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СТАНОВИЩЕ 

от д-р Кремена Божидарова Раянова – доцент по Международно публично 

право 

в Юридическия  факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“ 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор“  

по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 

професионално направление 3.6 Право 

докторска програма „Междунардно право и международни отношения“ 

Автор: Ернар Ерболатулъ Ерболатов  

Тема: Правно регулиране на личните данни в страните от общността на 

независимите държави (ОНД) и Европейския съюз: сравнително-правно изс-

ледване 

Научни ръководители: проф. д-р Емил Константинов 

                                           доц.д-р Серик Кожанович Жетписов 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Със заповед № 282 от 15.04.2021  г. на Ректора на Варненския свободен 

университет „Черноризец Храбър“ съм определена за член на научното жури за 

осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема “ Правно 

регулиране на личните данни в страните от общността на независимите държави 

(ОНД) и Европейския съюз: сравнително-правно изследване“ за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“ по: 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление, 3.6 Право, 

докторска програма „Международно право и международни отношения“ 

Автор на дисертационния труд  е Ернар Ерболатулъ Ерболатов– докторант 

на самостоятелна подготовка катедра „Правни науки” при Юридическия фа-

култет на ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна. 
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2. Актуалност на тематиката 

Актуалността на изследването на проблема за правното регулиране на 

личните данни в страните от общността на независимите държави и Европейския 

съюз е изключително висока.  

Анализът на научните изследвания позволява да се направи извода, че 

съществува достатъчна изследователска база, посветена на защитата на пове-

рителността на информацията. Наличните научни изследвания са посветени 

главно на информационната сигурност, защитата на информацията и само час-

тично засягат проблемите на защитата на личните данни, и само общи проблеми 

без необходимата конкретизация.  

3. Методика на изследването 

Методологичната основа на дисертационната работа се състои в осигуря-

ване на целостта и баланса на изследването с помощта на общонаучни методи 

(по-специално: философски, диалектически, синергичен, индуктивен, дедукти-

вен, метод за анализ и синтез, формализация, аналогия, материалистични и ем-

пирични методи), както и формално-правен за адекватен анализ на съдържани-

ето на системата за защита на личните данни в чужди държави и Казахстан. За да 

се изясни историческото формиране и развитие на института на защитата на 

личните данни, е приложен историческият метод. С помощта на системен и 

структурно-функционален методи са идентифицирани основните механизми за 

защита на личните данни в чужди страни и Казахстан. Важно място в системата 

на изследователските методи заема и методът на правен анализ на нормативно- 

правните актове на международни и европейски институции с цел подобряване 

на съществуващата система за защита на личните данни в Република Казахстан. 

В хода на своята работа авторът на дисертацията анализира следните из-

точници: Конституцията на Република Казахстан, международно-правни актове, 

конституционно, административно, гражданско, наказателно законодателство, 

подзаконови актове, както и други правни и технически материали на страните 

от ОНД и ЕС. 
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4. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

По своята структура работата се състои от увод, три глави, съдържащи де-

вет параграфа, заключение, списък на използваните източници. Общият обем на 

работата е 271 страница, от които основният текст е 245 страници, списъкът на 

използваните източници е 26 страници (236 заглавия). В Глава първа „Теоре-

тико-правна характеристики на института на личните данни” се изследва гене-

зисът на развитието на института на личните данни и неговата защита, анализира 

се понятието лични данни, разграничаването му от свързани категории, изучено 

е класифицирането на личните данни в доктринални и регулаторни източници. В 

Глава втора „Правно регулиране на отношенията, свързани с движението на 

личните данни” се анализира правното осигуряване на информационните про-

цеси в областта на движението и съхранението на лични данни, включително в 

Интернет, както и особеностите на осигуряване на поверителния характер на 

личните данни. В Глава 3 „Организационно-правен механизъм за защита на 

личните данни” се изучава и се характеризира механизмът за осигуряване на 

защитата на личните данни в международното и националното законодателство, 

обръща се внимание и на положителния европейски опит за защитата на личните 

данни и неговото въздействие върху практиката на постсъветските страни. В 

заключението на дисертацията са направени изводи и обобщения, свързани с 

процесите на глобализация, информатизация и разработване на нови технологии 

изискват ново осмисляне на проблемите за защита на правата и свободите на 

човека, постигане на баланс на интересите на индивида, обществото и държа-

вата, модернизиране на правната база. Настоящото състояние на правната уредба 

на циркулацията на лични данни и тяхната защита в Република Казахстан 

изисква подобряване и хармонизиране с международните стандарти чрез прие-

мане на съответните промени и допълнения в националното законодателство. В 

същото време е важно да се вземе предвид прогресивния международен и ев-

ропейски опит в областта на защитата на личните данни. 

Научната новост на дисертационното изследване се състои в това, че ди-

сертацията всъщност е едно от първите изследвания в Република Казахстан, в 

което е извършено комплексно сравнително-правно изследване на основите на 
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правното регулиране на личните данни, като се вземе предвид определящата 

роля на международно-правните норми и принципи. Дисертационното изслед-

ване може да послужи за последващи научни изследвания в областта на разг-

лежданите проблеми и да допринесе за търсенето на решения на проблемите на 

защитата на личните данни. 

Предложенията за подобряване на законодателството в тази област се от-

личават със своята новост.  

В съответствие с поставените цели и задачи, всички заключения и поло-

жения, които са резултат от проведеното дисертационно изследване, са насочени 

към тяхното използване при разработването на ново и подобряване на дейст-

ващото законодателство и изграждането на ефективна система за осигуряване на 

защитата на личните данни. 

5. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и 

резултати 

Теоретическата и практическата значимост на дисертацията се определя от 

възможността за използване на работата, както и фактическия и материал в 

учебните и научните дейности в университетите, а също така и в научноизсле-

дователската работа на държавните институции и научноизследователските 

учреждения. В дисертационното изследване е извършен сравнителният анализ 

на правната уредба на движението на лични данни в чужди държави, а също така 

са разработени научно обосновани предложения за разработване и усъвършен-

стване на законодателството на Република Казахстан, осигуряващи защитата на 

поверителността на личните данни. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни ре-

зултати, които представляват оригинален принос в науката и отговарят на 

всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.  

Дисертационният труд показва, че докторантът : Ернар Ерболатулъ Ербо-

латов  притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по 

докторската програма „Междунардно право и международни отношения“ като 
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демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изс-

ледване. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна  оценка за 

проведеното изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен 

труд, автореферат, постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитае-

мото научно жури да присъди образователната и научна степен „доктор“ 

на : Ернар Ерболатулъ Ерболатов по област на висше образование 3. Социал-

ни, стопански и правни науки, професионално направление, 3.6 Право, доктор-

ска програма „Междунардно право и международни отношения“. 

 

 

   Изготвил становището:  

         доц. д-р Кремена Раянова 


