
                                                          С Т А Н О В И Щ Е
                                       От Проф Божана Георгиева Неделчева

                                       Член на научно жури, съгласно Заповед на

                                       Ректора на ВСУ Черноризец Храбър

                                       №                / 2011 г.

Относно: Конкурс за получаване на академичната

Длъжност доцент за нуждите на ВСУ Черноризец

Храбър по 05.05.08 – гражданско и семейно право

                /търговско право/,

Обявен в Държавен вестник бр.38 от  21 май 2010 г.

Единствен кандидат главен асистент Антон Кирилов Грозданов                           

                 

І. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата

Кандидатът Антон Кирилов Грозданов  е главен асистент в катедра Правни науки на 
Юридическия факултет във ВСУ Черноризец Храбър – Варна. Преподавател е по 
Търговско право, Застрахователно право,Търговска несъстоятелност и Международно 
търговско право от 01.04 2001. 

Роден е на 14 март 1073 г. в гр. Варна. Завършил е висше юридическо образование-
магистър по право в Юридическия факултет на ВСУ Черноризец Храбър през 2000 г. След 
успешно преминал конкурс е назначен по основен трудов договор на длъжността асистент 
в Юридическия факултет на ВСУ Черноризец Храбър и от 1 март 2008 г.е главен асистент. 
Придобил е, след успешна защита на дисертация на тема Договорът за морски превоз на 
товари, Образованелната и научна степен доктор по право-Диплома № 31953 от 02.01.2008 
г.на ВАК. 

Представената справка от катедра Правни науки за аудиторната и извънаудиторна заетост 
за учебната 2010/2011година на Антон Кирилов Грозданов показва висока натовареност. 
Хорариумът включва лекции,упражнения и провеждане на изпити  във ВСУ. Лекциите и 
другите форми на учебна заетост са свързани с преподаването и осъществяването на 
ефективен учебен процес по правни дисциплини, пряко свързани с областта, за която 
Антон Кирилов Грозданов кандидатства за заемане на академичната длъжност Доцент, а 
именно професионално направление право,научна специалност гражданско и семейно 
право /търговско право/. Дисциплините Търговско право, Застрахователно право, 

Международно търговско право са задължителни в учебните планове на съответните 
специалности / Право, Международни икономически отношения, Корпоративна 
сигурност, Икономика, Защита от бедствия и аварии /, а избираеми са дисциплини 
Търговска несъстоятелност /специалност Право и Счетоводство и контрол/ и 
Международно търговско право /специалност Право/. Това изисква висока професионална 
квалификация и педагогически умения, каквито единственият кандидат в този конкурс 
притежава. Антон Кирилов Грозданов осъществява и извънаудиторна работа
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със студентите по право чрез Правната клиника към ЮФ на ВСУ като прилага 
практическия си опит на адвокат от Варненската адвокатска колегия. Антон Кирилов 
Грозданов е член на Управителния съвет на сдружение Българска асоциация по морско 
право със седалище София, арбитър е към арбитражния съд на това сдружение, член е на 
Съюза на учените в България, на контролния съвет на Съюза на учените във Варна, на 
научния съвет на Института по морско право и логистика при ВСУ Черноризец Храбър, 
председател е на правната секция към Съюза научените в гр. Варна.

Гл. ас. Д-р Антон Кирилов Грозданов има много успешна педагогическа дейност и показва 
потенциал за успешно научно  и професионално развитие.

  

Посочените обстоятелства са основание да се констатира съответствие на кандидатурата 
на Антон Кирилов Грозданов за академичната длъжност доцент с условията на чл. 24, ал. 
І, т. 1 и 2, б. А от Закона за развитие на академичния състав в Р България /ЗРАСРБ/. 
Кандидатът е представил необходимите документи съгласно изискванията на

ЗРАСР|, Правилника за неговото прилагане и вътрешните правила на ВСУ Черноризец 
Храбър.  

Преподавателската му заетост и научните му интереси са в логична връзка с областта на 
кандидатстване за доцентурата. 

         ІІ. Оценка на научните резултати и приноси на кандидата

Кандидатът е представил за участие в конкурса  една монография на тема Договорът за 
влог в публичен склад, изд. на

ВСУ Черноризец Храбър, 2010 г.в обем от 190 стр. Представени са шест статии и два 
научни доклада, надлежно публикувани след датата на придобиване научната и 
образователна степен доктор по право от кандидата и изследват теми, различни от 

темата на дисертационния труд. Безспорна е констатацията, че представените публикации 
отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ да не повтарят трудовете, 
представени за придобиване на научната и образователна степен Доктор. 

Кандидатът е представил резюме на монографичния труд съгласно изискванията на чл. 27, 
ал. І от ЗРАСРБ, подробна справка за научните приноси  в него, както и справка за 
цитирания на негови изследвания.

  Монографията Договорът за влог в публичен склад има логично изградена структура от 
увод три глави с точки и подточки и заключение. Посочени са 126 бележки под линия на 
български, английски, френски и немски език, което дава основание да се констатира 
способност за прилагане на научен апарат в изследването. Съдържанието на труда е с ясно 
изложение, съразмерно представяне на отделните въпроси и без повторения.

Анализът на монографията дава основание да се посочат следните основни положителни 
черти и приноси:

1. Характерът на изследването е интердисциплинарен и ясно е посочено 
икономическото значение на правното средство – договор за влог в публичен склад, 
като се подчертава и възможността да има международен елемент особено при 
публични складове на международни товари.

2. Умело е приложен сравнителноправен метод на изследване и се анализират уредби 
в италианското, германското, френското право.
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3. Авторът аналзира различни становища  и обосновано изразява мнение и научно 
аргументира свои разбирания и отношение към полемиката.

4. Необходимо е да се подчертае, че за първи път в българската правна теория се 
изследва договорът за влог в публичен склад, който е въведен в действащото 
българско търговско право.

5. Обосновава се възможността договорът за влог в публичен склад да се сключва в 
електронна форма, освен приложимостта на общата уредба за сключване на 
търговски договори по ЗЗД и ТЗ.

6. За първи път ясно и убедително е изследван правният режим на особени категории 
публични складове както по българското право, така и по правото на други 
държави. Изследвани са специални режими по Закона за съхранение и търговия със 
зърно, Закона за митниците, Закона за задължителните запаси от нефт и 
нефтопродукти, и др.

7. Аргументирано и професионално е разкрито съдържанието на договора за влог в 
публичен склад. Изчерпателно се посочват задълженията на страните-
влогоприемател и влогодател и се изяснява действието на договора  включително 
правото на обезщетение на вреди, причинени от вложената стока.

8. Изследван е с безспорен принос правният режим на някои видове публични 
складове съгласно българското право, както и на правната природа на складовия 
запис.

9. Основателно е обяснена отговорността на влогодателя при неплащане от длъжника 
на сумата по заложния запис и подробно е посочено съдържанието на протеста / 
стр. 177-178/.

10. Авторът обосновано формулира предложения de lege ferenda за усъвършенстване на 
законодателството в Р България относно договора за влог в публичен склад.

    ІІІ. Критични оценки, забележки и препоръки

    Анализът на монографичния труд дава основание да се направят някои критични 
оценки, забележки и препоръки, които не намаляват достойнствата и приносите на 
изследването на кандидата за доцент по право-гражданско и семейно право /търговско 
право/.

1. Монографията в някои свои части има характер на описание на правни норми като 
за съдържанието на заявленията за получаване на лицензия или относно данните, 
вписвани в регистрите.

2. Недостатъчно пълно е посочена спецификата на договора за влог в публичен склад, 
съпоставен с договора за влог.

3. Препоръчително е проявяването на по-голяма активност от кандидата за 
публикации в правни списания, включително и в чужбина.

4. Ограничени по брой са посочените цитиранията на публикации на кандидата, 
поради което е препоръчително проявяването на инициативи за достъп до 
публикациите и в бъдеще.
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5. Прави впечатление липсата на учебни помагала или учебници от автора или с 
негово участие, което характеризира дейността на хабилитиран преподавател, в 
случая кандидат за доцент.

6. Монографичното изследване би спечелило ако е направено усилие за съпоставяне с 
проучвания в Правото на Европейския съюз за публичните складове и правните 
средства за съграняване на стоки.

ІV. Заключение

Анализът на цялостната преподавателска, научна и научно-приложна дейност на 
кандидата за доцент гл. ас. Д-р Антон Кирилов Грозданов, както и на пре 
дставените за участие в конкурса научни публикации дава основание с пълна 
убеденост да направя заключение за съответствие с изискванията и да  предложа 
пред уважаемото научно жури кандидатът гл.ас. д-р Антон Кирилов Грозданов да 
заеме академичната длъжност доцент по професионално направление право с 
научна специалност гражданско и семейно право/търговско право/ по обявения от 
ВСУ Черноризец Храбър конкурс.

 

 04. 07. 2011 г.

                                                                         Член на жури:

                                                                            Проф Божана Георгиева Неделчева
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