СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Анета Методиева Антонова
Настоящото становище е изготвено на основание заповед на ректора
на ВСУ „Черноризец Храбър” за включването ми в Научно жури за
защита на дисертационен труд на Гергана Костова Върбанова по
професионално

направление

3.6.„Право“,

докторска

програма

„Гражданско и семейно право“ с тема на дисертационния труд
„Правен режим на електронните документи”.
Актуалност
В увода на дисертационния труд са изтъкнати значимостта и
актуалността

на

проблемите, свързани

с приложението на

електронните документи.
Разглежданата

проблематика

от

Гергана

Върбанова

е

изключително актуално. В нея са намерили отражение както
фундаментално – теоретичните, така и частните изследвания,
свързани с практиката по отношение на материално-правния и
процесуално-правния режим на електронните документи.
Научната новост на дисертацията се състои в това, че за първи
път се прави цялостно изследване на явлението електронен
документ,

неговите

особености

и

специфичните

използване във виртуална среда.
Характеристика на дисертационния труд

начини

за

Представената дисертация е в обем от 205 с. Библиографската
справка съдържа 170 заглавия, от които 134 са на български език и
36 на английски език. В структурно отношение трудът се състои
от

три

глави,

съдържанието на които е систематизирано и

структурирано съобразно изследваната материя. Формулирани са
две хипотези, които в рамките на дисертационното изследване
докторантката е обосновала и подкрепила с научни доказателства.
Научни и научно-приложни приноси
Цялостно

дисертационният

труд

дава

основание

за

формулиране на приноси в следните насоки:
- За първи път се прави доктринерен анализ на явлението
електронен документ;
- Направено е диференциране на понятието в тесен и в широк
смисъл;
- Изведени са посредством съответни методи на изследване
възможностите за упражняване на процесуални права в
електронна форма в различните производства в рамките на
гражданския процес;
- Дадени са практически и знания за електронния документ и
неговите

особености,

практикуващите

юристи

които
и

са

необходими

студенти

в

процеса

на
на

правоприлагането.
Препоръки и критични бележки към докторанта
С оглед направеното научно изследване препоръчвам на
докторанта

да

продължи

изследванията

си

в

областта

на

електронните документи и приложението им в материалноправните
и процесуалните отношения.
Препоръчвам на Гергана Костова Върбанова при издаване на
труда като монография да формулира и конкретни предложения de
lege ferenda, по-специално във връзка с анализираната и критикувана
в дисертацията норма на чл.204 от ГПК.
Авторефератът е в обем от 29 страници и отразява вярно и
точно основните моменти от дисертационния труд.
Заключение
Дисертационният

труд

на

Гергана

Костова

Върбанова

представлява завършено научно изследване с висока научноизследователската

и

практическа

стойност.

Трудът

разкрива

способността на докторанта за извършване на самостоятелни
изследвания на важни теоретични и практически въпроси и е на
необходимото научно ниво. Цялостната структура и приносните
моменти в изследването ми дават основание да препоръчам на
уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително за
присъждането на образователната и научна степен „доктор” по
професионално направление 3.6. „Право“, докторска програма
„Гражданско и семейно право“ на Гергана Костова Върбанова.

08.07.2020 г.
…………………………….
доц. д-р Анета Антонова
Член на Научното жури

