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Настоящото становище е на основание заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец
Храбър”, № 2650 от 09.09.2013г и е изготвено въз основа на документи, постъпили по
конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 61 от 9.07.2013 г.) и на
интернет-страницата на университета за нуждите на катедра „Правни науки”към
Юридически Факултет на Варненски Свободен Университет /ВСУ/. Представените по
конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и
Инструкция №6 към Наредба №3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Процедурата по конкурса е коректно спазена.
1. Общо представяне на получените материали
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: д-р
Тодор Панайотов Коларов, хоноруван преподавател при ВСУ и гл. ас. при ЮФ на ПУ
«Паисий Хилендарски» гр. Пловдив
За участие в конкурса кандидатът д-р Тодор Коларов е представил списък от
общо 9 заглавия, в т.ч. публикации в български и чуждестранни научни издания и
научни форуми, 1 монографии, 2 доклада, 6 статии в български и чуждестранни

списания и журнали. Представени са и документи (във вид на служебни бележки) за
участие в научноизследователски проекти към Център за изследване на демокрацията и
италиански университети, към италианския университет „Sapienza”-Рим, както и като
експерт при извършване на анализи към Прокуратурата на Република България,
Американска асоциация на юристите и Европейската комисия.
Представените от кандидата документи съответстват на изискванията, установени
в нормативните актове и Висшето училище, обявило конкурса.
Кандидатът

притежава

образователна

и

научна

степен

„доктор”

в

професионалното направление 3.6. Право /диплом № 1000025/ 23.05.2012 г./, издадена
от ЮФ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Представената справка за
учебна заетост от ВСУ „ Черноризец Храбър” свидетелства за наличието на
преподавателски стаж като хоноруван преподавател, считано от учебната 2010-2011
година, за 2011-2012 г., 2012-2013 година. Предвид на това са налице изискуемите две
години

като хоноруван преподавател, съгласно чл. 24, ал. 1 т. 2 от ЗРАСРБ и

вътрешните нормативни изисквания на ВСУ. Съгласно Протокол № 9/ 17.04 2013
година Катедрения съвет на Катедра „Правни науки” на ВСУ приема и утвърждава
публикуването на монографичния труд на кандидата в издателството на ВСУ под
заглавие „Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в
гражданския процес”. Представен е списък на научните публикации на кандидата.
Публикациите са свързани от една страна с професионалната реализация на кандидата,
а от друга страна с неговата преподавателска дейност. Те дават реална информация за
научните интереси на автора и изявите му като преподавател. Експертните качества,
които притежава кандидата в професионалната му работа дават отражение и върху
научната му продукция като преподавател.
2. Данни за кандидата
Д-р Тодор Панайотов Коларов завършва специалност „Право” през 1998-1999 г. с успех
: Отличен 5.73 и мн.добър успех – 5.33 от държавните изпити, съгласно приложена
диплома за магистър № 00138558, серия А- 97, издадена от СУ „Св. Климент
Охридски”. Професионалната реализация на кандидата преминава през Американска
асоциация на юристите / 1999-2000 г/, Световната банка / 2001-2003 г.№, Европейската
комисия / 2003-2004 г./, Посолството на САЩ в България / 2004-2011 г./, Комисия за
установяване на имущество по престъпен начин / 2011-2012 г./ . Член е на Асоциацията

по международно право в България и Лондон, член е на Българската асоциация по
международно право.
Д-р Тодор Коларов е хоноруван преподавател във ВСУ от учебната 2010-2011
година, където преподава дисциплините: Европейско съдебно сътрудничество по
наказателни дела, Международно наказателно право, Организирана престъпност.
Включва се като преподавател и в други висши училища- Американски университетБългария, Нов Български университет, ЮФ на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски”, като приложените справки свидетелстват за наличието на учебна
натовареност общо в границите на повече от 700 часа.
За засиления научен интерес свидетелства присъждането на научната и
образователна степен „доктор” от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски” за дисертационен
труд на тема „Съдебно сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз
в борбата с международната организирана престъпност” през 2012 г./Диплом №
1000025/ 23.05.2012 г.
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
В конкурса кандидатът д-р Тодор Коларов участва обща с 9 публикации- 1
монография, 2 доклада, 6 статии. Монографичното изследване е със заглавие
„Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския
процес”, - издателството на ВСУ, 2 доклада – в международна научна конференция на
ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски” през 2012 год. и в лятна научна сесия към ВСУ на
тема „ Новите предизвикателства пред правото и сигурността” и 6 публикации: 1 статия
в сп. Съдийски вестник, кн.4, 2012 г. „Спогодбата- новост в Закона за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество” /с.241-243/, сп. „ Теза- 2 бр.
„Особености на обезпечителното производство при отнемане на незаконно придобито
имущество”,

бр. 6, 2013 г., с.125-143,

и бр. 4, 2012 г. - „Предпоставки за

международноправната регламентация на отнемане на облагите от престъпна дейност,
с.112-120; сп. Юридически свят , бр. 2 /2012 г. „Нови положения в закона за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито имущество”, и 2 статии в международни
издания.
От представените публикации е видно, че научните интереси на кандидата са в
сферата на процедурата при отнемане на незаконно придобито имущество. Основната
проблематика е свързана с особеностите на обезпечителното производство, новите
положения при отнемането на имуществото в полза на държавата, съгласно законовата

уредба, прилагането на спогодбата в тази сфера, проблемите относно доказването и
доказателствените средства и др. От така приложените статии кандидатът коментира
правните аспекти по незаконно отнемане на имущество като повдига и отделни
дискусии: например по прилагането на спогодбата като способ за уреждане на
отношенията в посочената сфера и гарантира ли тя интереса на държавата.
В научните изследвания, кандидатът поставя на анализ :
•

Отнемането на имущество без влязла присъда и свързаните с това
особеност на производството пред гражданския съд. /Статия „Нови
положения на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество”/.

•

Предпоставките за допустимост на обезпечението, обезпечителните мерки
и

защита

срещу

обезпечението.

/В

статията

„Особености

на

обезпечителното производство при отнемането на незаконно придобито
имущество”.
•

Прилагането на спогодбата като новост в процедурата /статия „Спогодбата
– новост в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество”/

•

В международните статии се засяга проблематика, свързана преди всичко с
международните инициативи за противодействие прането на пари, опита
на отделни държави –членки на ЕС относно терористичната дейност, както
и предприетите мерки на национално ниво.

•

В представените доклади кандидатът третира проблемите относно
презумпции, установени от закона, както и проблемите по взаимно
признаване на наложените обезпечителни мерки и съдебни решения за
отнемане като се акцентира върху отделните проблеми по прилагането им,
свързани с различния режим в отделните държави.

Като цялостно и завършено научно изследване по посочената проблематика е
монографичния труд, с който се кандидатства в процедурата за „доцент”: „
Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския
процес” рецензиран от : проф. д-р Симеон Тасев и доц. д-р Антон Грозданов. Той се
състои общо от 131 стр., разпределени в следното съдържание: Увод, „Обща
характеристика на отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския
процес”, „Обезпечително производство”, „Исково производство”, Библиография.

Като положителни страни в монографията могат да се посочат: а/наличие на
сравнителни съпоставки: с неоснователното обогатяване, „конфискацията” като
наказание, установено от НК и др. ; б/ наличие на критика на действащата правна
уредба относно дефиницията в чл.1,, ал. 2 – с. 15-16; с. 51; с. 76 в/ представяне на
теоретични становища - с.18-20; в/ наличие на позиция по проблематиката / с.25, с.
27-29, с. 39, с. 42/г/ прилагане на способите на тълкувателната техника / с. 31/г/
анализ на противоречива съдебна практика, вкл. и на международно ниво / с.77-78 / с.
36-39; /д/ анализ на правното положение на Комисията в производството / с.49/ и
характеристика на исковете /51/; особеностите на доказването и изменението на иска/
85-110/;
Като критични бележки в монографичното изследване могат да се посочат: а/
изводите да се систематизират след всяка глава; б/ текстове от съдебната практика в
съдържанието на изложението могат да бъдат ограничени; в/ възможно е да се
представи сравнително-правно изследване по проблематиката и историческо развитие
на правната уредба;
Научните публикации на кандидата притежават белезите на академични
разработки. Те свидетелстват за възможностите на кандидата да анализира действащата
нормативна уредба, да извършва научни обобщения, да поставя на критичен анализ
действащата практика, да обобщава и ползва съответната литература. Цитиранията на
автора са коректни.
4. Характеристика

и

оценка

кандидата Учебно –педагогическата

на

учебно-педагогическата

дейност

на

дейност на кандидата включва аудиторна и

извънаудиторна натовареност в ЮФ на ВСУ. Води лекции и изпит на студенти от
редовна и задочна форма на обучение по дисциплините „ Европейско съдебно
сътрудничество по наказателни дела”, „Организирана престъпност”, Международно
наказателно право, Гражданско процесуално право.
5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Въз основа на представените публикации, като научни приноси могат да бъдат
посочени: а/наличие на съвременно систематизирано научно изследване в сферата на
процедурата по отнемане на незаконно придобито имущество; б/ възможност за
обогатяване на съществуващата правна теория; в/ приложение на изводите в практиката
на съдебните органи; г/ теоретичните обобщения и критика могат да послужат за
усъвършенстване на законодателството.
6. Бележки и препоръки

В монографичното изследване би могло да се направи анализ на историческото
развитие на проблема и сравнително правната му уредба в други отделни държави.
Като заключение от теоретичния анализ могат да присъстват конкретни предложения
за усъвършенстване на законодателството.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение, видно от представените научни трудове, кандидатът притежава
качествата, необходими за заемането на академичната длъжност „доцент”. Д-р Коларов
притежава задълбочени научни интереси в правна сфера, която се нуждае от
анализиране и усъвършенстване.

Кандидатът притежава специализирани знания,

борави с правен инструментариум, който е прецизен и е запознат с действащата
съдебна практика.
Въз основа на представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на
тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни
приноси, давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури да
предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере доктор Тодор
Панайотов Коларов да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално
направление 3.6. Право /Гражданско процесуално право/.

20.10.2013г

Изготвил становището: …………………….
доц. д-р Маргарита Бъчварова.

