
 

 

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

Член на научното жури: проф. д-р Симеон Владимиров Тасев, професор по научната 

специалност 05.05.08 - Гражданско и семейно право, външен член на научното жури  

 

1. Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложната 

дейност на кандидата 

В конкурса за заемане на академична длъжност „доцент”, единственият кандидат 

участва с общо 36 научни труда. От цялостната научна продукция на кандидата 1 брой 

е авторефератът на дисертацията за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор”,  в който са включени 8 бр. научни публикации.  

В материалите за конкурса са представени 25 бр. научни публикации извън 

дисертационния труд, от които са представени 2 бр. учебници и учебни пособия и 

списък за участие в 3 бр. научноизследователски проекти.  

Представените научни публикации извън дисертационния труд, са публикувани 

както следва: 

 6 статии в рецензирани годишници и списания в България. 

 16 доклада, от които 10 доклада в рецензирани сборници с доклади в България 

и 6 доклада - в сборници с доклади на международни научни конференции в България. 

Кандидатът е участвал общо в 7 научно-изследователски проекта, като два от тях са 

национални, а останалите са финансирани от ТУ-Варна.  

Изпълнител е на два докторантски проекта, единият национален, а другият 

финансиран от ТУ – Варна.  

Разпределението на публикациите по научни области и направления е както 

следва: 

1. Търговско право: (13 бр.): 

1.1. Дружествено право (10 бр.): : II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, III.1, III.3, II.6, III.4, III.7. 



1.2. Търговски сделки (3 бр.): IV.3, IV.4, IV.5. 

2. Гражданско право (4 бр.): 

2.1. Право на интелектуалната собственост (2 бр.): III.9, III.10. 

2.2. Облигационно право (1 бр.): IV.1. 

2.3. Вещно право (1 бр.): IV.6. 

3. Административно право и административен процес (1бр.):  

3.1.   Административно право (1 бр.): III.6. 

4. Международно публично право (2 бр.):  

4.1. Екологично право (1 бр.): III.6 

4.2. Право на Европейския съюз (1 бр.): III.8. 

 

Представените публикувани научи трудове, кандидатът групира в две групи в  

съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 3, от Закона за развитието на академичния състав в 

Република България, чл. 53, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на закона за 

развитието на академичния състав в Република България и чл. 12, ал. 1, т. 3 от 

Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности в Технически 

университет – Варна.  

В група А, представените общо 12 научни труда са обединени като равностойни на 

монографичен труд на тема „Търговските дружества в условията на националния и 

Единен европейски пазар”.  

От общия анализ на представените трудове на гл. ас. д-р Беанета Янева ясно се  

откроява областта на нейните трайни научни интереси – търговското право като цяло с 

акцент върху търговските дружества. Кандидатът проследява различни етапи на 

сближаване на националната дружествено-правна уредба с източниците на европейското 

право. Успешно е направена оценка за степента и прецизността на транспониране на 

европейските правни източници в националното ни законодателство.  

Основните области на изследване в представените научни трудове са: европейско 

дружествено право, търговски дружества, европейски наднационални дружествено-правни 

образувания. Изследвани са също така проблемите на свободата на установяване в ЕС, 

търговското представителство, проблемите на корпоративното управление, търговските 

сделки и презгранично предоставяне на услуги и др.  

В група Б, са представени общо 10 научни труда. Тематично те обхващат 

изследвания в следните научни области: презгранични преобразувания на търговски 

дружества, международно екологично право, аутсорсинг, обществени поръчки, вещно 



право, деликтна отговорност при дискриминация, трудово право,  здравословни и 

безопасни условия на труд и др. 

 

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. Висше 

образование завършва в Икономически университет – Варна, със специалност 

„Счетоводна отчетност”, а през 1998 г. завършва специалност „Право” в Юридическия 

факултет на  Технически университет – Варна. През април 1999 г. след успешно издържан 

конкурс е назначена в същото висше училище на основен трудов договор на длъжността 

„асистент” в Юридическия факултет на Технически университет – Варна. През 2003 г. 

след успешна атестация е повишена в научно звание „старши асистент”, а от 2007 г. е 

„главен асистент”.  

Образователната и научна степен „доктор по право” придобива през м. октомври 

2011 г. след успешна защита на дисертационен труд на тема „Презгранични вливания и 

сливания на търговски дружества в Европейския съюз”.  

В периода 1999 – 2011 г. кандидатът е провеждал семинарни занятия по 

задължителните дисциплини „Търговско право”, „Международно търговско право“, 

„Гражданско право – обща част”, „Облигационно право”, „Вещно право”, „Данъчно 

право”, „Финансово право”, “Туристическо право“, „Европейски дружества и видове 

бизнес организации”, „Международен търговски арбитраж”, “Право на Европейския 

съюз“ в специалност „Право”, по задължителните дисциплини „Търговско право” и 

„Въведение в правото” в специалност „Индустриален мениджмънт”.  

След преобразуването на Юридическия факултет в катедра „Социални и правни 

науки” до 2011 г. води семинарни упражнения по „Търговско право”, „Международно 

социално право”, „Европейско социално законодателство”, „Административно-правни 

основи на социалната дейност”, „Трудово и осигурително право”. 

От учебната 2011-2012 г. насам са й възлагани лекции в ОКС „Бакалавър“ по 

задължителните дисциплини „Търговско право” в специалностите „Социален 

мениджмънт” и „Индустриален мениджмънт”, задължителните дисциплини „Семейно и 

наследствено право”, „Трудово и осигурително право” в специалност „Социален 

мениджмънт”, „Защита на интелектуалната собственост” в специалност „Индустриален 

мениджмънт”, „Патентно право“ в специалност „Инженерен дизайн“, „Трудово 

законодателство“ в специалностите „Корабоводене“ и „Експлоатация на флота и 

пристанищата“. 



Кандидатът води лекционни курсове и в англо-езиково обучение по задължителните  

дисциплини „Търговско право” в специалностите „Социален мениджмънт” и 

„Индустриален мениджмънт”, „Трудово законодателство” в специалностите 

„Корабоводене” и „Експлоатация на флота и пристанищата” и „Защита на 

интелектуалната собственост” в специалност „Индустриален мениджмънт”.  

След 2011 г. на кандидата са възлагани лекции в различни специалности от 

професионално направление 3.4 „Социални дейности“, ОКС ”Магистър” по 

задължителните дисциплини „Антидискриминционно законодателство и практики”, 

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

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

Като преподавател тя има несъмнен принос при разработването и осъществяването 

на специализация за студентите по специалност „Право”, „Европейско бизнес право”, като 

участието на кандидата се състои в съавторство при разработването на учебния план и 

учебните програми по дисциплините „Европейски дружества и видове европейски бизнес 

организации” и „Международен търговски арбитраж”.  

Кандидатът е автор на две учебни пособия по учебните дисциплини „Основи на 

публичното право” и „Антидискриминационно законодателство и практики”. 

Кандидатът има сериозен принос в разработването на учебни програми за 

специалностите от професионално направление 3.4 „Социални дейности“, „Право”, 

„Корабоводене“ и „Инженерен дизайн”, в ОКС „Магистър“. Също така за специалностите 

„Социален мениджмънт“, „Индустриален мениджмънт”, „Инженерен дизайн”, 

„Експлоатация на флота и пристанищата“ в ОКС ”Бакалавър”.  

Общо кандидатът е разработил самостоятелно 2 учебни програми -1 учебна 

програма за ОКС „Бакалавър“ и 1 учебна програма за ОКС „Магистър“. Участва в 

разработката на 9 учебни програми (5 учебни програми за специалности ОКС „Бакалавър“ 

и 4 учебни програма за специалности ОКС „Магистър“. 

Под нейно ръководство успешно са защитили 4 броя дипломанти от специалности 

ОКС “Магистър“ и 18 броя дипломанти в англо-езиково обучение от специалност 

„Социален мениджмънт“, ОКС“Бакалавър“. 

Кандидатът е рецензирал общо 24 дипломни работи, от които 14 са на студенти от 

англо-езиково обучение. 

 

 

 



Кандидатът има участие в семинари, които са както следва: 

1. Участие в семинар организиран от Патентно ведомство в Р.България и 

Европейска патентна академия „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.). 

През 2007 година кандидатът реализира 9-месечна международна специализация по 

Европейско дружествено право в Университета на Източна Англия, гр. Норич, 

Великобритания.  

От справката за участие в акредитационни процедури в катедра „СПН“ е видно, че 

кандидатът е участвал в 3 броя процедури, както следва: 

1. Участие в подготовката на материали за акредитация на професионално 

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

2. Участие в подготовката на материали за акредитация на професионално 

направление 3.7 Администрация и управление в ТУ-Варна през 2013 год. 

3. Участие в подготовката на материали за акредитация на докторска програма в 

професионално направление 3.4 Социални дейности през 2012 год. 

Кандидатът участва и в изграждането на материално-техническата база на катедра 

„Социални и правни науки“, което се изразява 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”. Кандидатът има принос за изграждането на материално-

техническата база на катедрата, съгласно приложената справка в представените по 

конкурса документи. 

 

Общата ми оценка за педагогическата подготовка и дейност на кандидата е 

положителна.  

 

3. Основни научни и научно-приложни приноси 

От представените трудове на гл.ас.д-р Беанета Василева Янева за участие в конкурс 

за заемане на академична длъжност „доцент” е видно, че научни публикации, извън 

дисертационния труд 20 са самостоятелни, 5 са в съавторство, от които 2 са с един 



съавтор, а 3 с повече от един. Поредността на кандидата сред съавторите в научните 

публикации е в 1 е на първо място,, 1 е на второ, а останалите 3 сa в голям колектив. 

Езикът, на който са публикувани представените научни публикации е както следва: 21 са 

на български и 4 са на английски език. 

Тъй като кандидатът не е представил разделителен протокол на дяловете на 

трудовете в съавторство, считам, че приносите са равностойни на всички автори.  

Приемам авторската справка за приносите на научните трудове на кандидата. Те 

могат да бъдат обобщени в следните групи.  

 

 А. Приноси с научен и научно-приложен характер 

Могат да се посочат следните по-конкретни научни приноси на представените 

научни трудове. 

По направление 1: 

1. Актуалността и значението за теорията и практиката на изследваните проблеми, 

съобразно не само новата икономическа обстановка на свободно движение на стоки, 

услуги и капитали в рамките на Европейския съюз, но и новата правна среда, в която 

действат националните стопански субекти след 2007 г.  

2. Изследваните в научните трудове проблеми са свързани с развитието на 

националното ни законодателство, анализирани са резултатите от транспонирането на 

Европейското право в правото на Република България и по-конкретно в областта на 

функционирането на националните търговски дружества. 

3. Достойнства на научните трудове са сравнително-правното изследване на 

националните правни норми с тези на европейските правни източници, заедно с 

очертаване на неточностите и празнотите при въвеждането им. Съществено предимство 

имат направените изводи за отражението на непрецизната имплементация и последиците 

при практическото приложение на уредбата. Направени предложения de lege ferenda. 

4. В научните трудове са разгледани някои от въведените европейски 

наднационални дружествено-правни форми, както и такива, които предстоят да бъдат 

въведени в правото на ЕС. Направена е съпоставка с настоящата правна уредба, 

анализирани са последиците върху развитието на основната идея, заложена в ДФЕС на 

свободното движение на стоки, услуги и капитали. 

5. Представен е анализ на тълкувателните решения на Съда на ЕС, като кандидатът 

проследява развитието и отражението им върху дружествената мобилност в ЕС. 

Направени са заключения, че постановените съдебни актове на Съда на ЕС представляват 



своеобразен стимулатор за отделните национални правни системи за сближаване на 

националните правила в областта на дружественото и търговското право. 

 

По направление 2: 

1. Направен е задълбочен анализ върху сделките с интелектуална собственост, 

способите за придобиване на права, тяхната защита с оглед на обществения интерес. 

Направени са предложения de lege ferenda. 

2. Приносен характер има изследването на придобивната давност в контекста на 

презумпцията на чл. 69 от 3акона за собствеността.  

 

По направление 3: 

1. Приносен характер има анализът на договора за обществени поръчки, при което 

се оборва твърдението, че той е вид административен договор. 

 

По направление 4: 

1. Достойнства на научната продукция е анализът на нормите, въвеждащи Единния 

европейски патентен съд, направен е извод за предимствата, които той ще осигури в 

правната защита на интелектуалната собственост на стопанските субекти. 

2. Направени са предложения de lege ferenda зa промяна в способите на придобиване 

на права върху служебни изобретения. 

 

  Б. Приноси с приложен характер 

1. Основно  достойнство на направените предложения е, че те имат значение за 

промяна на законодателството в посока на направените заключения.  

2. Изследванията в областта на търговското право и правото на интелектуална 

собственост ще съдействат за усъвършенстване и осъвременяване на обучението на 

студенти от различни специалности. 

3. Получените резултати могат да бъдат приложени в обучението на студенти, за 

придобиване на по-качествена подготовка не само с цел по-добри академични 

резултати, а съща така с оглед бъдещата им гражданска и професионална реализация.  

4. Съществена част от резултатите могат директно да се използват в обучението 

на студенти по дисциплините «Търговско право», «3ащита на интелектуалната 

собственост», «Основи на правото», «Антидискриминационно законодателство», 

«Европейско социално законодателство» и др. 



 

 

5. 3начимост на приносите за науката и практиката 

Няма съмнение относно актуалността и достоверността на резултатите от 

представените от кандидата научни трудове за участие в конкуса за академичната 

длъжност «доцент». Разработките са в унисон със съвременните проблеми на търговските 

дружества, с проблемите на тяхното свободно установяване и движение, с гарантиране на 

правата на правните субекти  в рамките на Единния европейки пазар.   

Резултатите от изследванията са актуали, значими и имат научно и практическо 

приложение. 

 

6. Кратки бележки и препоръки 

Препоръчвам кандидатът да обедини, представените в раздел А в настоящия конкурс 

научни разработки, които да бъдат издадени като единен монографичен труд.  

 

7. Заключение 

Положителната оценка на цялостната преподавателска и научно-

изследователска работа на гл.ас.д-р Беанета Василева Янева ми дава основание да 

приема убедено, че тя отговаря на всички изисквания по чл. 24 ЗРАСРБ и чл. 53 

ППЗРАСРБ за заемане на академична 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. 

 

 

 

 

Дата:………….                                                      Подпис:……………………….. 

                                                                                     /проф. д-р Симеон Тасев/ 


