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До Научно жури 

Определено със Заповед № 206/ 

08.05.2014 г. на Ректора на ТУ 

 

СТАНОВИЩЕ 

По конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по 

професионално направление 3.4. „Социални дейности“, научна 

специалност „Гражданско и семейно право“ 

Обявен в ДВ , бр. 110/21.12.2013 г. от Технически университет Варна 

към катедра „Социални и правни науки“, Факултет „Електроника“. 

С кандидат: гл.ас. д-р Беанета Василева Янева 

Член на научно жури: доц.д-р Маргарита Стефанова Йорданова-

Бъчварова 

1. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-

приложната дейност на кандидата 

В обявения от Технически университет Варна в ДВ бр.110 

/21.12.2013 г.  конкурс за доцент по научната специалност 

„Гражданско и семейно право“ за нуждите на катедра „ Социални и 

правни науки“ единствен кандидат е гл.ас. д-р Беанета Василева 

Янева. 

Гл. ас. д-р Беанета Янева е защитила дисертационен труд на тема 

„Презгранични вливания и сливания на търговски дружества в 

Европейския съюз”, за което свидетелства Диплом № 000070 от 

16.12.2011 г., издадена от Институт на държавата и правото към 

БАН. 

В обявения конкурс за доцент участието й е с равностойни 

публикации, съгласно изискванията на Правилника за условията и 

реда за заемане на академични длъжности в Технически университет 

–Варна, Раздел 3, чл.12, т.3 и Приложение № 7.  

Публикациите са обединени под обща тематика „Търговските  
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дружества в условията на националния и Единния европейски 

пазар“. Те са разпределени както следва: общ брой трудове: 12, от 

които: публикации в рецензирани научни списания и годишници в 

България-5, публикации в рецензирани сборници с доклади 6, 

публикации в сборници с доклади 1. Втората група публикации 

включва допълнително още 10 разработки и резюмета на научни 

проекти, разпределени както следва: 1 бр. – в рецензирани научни 

списания и годишници;, 4 бр. – в рецензирани сборници с доклади, 5 

– в сборници с доклади, 3 резюмета на научни проекти. Кандидатът 

участва и в един учебник и 1 учебно пособие. Положително следва 

да се оцени и участието на кандидата в разработването на 

множество учебни програми и научно-изследователски проекти. 

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Трудовият стаж на гл.ас. д-р Беанета Янева е повече от 24 години, 

като след придобиването на научната степен доктор към датата на 

обявяване на конкурса са изтекли над 2 години. Преподавателската 

й дейност е разностранна по характер, поради динамиката на 

правните дисциплини във Висшето училище. Участва в 

подготовката и провеждане на лекции и семинарни занятия по 

множество дисциплини: Търговско право, Вещно право, 

Облигационно право, Семейно и наследствено право, които са в 

научната специалност на обявения конкурс. Владее английски, 

руски, немски език и участва в чуждоезичното обучание на 

чуждестранни студенти, притежава необходимите компютърни 

умения и участва в курсове за повишаване на своята квалификация. 

Кандидатът е с осигурена преподавателска натовареност в двете 

степени на обучение- бакалавър и магистър, като води лекции по 

дисциплини с хорариум най- малко от 30 часа.  Взема активно 

участие в преподавателската мобилност в страната  и чужбина - в 

Университет в Източна Англия, гр. Норич, 2008 година по програма 

„Еразъм“. 

3. Основни научни и научноприложни приноси 

В научните изследвания, кандидатът използва сравнително- 
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правния метод, нормативния анализ и правно-историческия метод за да 

формира своите научни тези и предложения. Анализира умело и 

съдебната практика по отделни практико-приложни проблеми, 

свързани с придобивната давност, сделки с интелектуална собственост, 

корпоративната мобилност и др. Положителен момент са сравнително-

правните анализи  между сродни правни явления в отделни публикации 

като договор за аутсорсинг и договор за търговско представителство; 

договор за обществена поръчка и административен договор. Основно 

научните приноси на кандидата могат да се обобощят по следния 

начин: 

 Извършен е правен анализ на правното положение на 

търговските дружества в условията на Единен Европейски 

пазар. Достига се до научната идея за създаване на Единен 

корпоративен кодекс, приложим за всички държави –

членки на ЕС. 

 Анализиран е договорът за аутсорсинг като се извежда 

идеята за началото на процес, който от сдружаване води до 

ползване на чужд източник на дейности. 

 Относно сделките с интелектуална собственост са изведени 

конкретни предложения за промени на законодателството, 

свързани със  способите за прехвърляне на правото на 

заявяване за патентоване. 

 Анализиран е договора за обществена поръчка като 

кандидатът обосновава собствената си теза, че това е вид 

търговски, а не административен договор. 

 Изследвано е приложението на придобивната давност 

между съпрузи и позоваването й от преживелия съпруг, 

който претендира за право на собственост на дела на 

сънаследниците на починалия съпруг. 

 Направени са конкретни предложения за изменение и 

усъвършенстване на законодателството. 
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4. Значимост на приносите за науката и практиката. 

Анализът и предложенията на кандидата в представените научни 

трудове могат да бъдат използвани като основание за изменение на 

действащото законодателство. Те отговорят на количествените 

критерии, поставени от Висшето училище ва Правилника за 

условията и реда за заемане на академични длъжности. Отделни 

научни тези са иновативни и добре аргументирани с приложимото 

право и анализ /относно търговския характер на договора за 

обществена поръчка/. Цитиранията са коректни и с оглед 

утвърдената научна практика. 

5. Критични бележки и препоръки 

Като основна критика към кандидата е частичното разглеждане и 

разработване на общозначими правни проблеми.  Би било 

подходящо цялостно и пълно монографично изследване, което в 

пълнота да развие отделни научни тези на кандидата. 

Дългогодишният преподавателски опит, трайните научни интереси 

и представената научна продукция ми дава основание за следното 

                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представените научни разработки съдържат теоретични 

обобщения и практико-приложни аспекти. Те отговарят на 

съвременното развитие на доктрината и ги развиват творчески в 

съответната научна област.  

Гл.ас-д-р Беанета Василева притежава и необходимите 

професионални и личностни качества, необходими за длъжността, 

за която кандидатства. Съдържащите се в научните изследвания на 

кандидата научни тези и приложни приноси ми дават основание да  

предложа на Научното жури, формирано със Заповед № 206/ 

08.05.2014 г.  гл.ас д-р Беанета Василева да заеме академичната 

длъжност „Доцент“ в професионалното направление: 3.4. 

„Социални дейности“ по научната специалност „Гражданско и 

семейно право“ за нуждите на катедра „Социални и правни науки“ 

при Факултет електроника. 

 

Варна, 30.06.2014          доц. д-р М. Йорданова-Бъчварова 
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