
ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

утвърдено със заповед № 206/08.05.2014 г. на Ректора на ТУ- Варна 

в конкурса за доцент по Гражданско и семейно право 

обявен в ДВ, бр.110 от 21. 12. 2013 г. 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по 

професионално направление 3.4. „Социални дейности”, по научна 

специалност „Гражданско и семейно право”, обявен в ДВ, бр. 110 от 

21.12.2013 г. с единствен кандидат: гл. ас. д-р Беанета Василева Янева. 

Член на научното жури:  д-р Мария Атанасова Вълканова - Иванова, 

доцент по Гражданско и семейно право  

1. Обща характеристика на научноизследователската и научно-

приложната дейност на кандидата 

За заемане на академичната длъжност „доцент”, кандидатът участва с 

общо 36 научни труда. От тях, свързани с дисертационния труд са 1 брой  

автореферат  на дисертационния труд за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор” и още 8 броя научни публикации.  

По обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, 

единственият кандидат представя общо 25 научни труда, от които 3 броя 

са публикувани отчети за участие в научно-изследователски проекти. В 

материалите по конкурса, кандидатът представя и 2 броя учебници и 

учебни пособия. 



 Представени са 6 на брой статии в рецензирани годишници и 

списания в България, 10 броя публикации в рецензирани сборници с 

доклади и 6 броя публикации в сборници с доклади. 

 Кандидатът е участвал в 2 национални научно-изследователски 

проекта и 5 по НИР в ТУ-Варна. Изпълнител е на докторантски проект, 

финансиран от ТУ - Варна през 2006 г.  

 Публикациите на гл. ас. д-р Беанета Василева Янева са в научни 

области и направления на Търговското право, Дружественото право, 

Гражданското право, Административно право и административен процес, 

Международно публично право, Право на Европейския съюз. 

 Научите трудове на гл. ас. д-р Беанета Василева Янева са разделени 

в две основни групи. 

Група А съдържа представените като равностойни на монографичен 

труд публикации на тема „Търговските дружества в условията на 

националния и Единен европейски пазар” - общо 12 на брой. 

В група Б са обединени научни изследвания на кандидата от определени 

научни области като презгранични преобразувания на търговски дружества, 

аутсорсинг, обществени поръчки, вещно право, облигационно право, 

търговско право. 

Трайни са научните интереси  на гл. ас. д-р Беанета Янева в областта 

на  търговското право и особено в областта на търговските дружества.  

2.  Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Гл. ас. д-р Беанета Василева Янева  е родена на 6 март 1963 г. в гр. 

Харманли. Завършва висше образование в Икономически университет - 

Варна, със специалност „Счетоводна отчетност”. През 1998 г. завършва и 

специалност „Право” в Юридическия факултет на Технически университет 



- Варна. От 1999 г. преподава в Юридическия факултет на Технически 

университет - Варна. Кандидатът последователно е придобил научните 

звания „асистент”, „старши асистент” и „главен асистент”. През  2011 г. 

успешно защитава докторска дисертация на тема „Презгранични вливания 

и сливания на търговски дружества в Европейския съюз”. Следователно са 

изпълнени изискванията на чл.24, ал.1, т.1 и 2 от ЗРАСРБ. 

От приложените документи по конкурса е видно, че гл. ас. д-р Беанета 

Василева Янева има над 14 години преподавателски стаж. 

В периода 1999 - 2013 г. кандидатът е провеждал семинарни занятия по 

следните дисциплини: „Въведение в правото”, Гражданско право - обща 

част” , „Вещно право”, „Финансово право”,  „Семейно и наследствено право” 

„Облигационно право”, „Търговско право”, „Данъчно право”, “Туристическо 

право“, „ Международно търговско право“, “Право на Европейския съюз”.  

Справката за учебната натовареност показва, че са й възлагани и лекции 

по следните дисциплини: „Административно-правни основи на социалната 

дейност”, „Международно социално право”, „Административно-правни 

основи на социалната сфера”, „Търговско право”, „Семейно и наследствено 

право”, „Трудово и осигурително право”,  „Патентно право“, „Трудово 

законодателство“, „Защита на интелектуалната собственост”, 

„Антидискриминационно законодателсто и практики”, „ Правни механизми 

на социална защита на деца и семейства”, „Правна регламентация на 

условията на труд” и „Управление на производствения риск“. 

Гл. ас. д-р Беанета Василева Янева води лекционни курсове и в 

англоезично обучение по следните дисциплини: „Международно социално 

право”, „ Административно-правни основи на социалната сфера ” „Търговско 

право”, „Семейно и наследствено право”, ”Трудово право, „Трудово 

законодателство”  и „Защита на интелектуалната собственост” . 



От справката на учебната натовареност на гл. ас. д-р Беанета 

Василева е видно, че е налице необходимата преподавателска 

натовареност. В този смисъл са изпълнени условията на чл.24, ал. 3 от 

ЗРАСРБ.  

 Безспорен е приносът на кандидата като преподавател при 

разработването на учебни програми за специалностите от професионално 

направление 3.4 „Социални дейности“ - ОКС бакалавър и магистър и 

професионално направление 5.13 „ Общо инженерство” - ОКС бакалавър. В 

заключение са разработени самостоятелно 2 учебни програми и участие в 

разработката на 9 учебни програми. 

 Гл. ас. д-р Беанета Василева Янева е автор на две учебни пособия по 

учебните дисциплини „Основи на публичното право” и 

„Антидискриминационно законодателство и практики”. 

 Кандидатът е рецензирал 14 дипломни работи на студенти от 

англоезично обучение и 10 дипломни работи на студенти от българоезично 

обучение.Тя е и ръководител  на 4 броя успешно защитили дипломанти от 

специалности ОКС “Магистър“ българоезично обучение и 18 броя 

дипломанти в англоезично обучение ОКС „Магистър”.  

 Гл. ас. д-р Беанета Василева Янева има следните участия в семинари: 

1. участие в семинар на тема „Синхронизиране на обучението по 

интелектуална собственост” (юни 2013 г.);  

2. участие в учредяване на „Мрежа на университетските преподаватели по 

интелектуална и индустриална собственост в България” (юни 2013 г.); 

3. участие в семинар-обучение по управление на здравословни и безопасни 

условия на труд (2012 г.) - сертификат. 



Кандидатът е провел международна специализация по Европейско 

търговско и дружествено право в Университета на Източна Англия, гр. 

Норич, Великобритания с продължителност 9 месеца. 

В качеството си на преподавател към Катедра „Социални и правни 

науки”, ФЕ, Технически университет - Варна гл. ас. д-р Беанета Василева 

Янева е взела участие в 3 броя акредитационни  процедури, изразяващо се в 

подготовката на материали за акредитация на професионално направления 

3.4 Социални дейности в ТУ-Варна през 2006 год. и 2010 г, 3.7 

Администрация и управление в ТУ-Варна през 2013 год.,  3.4 Социални 

дейности през 2012 год. 

Съгласно приложената по конкурса справка значим е приносът на 

кандидата и в изграждането на материално-техническата база на катедра 

„Социални и правни науки“. Гл. ас. д-р д-р Беанета Василева Янева е 

участвала в създаване на комплект дидактически материали за акредитация 

на специалност „СМ”, ОКС „Магистър” като дистанционна форма на 

обучение - Проект BG051PO001-4.3.04-0014 „Нови електронни форми на 

обучение в ТУ-Варна”.  

От представените документи е видно, че гл. ас. д-р Беанета Василева 

Янева притежава необходимата педагогическа подготовка за заемане на 

академичната длъжност „доцент”.  

Гл. ас. д-р Беанета Василева Янева е квалифициран преподавател по 

правни науки. Тя притежава високи морални качества, колегиалност и 

учтивост. 

 

3. Основни научни и научно-приложни приноси 

 А. Приноси с научен и научно-приложен характер 



По направление 1: 

Приносен характер има изследването, посветено на европейското 

частно дружество. Обосновано е становището за възникването на нова 

наднационална дружествена форма, както и бъдещ регламент за 

европейско частно дружество. Приложен е сравнителноправният анализ, 

който допринася за научно приложните резултати на изследването. 

Направни са конкретни предложения de lege ferenda. 

Обект на проучване от страна на гл. ас. д-р Беанета Янева са и 

правните аспекти на присъединяването на Р България към ЕС с оглед на 

хармонизацията на националното дружествено право с дружественото 

право на ЕС. Приносен характер има разглеждането на способите за 

сближаване на законодателствата на държавите-членки на ЕС в областта на 

дружественото право. Направена е характеристика на директивите и 

регламентите в дружественото право. На тази основа аргументирано се 

поддържа идеята за разработване на единно дружествено право. 

Приносен характер има и обстойното изследване на въпросите, които 

касаят правната уредба на корпоративната мобилност в Европейския съюз. 

Проблемът е разгледан в светлината на решенията на Съда на Европейския 

съюз. Приносен характер има анализът на съдебната практика на Съда на 

ЕС в тази насока. В резултат на проведеното изследване са обосновани 

изводи за състоянието на правната уредба в Р България. Изведени са 

предложения de lege ferenda за изменение и допълнение на правната уредба 

и по конкретно на Търговския закон. 

Направена е полезна правна характеристика на Европейското 

обединение по икономически интереси. Изяснена е разликата между 

европейско обединение по икономически интереси и европейско 

акционерно дружество.  



Научен принос представлява и подробният анализ на договора за 

аутсорсинг. В хода на изследването е направена  съпоставка с други 

сходни правни фигури и на тази основа са откроени отликите и 

спецификите на самия договор за аутсорсинг. 

 

По направление 2: 

1. Обстойно и задълбочено са изследвани сделките с интелектуална 

собственост. Направената съпоставка с други видове сделки допринася за  

изясняването на съдържанието на сделките с интелектуална собственост.  

2. Приносен характер има изследването, посветено на придобиването на 

вещни права по наследство и въз основа на изтекла придобивна давност в 

условията на съпружеска имуществена общност. В хода на изследването 

авторката аргументирано достига до тезата за приложението на презумпцията 

на чл. 69 от ЗС.  

 

По направление 3: 

1. Приносен характер има анализът на договора за обществена поръчка. 

В резултат на изследването се достига до извода, че договорът за поръчка е 

или граждански или търговски договор, при което се оборва твърдението, че 

той е вид административен договор. 

 

По направление 4: 

1. Положителна оценка заслужава и изследването, посветено на Единния 

патентен съд на ЕС като ефективна гаранция за осигуряване на еднаква 

правна закрила на правните субекти не само на територията на страната по 

своя произход, но и на територията на целия Европейски съюз.  

 



  Б. Приноси с приложен характер 

1.  Важна приложна стойност на научните изследвания придава 

извеждането на предложения de lege ferenda, които стоят в основата на 

усъвършенстване на законодателството. 

2. Резултатите от изследователската дейност на гл. ас. д-р Беанета 

Василева могат да бъдат приложени в обучението на студенти. Това ще 

развие и обогати правното им мислене и по този начин ще допринесе за 

добрата им бъдеща професионална реализация.  

 

4.3начимост на приносите за науката и практиката 

Научното творчество на гл. ас. д-р д-р Беанета Василева Янева се 

отличава със стремеж към задълбоченост и всеобхватност.  

Изследванията на авторката са актуални по своя характер. Актуалността 

им се определя от наличието на все още неизследвани и многопластови 

проблеми в областта на европейското дружествено право, търговското и 

гражданско право. В трудовете се анализират и актуални 

интердисциплинарни правни явления. Получените резултати от 

изследванията обогатяват теорията и са от полза за практиката.  

 

5.Кратки бележки и препоръки 

Да засили прилагането на сравнителноправния и историко-правния 

метод с оглед изследване на различните разрешения в държавите – членки 

на ЕС. 

6. Заключение   

 С оглед изложеното по-горе считам, че научната и научно-приложната 

дейност на гл. ас. д-р Беанета Василева Янева следва да получи висока 



оценка. Изразявам категоричната си убеденост, че кандидатът отговаря на 

изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, букви „а” и „б”, т. 3 и ал. 3 от Закона за 

развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) за 

заемане на академичната длъжност „доцент”. Всичко това ми дава основание 

за положително заключение за избора на гл. ас. д-р Беанета Василева Янева 

на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 3.4 

„Социални дейности“, научна специалност „Гражданско и семейно право“ 

към катедра „Социални и правни науки“ в Технически университет – Варна. 

 

Варна, 17.06.2014 г.    д-р Мария Вълканова  ........... 

      доцент по Гражданско и  

      семейно право във ФОЗ на МУ -Варна 

 

 

 

 

 

 

 


