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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 
 

на доцент д-р Григор Найденов Григоров – член на Научното жури, 
 
по конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по професионално 
направление 3.4. „Социални дейности”, научна специалност „Гражданско и 
семейно право”, обявен от ТУ – Варна в ДВ, бр. 110 от 21.12.2013 г., 
 
с кандидат гл. ас. д-р Беанета Василева Янева. 
 
 
1. Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложната 
дейност на кандидата. Научноизследователската дейност на гл. ас. Янева 
обхваща широк и разнороден спектър от правото. Нейн предмет са основно 
въпроси на търговското и гражданското право, но също и въпроси на 
административното право и процес, на международното публично и частно право, 
а инцидентно – и въпроси на правото на ЕС. Кандидатката е представила 24 
научни публикации, сред които 6 статии в рецензирани научни списания и 
годишници, 10 публикации в рецензирани сборници с доклади и 6 публикации в 
сборници с доклади. Дванадесет публикации са равностойни на монографичен 
труд – 5 от тях са публикувани в рецензирани научни списания и годишници в 
България. Представените научни публикации илюстрират задълбочената 
теоретична правна подготовка на Янева и нейната способност да извлече, 
анализира и да предложи решение на важни правни проблеми не само на нашето 
право, но и на правото на ЕС.  
 
2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. От 1999 г. 
досега Янева извършва значима педагогическа дейност като асистент и ст./гл. 
асистент в ТУ – Варна, изразена в проведени в голям обем семинарни занятия и 
изнесени лекции на студенти. Например, в периода 2009 – 2013 г. тя е изнесла 
лекционни курсове по различни учебни дисциплини с общ хорариум до 2011 г. от 
435 часа, 495 за учебната 2011 – 2012 г. и 555 часа след 2012 г. Участвала е 
също в разработването на 9 учебни програми за учебни дисциплини по право, а 2 
учебни програми е разработила самостоятелно. През периода 2011 – 2013 г. 
Янева е участвала в държавни изпитни комисии за защита на дипломни работи и 
в ръководството на 22 дипломанти, и е рецензирала 24 дипломни работи. Тя е 
усъвършенствала своята теоретична и педагогическа подготовка чрез участие в 
обучителни семинари, както и в програмата „Еразъм” за преподавателска 
мобилност. Издала е 2 учебни пособия за подготовка на студенти. 
 
3. Основни научи и научно-приложни приноси. Основните приноси на 
кандидатката се извличат при анализа на нейните публикации, равностойни на 
монографичен труд по темата „Търговските дружества в условията на 
националния и Единния европейски пазар”. Сред по-важните от тях са: 1) 
бележките във вр. с транспонирането у нас на редица директиви на ЕС по 
дружествено право и направените предложения de lege ferenda (в: „Правни 
аспекти на присъединяването на Р България към ЕС в контекста на хармонизация 
на националното дружествено право с дружественото право на ЕС”); 
2) изясняването на правната характеристика и значение на ЕОИИ като 
наднационална дружествена форма в държавите-членки на ЕС (в: „Правна 
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характеристика на Европейското обединение по икономически интереси”; 3) 
научно-приложен характер за практиката във връзка с принципа за свобода на 
установяване на стопанските субекти в ЕС има направеният анализ на практиката 
на Европейския съд във връзка с преместване на седалището на ТД от една 
държава-членка в друга, както и критичният анализ на правната регламентация 
на понятието „седалище” на юридическото лице (в: „Развитие на правната уредба 
за корпоративна мобилност в ЕС” и „Европейското частно дружество, конкурент 
или съюзник на националните дружественоправни форми”); 4) новаторска (но 
твърде смела) е идеята на Янева за приемане на единен корпоративен кодекс, 
който да действа на територията на всички членки на ЕС (в: „Harmonization the 
Rules Related to Company Law and Company Governance”; 5) приносен характер за 
правото има предложението принципът на обърнатата доказателствена тежест 
да се разшири, като се приложи не само за случаите на непозволено увреждане 
при дискриминация, а при всяка форма на непозволено увреждане (в: 
„Дискриминационни практики в гражданското общество”), както и; 6) направеното 
предложение de lege ferenda във връзка с усъвършенстване на способите за 
прехвърляне на правата на заявяване пред съответния административен орган 
(в: „Търговски сделки с интелектуална собственост”). 
 
4. Значимост на приносите за науката и практиката. Посочените в предходната 
точка приноси имат основно научно-приложен характер, но последните два от тях 
спомагат за усъвършенстване на нашето право. Високата оценка за тях от 
научната общност в страната се доказва от отправените покани и участието на 
Янева в редица научни конференции, включително с международно участие. 
 
5. Критични бележки и препоръки. Научните интереси на кандидатката са 
твърде широки – те се разпростират в сферата на различни отрасли на правото, 
които по правило нямат връзка помежду си. Техен израз са публикуваните научни 
трудове от мащаба на статия и доклад по отделни въпроси на правото. Отсъстват 
обаче по-големи и обобщаващи научни изследвания (с мащабите на студия или 
монография), за извършване на каквито Янева има необходимия капацитет. В 
тази връзка, принципната ми препоръка към Янева е тя да концентрира своите 
научни изследвания в сферата на отделен отрасъл или институт на нашето 
право. Това ще й позволи да постигне по-голяма дълбочина на научното 
изследване и още по-значими научни резултати. 
 
Заключение: След анализа на представените от кандидатката научни трудове, 
мога да дам висока положителна обща оценка на нейната научна дейност. 
Повечето от трудовете й имат значими научни и научно-приложни приноси. Въз 
основа на тяхната научна и приложна значимост и на съдържащите се в тях 
приноси, намирам за основателно да предложа гл. асистент д-р Беанета 
Василева Янева да заеме академичната длъжност „Доцент” в професионално 
направление по професионално направление – 3.4. „Социални дейности”, по 
специалността „Гражданско и семейно право”. 
 

 

 

Дата: 29 май 2014 г.                              ЧЛЕН НА ЖУРИТО: 


