
1 

 

ДО 

НАУЧНОТО ЖУРИ, 
утвърдено със Заповед № 462 от 8.08.2022 г.  

на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“ 

в конкурса за професор 

обявен в ДВ, бр.42 от 7.06.2022 г. 
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от д-р Таня Николова Йосифова, 
професор по Гражданско и семейно право  

в Юридическия факултет на УНСС 

 

относно: конкурс за професор по научна специалност „Право“ 

(Търговско право) във Варненския свободен университет  

„Черноризец Храбър“ 

с единствен кандидат в конкурса: доц. д-р Антон Кирилов Грозданов 

 

 

1.Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 42 от 7.06.2022 г. за нуждите на катедра 

„Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Варненския 
свободен университет по област на висше образование 3.Социални, 
стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право 
(Търговско право).  

2.Кратка информация за кандидатите в конкурса 

В конкурса участва като единствен кандидат доц. д-р Антон Кирилов 
Грозданов от катедра „Гражданскоправни науки“ на ВСУ „Черноризец 
Храбър“. Той е роден на 14.03.1973 г. Завършил е ЮФ на ВСУ 
„Черноризец Храбър“, където последователно е бил главен асистент и 

доцент. Адвокат от Варненска адвокатска колегия, арбитър към 
Арбитражния съд при БСК. Научните му интереси са главно в областта на 
търговското право и морското търговско право. 

3.Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 
длъжност 

Съгласно представената справка е видно, че кандидатът отговаря на 
минималните критерии в конкурса за „професор“, като изпълнява 
националните минимални изисквания съгласно ЗРАСРБ (чл.2б) и 
Правилника за приложението му (чл.1а, ал.1).  

4.Оценка на учебно-преподавателската дейност за кандидата 
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В рамките на своята педагогическа практика до сега доц. Антон 
Грозданов е водил лекции по следните дисциплини – Гражданско право 
обща част, Търговско право, Международно търговско право и Търговска 
несъстоятелност. 

Считам, че преподавателската дейност и академичната компетентност 
на доц. Антон Грозданов напълно отговарят на изискванията на обявения 
конкурс за „професор“ в професионално направление 3.6. Право 
(Търговско право).  

5.Кратка характеристика на представените научни 
трудове/публикации 

Трудовете на доц. Антон Грозданов във връзка с получаване на 
образователната и научна степен степен „доктор“ и за заемането на 
академичната длъжност „доцент“ не са включени в представената за 
конкурса научна продукция. 

6.Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни 
приноси на кандидатите 

За рецензиране са представени три монографии, учебни пособия, студии 
и статии. 

6.1.Монография „Правен режим на услугите в корабоплаването. 
Том 1. Договор за агентиране“ ВСУ, 2021. ISBN 978-954-715-711-8. 

В монографията се изследват редица въпроси, свързани с услугите в 
корабоплаването - сключването на договора за агентиране посредством 
публична оферта и в електронна форма, отграничаването му от други 
правни фигури, представителната власт на агента, задълженията на агента 
и др.  

Като научен принос следва да се изтъкнат обоснованите от автора 

отговори на редица въпроси, поставени в монографията – дали договорът 
има фидуциарен характер, реда и предпоставките за разваляне и 
прекратяване на договора, възможността агентът да сключва договор за 
морски превоз и чартърни проформи и други. 

Обърнато е внимание и на процесуалните правомощия на агента. В  

тази  връзка се обосновава тезата, че агентът може да предяви иск аз 
обявяване на предварителния договор за окончателен, да иска 
обезпечаване на иск и да участва в рекламационното производство. 
Отрицателно е отговорено на въпроса дали агентът е легитимиран да внася 
молба за отмяна на влязло в сила решение по чл.303 и сл. ГПК, както и на 
иск за отмяна на арбитражно решение по реда на чл.47 и сл. ЗМТА. 

6.2.Монография - Правен режим на услугите в корабоплаването. 
Том 2. Договор за посредничество. Договор за влачене. Договор за 
пилотаж. Договор за корабен мениджмънт. ВСУ, 2021. ISBN 978-954-

715-712-5 
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Предмет на научно изследване в монографията са следните договори - 
договор за посредничество, договор за влачене, договор за пилотаж и 
договор за корабен мениджмънт. Като научен принос следва да се посочи  
разглеждането и изясняването на правната същност, съдържание и 
действие на посочените договори. Направено е отграничение между 
договора за влачене и договора за превоз на товар. Систематизирани са и 
конкретни предложения de lege ferenda. 

6.3.Монография - Конвенция на Организацията на обединените 
нации относно договори за международен превоз на товари, 
извършвани изцяло или частично по море. Ротердам`2009. Теоретико-

приложни аспекти. ВСУ, 2022. ISBN 978-954-715-726-2 

Предмет на разглеждане в монографията са редица въпроси, уредени 
в Нюйоркската Конвенция на ООН относно договорите за международен 
превоз на товари, извършвани изцяло или частично по море от 2008 г. 
Анализирана е структурата на Конвенцията, приложното й поле, 
автономията на волята на страните по превозния договор, сключването на 
договора за международен превоз на товари, извършван изцяло или 
частично по море, възможностите за арбитраж, както и определението на 
понятието „непрехвърляем транспортен документ“. Разгледани са и  трите 

императивни режима в международното търговско мореплаване, които  

съществуват при международния превоз на товари, както и аспектите на 
отговорността в областта на транспортно право. 

7.Критични бележки и препоръки 

Към автора могат да бъдат отправени и следните критични 
бележки. 

На автора може да се препоръча включването на повече съдебна и 
арбитражна практика при разглеждането на различни въпроси в областта 
на международното търговско право. 

8.Заключение 

В заключение изразявам категоричната си оценка, че трудовете на 
доц. д-р Антон Кирилов Грозданов, представени в конкурса за професор, 
отговарят 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). По тази причина ще подкрепя с положително гласуване 
кандидатурата на доц. д-р Антон Кирилов Грозданов за заемане на 
академичната длъжност „професор” по професионално направление 3.6. 
Право (Търговско право) във Варненския свободен университет 
„Черноризец Храбър“. 

 

 

29.09.2022 г.,    Подпис:  
гр. София     проф. д-р Таня Йосифова 


