. The author has made 385 footnotes. The 

bibliographic reference of the PhD thesis includes scientific and scientific-applied titles of 

literature in Bulgarian, English, French and Spanish.   

 

II. Implementation of the minimum national requirements for the acquisition of 

the educational and scientific degree "Doctor in Law" 

 

On the basis of the submitted documents for participation in the competition, report for 

the fulfilment of the minimum national requirements under art. 2b of the Law on the 

Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria it is obvious that the PhD. 

candidate Yordanka Noneva– Zlatkova has fulfilled both the minimum national requirements 

under art. 2b of the Law on the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria 

and the requirements of the SWU "Neofit Rilski" for the acquisition of the educational and 

scientific degree "Doctor in Law", having collected 100 points. 

 

III. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the 

dissertation work presented 

 

 The significance of the dissertation submitted for defense is determined by several main 

factors. In the first place, these are the up-to date sound of the issues examined, and in particular 

that of the peculiarities of Actio Pauliana in the civil and commercial law. Secondly, the 

importance of the dissertation is manifested in the well-founded proposals for improving the 

current legislation relevant to the studied subject in cases where this is necessary according to 

the author of the paper. 

The overall assessment of the PhD thesis unambiguously shows that the PhD student 

knows well not only the subject matter of the peculiarities of Actio Pauliana, but has in-depth 

knowledge in almost all civil law, as well as in EU law. It is undisputable that she is aware of 

the opinions expressed in civil law doctrine on individual discussion issues related to the study, 

she is not mindful of expressing a personal opinion on most of them and even puts new ones 

for scientific discussion. As a positive result, there must also be a very good knowledge and 

handling of the relevant to the case study, judgments by the case-law and practice of the Court 

of Justice of the EU. 

Without claims for completeness, the main and most essential scientific and 

scientifically applied results and contributions from the dissertation can be summarized as 

follows: 

1. Retrospective follow-up of the historical development of Actio Pauliana from Roman 

law to nowadays. 

2. The thorough comparative legal study of the essence of Actio Pauliana in the 

legislation and case law of France, Italy, Germany, the United Kingdom, and the United States. 

3. Building on arguments in favor of the conclusion that, by its legal nature, Actio 

Pauliana constitutes a transformative substantive law. 

4. The outline of two separate factual compositions leading to the manifestation of the 

claim. 

5. The peculiarities and specificities of the application of Actio Pauliana in commercial 

law. 

6. The analysis of Actio Pauliana advocacy in some private codifications, as well as in 

the case-law of the Court of Justice of the EU, is also of a contributing nature. 

7. The well-reasoned and well-argued de lege ferenda proposals, which the PhD student 

makes in order to improve the current legislation, also have an undoubted contributing 

character.  
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In my opinion, these results and contributions prove not only the existence of theoretical 

knowledge of the PhD student, but also its legal culture and abilities for independent research. 

All this shows that the requirements of art. 6, para. 3 of the Law on the Development of 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria are completed. 

 

IV. Critical notes and recommendations 

 

The PhD student may be recommended in future research in the conclusion to 

systematize not only the findings and sum-ups set out in the exposition, but also to summarize 

the proposals made in the basic text de lege ferenda. 

 

V. Conclusion 

 

In  conclusion, I express my positive assessment that the represented for public 

defense dissertation in front of the scientific jury on the topic "Peculiarities of Actio 

Pauliana in the civil and commercial law" meets the requirements of the Law on the 

Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Statute for 

implementation of the Law on the Development of Academic Staff in the Republic of 

Bulgaria, as well as, the Internal rules for the development of academic staff at SWU 

"Neofit Rilski" for obtaining educational and scientific degree "Doctor in Law". That is 

why I suggest Yordanka Nikolova Noneva– Zlatkova – PhD student in Department ‘’Civil 

Law Sciences’’ at Faculty of Law and History of SWU "Neofit Rilski“ to  be awarded the 

educational and scientific degree "Doctor in Law" in professional field 3.6. Law (Civil 

and Family Law).  

  

 

date: 20.08.2021                             Member of the scientific jury:     

                                                               Assoc. Prof. Ivan Tsvetanov Ivanov, PhD. 

 


