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1. Общо представяне на процедурата и докторанта

Представеният от Ернар Ерболатов комплект материали на електронен носител е в

съответствие с изискванията на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и

включва всички необходими документи, съгласно процедурата за избор за научната степен

„доктор“.

Докторантът е магистър по правни науки от университета „Туран-Астана“, където е

завършил в периода 2002-2004 г.

2. Актуалност на тематиката

Избраната от докторанта тема е актуален изследователски проблем не само за страните

от Общността на независимите държави (ОНД), но и за страните от Европейския съюз(ЕС).

Подобна тема е актуална и в научно-приложен план, тъй като са необходими сериозни и

задълбочени научни сравнителни анализи, посветени на защитата на личните данни и

сигурността на личните данни. В изследването са разгледани и анализирани основните правни

проблемни области, предизвикващи загриженост в тази сфера, като е изтъкнат опита и

добрите практики на страните от ЕС, както и усилията на Казахстан за изграждането и

прилагането на законодателство в областта на защитата на личните данни. Докторантът е

подчертал необходимостта от по-широка дискусия и целенасочена държавна политика в

Казахстан за прецизна правна регулация и изграждането на институционален капацитет за

решаване на проблемите в тази област.



2

3. Познаване на проблема

Познаването на проблемите от страна на докторантката е видно както от сравнително

големия обем на труда 271 стр. (от които 245 стр. основен текст и останалото – библиография,

включваща 236 източника), така и от професионалната биография на дисертанта в тази област.

Прави впечатление критичният и задълбочен анализ, както и това, че авторът се стреми да

извлече специфични, практически ползи и поуки в интерес на развитието на държавна

политика в Казахстан по тази проблематика, което прави дисертационния труд оригинален и с

характер на научно практико-приложно изследване.

4. Методика на изследването

Сложният и комплексен характер на изследваната проблематика изисква от дисертанта

да не се ограничава само до правен анализ, а да използва и други общонаучни методи, в

частност философски, исторически и структурно-функционален, като успешно ги комбинира

и прилага за целите на своето изследване. Има също така, опити за изказване на критични

мнения и оценки, както и формулирането на изводи и обобщения, които да послужат на

държавните институции на Казахстан за преодоляването на някои слабости и дефицити в

областта на защитата на личните данни и проблемите за сигурността на личните данни.

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите

Дисертацията съдържа въведение, три основни глави и заключение, които са

балансирано разпределени. Прави впечатление, че основните изследователски усилия и

търсения са концентрирани в трета глава. В нея, авторът сполучливо набелязва основните

проблеми за Казахстан, като преди това прави задълбочен анализ и преглед на опита в тази

област на страните от ЕС. Принос на автора е в поставянето на основните проблеми, свързани

с разработването на ново и подобряване на действащото законодателство, както и за

изграждането на ефективна система за осигуряване на защитата на личните данни в Казахстан.

Препоръките на автора, могат да бъдат използвани в практическата дейност на държавните

институции за подобряването на правната регулация и защита на личните данни в страната.

Резултатите от изследването биха могли да се използват, също така и при провеждане на

обучителни семинари за студенти и специалисти, както и за квалификация и преквалификация

на държавни служители.

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта

Ернар Ерболатов е предложил следните научни публикации по темата на

дисертационния труд:

1. Историко-правовое развитие института персональных данных // Журнал правовых

исследований // Journal of law research. – 2018. - №12. – С. 40-47. (в съавторство);
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2. Specific characteristics of regulating the personal data traffic on the internet // European

journal of research. - 7, July 2019. – Р. 37-45. Vienna, Austria ISSN 2521-3261 (Online)

ISSN 2521-3253 (Print) DOI 10.37057/2573-5616 IMPACT FACTOR: 6.054 IFS 3,8 / UIF

2,7;

3. Юридическая ответственность за нарушение норм о персональных данных //

Материалы международной научно-практической конференции на тему:

«Казахстанский конституционализм: проблемы и решения». – Алматы, 2019 – С.

424-428;

4. Обзор зарубежного законодательства в сфере защиты персональных данных // Mate-

rials of the XV International scientific and practical Conference Conduct of modern science

- 2019, November 30 - December 7, 2019. History. Law. Public administration.: Sheffield.

Science and education LTD. ENGLAND, - p. 22-26. ISBN 978-966-8736-05-6;

5. Зарубежный опыт правовой регламентации отношений в сфере оборота

персональных данных и их защиты (на примере США и Японии) // Казахстанский

журнал международного права. - № 4 (73). – 2019. – С.20-27;

6. Акты международных организаций как эффективный способ защиты персональных

данных // Вестник Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева. – 2019. - №

4 (71). – С.41-48;

7. Обзор правовой основы института персональных данных в странах-участницах СНГ

// Материали за XVI международна научна практична конференция, Настоящи

изследвания и развитие - 2020, 15 - 22 януари 2020 г. Политология. Закон.

Философия. София. «Бял ГРАД-БГ». Болгария – С.85-89. ISBN 978-966-8736-05-6;

8. Новый формат использования и защиты персональных данных в условиях

бесконтактного мира (изпратена за печат);

9. Персональные данные в Республике Казахстан: проблемы обеспечения

конфиденциальности в условиях цифровизации // Вестник Инновационного

Евразийского университета. – 2020. - № 3. – С. 49-58. (в съавторство)

В дисертационния труд, както и в публикациите на докторанта, се правят някои важни

изводи и прогнози, които могат да бъдат използвани като насоки за развитие на политиката на

Казахстан в областта на защитата на личните данни и тяхната сигурност. Авторът подчертава,

че подобни научни изследвания, при които се ползва опита на други държави, осигуряват
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добра възможност за прилагане на добрите практики и развитие на националната политика в

областта на защитата на личните данни. Те допринасят за хармонизиране на националното

законодателство с това на ЕС, което води и до формирането на общи подходи, методи и добри

практики за решаване на проблемите в областта на защитата на личните данни.

7. Автореферат

Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и отразява основните резултати,

постигнати в дисертацията.

8. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати

Смятам че, предложеният дисертационен труд би могъл да бъде публикуван, като

авторът вземе предвид и някои критични бележки:

- Безспорен принос на докторанта са неговите изводи и обобщения в трета глава и в

заключението. Тези изводи могат да бъдат допълнени и съществено разширени в

частта на препоръките DE LEGE FERENDA. В тази връзка, бих си позволил да

препоръчам на автора доста по-смело да включи в текста свои лични впечатления на

базата на опита от професионалното си развитие.

- Бих препоръчал на автора, ако реши да публикува този интересен изследователски

труд, да включи и някои конкретни примери в тази област. Изводи и поуки могат да

бъдат набелязани от конкретни примери от практиката – подобен случай може да

бъде разгледан и конкретно от практиката в България, където през 2020 г. се

наблюдаваше масово изтичане на лични данни от Националната агенция за

приходите;

- В допълнение на богатата библиографска справка на автора бих препоръчал

включването на двама български изследователи, които имат международен научен

принос по тази проблематика, разбира се, с уговорката че, списъка с български

автори би могъл да бъде съществено разширен: Romansky, R., I. Noninska. Information

Technologies and Data Protection in the Business (ISBN 978-619-160-450-0), Sofia, 2015

(292 p.), in Bulgarian; Romansky, R., I. Noninska. Principles of Secure Access and Privacy

in Combined E-Learning Environment: Architecture, Formalization and Modelling.

Chapter 9 in the book: Multidisciplinary Perspectives on Human Capital and Information

Technology Professionals (Ed. Vandana Ahuja & Shubhangini Rathore). IGI Global Publ.,

USA, ISBN13: 9781522552970; EISBN13: 9781522552987, 2018, in English; Romansky,

R. Problems of Privacy and Data Protection in the Online Learning Based on the Network

Space. Proceedings of the International Conference on e-Learning’14 (ISBN

978-954-71`2-611-4), 12 September 2014, University La Laguna, Tenerife, Spain,

pp.187-193; Romansky, R., I. Noninska. Architecture of a Combined System for

E-Learning: Model Investigation of the Processes for Information Resources Protection.

Educational Technology and Society – part 2 in Russian (Образовательные технологии и
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общество), (ISSN 1436-4522), № 3 (vol. 20), VII.2017, pp. 409-421.

(http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_203_2017EE.html), in Russain.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният труд съдържа научни и приложни резултати, които

представляват оригинален принос в науката и отговарят на изискванията на Закона за

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на

ЗРАСРБ и съответния Правилник на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Дисертационният труд показва, че докторантът ЕРНАР ЕРБОЛАТУЛЪ ЕРБОЛАТОВ

притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна специалност

„Международно право и международни отношения“ като демонстрира качества и умения за

самостоятелно провеждане на научно изследване.

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за

дисертационния труд, постигнатите резултати и приноси, и предлагам на почитаемото

научно жури да присъди образователната и научна степен ‘доктор’ на ЕРНАР

ЕРБОЛАТУЛЪ ЕРБОЛАТОВ в област на висше образование: 3. Стопански, социални и

правни науки, професионално направление 3.6. Право, докторска програма „Международно

право и международни отношения“.

31.05.2021 г. Изготвил становището: ..................................

Доц. д-р Тодор Кобуров


