С Т А НО В И Щ Е
от доц. д-р Иван Велинов

Относно:Конкурса за доцент по гражданско
и семейно право/търговско право/ с участник
гл.ас.д-р Антон Кирилов Грозданов
Запознах се с представените материали по обявения конкурс,в т.ч. и
с рецензиите от проф.д-р Ек.Матеева и от доц. д-р Борис Ланджев.
Уважаеми членове на научното жури,
І.Споделям направените изводи и предложения на колегите
рецензенти.Те са обстойни и обективни.Споделям ги и аз горещо
препоръчвам единствения кандидат да бъде предложен от ФС на ЮФ на
Академичния съвет на ВСУ”Черноризец Храбър”да избере гл.ас.д-р Антон
Кирилов Грозданов на академичната длъжност ”доцент на ВСУ” по
научната специалност 05.05.08 гражданско и семейно право/търговско
право/ поради следното :
1.Единствен е кандидатът по конкурса.Той отговоря на изискванията
в закона изцяло.Има богат преподавателски опит в университета.Утвърден
е в преподавателския колектив и сред студентите като подготвен и
авторитетен преподавател.Притежава богат опит във висшето училище по
гражданско право и особено по търговско право,което е сериозно
основание за избора му.Убеден съм,че с този избор ще бъде задоволена
крещящата нужда от хабилитирани преподаватели.
2.Доктор е на юридическите науки.
3.Представил е хабилитационен труд на тема „Договорът за влог в
публичен склад”,рецензиран обстойно,задълбочено и критично от проф.др.Ек.Матеева и доц.д-р Ланджев,чиито положителни оценки споделям
напълно,в т.ч. и направените критични бележки и предложения,по които
кандидатът би дал своето мнение.
В заключение,този труд запазва една съществуваща празнота в
нашата цивилистична литература по един сравнително нов проблем със
значително практическо значение.Това е един от съществените приноси на
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кандидата в правната теория и практика.Разбира се, по направените
основателни , критични бележки и предложения той е длъжен да вземе
отношение по съответния ред,за което притежава и подготовка,и опит.
4.Другите публикации на кандидата ми дават основание да посоча,че
го легитимират като всестранно подготвен в областта на гражданското/в
т.ч.търговското/право,което е сериозна предпоставка в бъдещата му
научно-изследователска работа,едно от основанията,за които е неговата
сериозна подготовка в научната и преподавателска работа,за която имам и
лични наблюдения.
5.Кандидатът има богат опит в работата със студентите.Смятан е за
утвърден и уважаван техен преподавател,което е основание да направя
извода,че с избора ще се запълни съществуващата нужда от годни,опитни
и амбициозни членове на научно-преподавателския колектив на ЮФ на
ВСУ „Черноризец Храбър”.
Ето защо,на основание чл.26 от ЗРАСРБ давам пред уважаемото
научно жури положително становище за избора от ФС на ЮФ на ВСУ
„Черноризец Храбър” на гл.асистент,д-р Антон Кирилов Грозданов за
доцент по граждански и семейно право.

С уважение
Доц.д-р Иван Велинов
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