СТАНОВИЩЕ
От доц. д-р Александър Ангелов Иванов, преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“,
професионално направление 3.6. Право върху научните трудове, представени за
участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент, по професионално
направление 3.6. Право (облигационно право), обявен от Нов български университет
(НБУ) в ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г. с кандидат гл. ас. д-р Силвия Стоянова Цонева

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията
на Нов български университет.
От представената от кандидата справка-самооценка и приложените към нея
доказателствата се установява, че тя е заемала длъжността главен асистент в НБУ повече
от две години и отговаря на минималните национални изисквания по чл.2б Закона за
развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), като по някой
показатели са събрани повече от необходимите точки.
В конкурсната документация на кандидата са представени и редица документи, от
които се установява, че тя изпълнява и допълнителните изисквания по чл. 58, ал. 1 от
Наредбата за развитие на академичния състав в НБУ (показатели по групи Ж, З и И в
таблицата за индивидуална оценка).
Няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове на
кандидата.
ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати
1. Оценка

на

монографичния

труд,

включително

оценка

на

научните

и

научноприложните приноси на автора.
Представеният труд има голямо теоретично и практическо значение, което се
определя преди всичко от извършения задълбочен критичен анализ на натрупаната
през

последните

години

съдебна

практика

и

адекватно

използвания

сравнителноправен метод на изследване. Сравнителният анализ включва не само
чужди национални законодателства, но и актовете на т.н. „Soft law”. С научен принос
е аргументацията на автора във връзка с изискването за предвидимост на вредите при
евикция на купувача (с. 34-35); изложението във връзка с понятието за
недобросъвестност на длъжника по смисъла на чл. 82, изр. 2 ЗЗД (с. 77-78);
аргументацията за наличието на връзка на принципа за добросъвесност с

изискването за предотвратимост на вредите (с. 102); с приносен характер е
изясняването на въпросите относно т.н. съпричиняване на вреди (с. 137-138);
обстойният анализ и изясняването на същността на правилото за намаляване на
вредите по чл. 83, ал. 2 ЗЗД; аргументацията, че обезщетението за вреди при развален
договор е за нарушен позитивен интерес (с. 160 и сл.); анализът във връзка с
приложението на чл 323 ТЗ (с. 193 и сл.); изложението във връзка с абстрактния
метод за изчисляване на обезщетението (с. 200 и сл.); обосновката на разбирането за
пропуснати ползи (с. 213 и сл.); анализът във връзка с прилагането на чл. 80 ЗЗД (с.
251 и сл.); изследването на проблема относно обезщетяването на неимуществените
вреди при договорната отговорност (с. 296 и сл.); с несъмнен научен принос е и
изследването на въпроса за определянето на обезщетението съобразно ползите на
длъжника (с. 369 и сл.).
2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации, направени след
назначаването на академичната длъжност „гл. асистент“, вкл. оценка на изискването
за рецензираност на изданията
От тези публикации на първо място трябва да се изтъкне монографията „Английско
и българско деликтно право“, която е първото сравнително изследване по темата.
Резултатите на този задълбочен труд могат да залегнат в основата на едно бъдещо
усъвършенстване на законодателството ни в областта на деликтното право.
Останалите съчинения, които са публикувани в рецензирани издания, са посветени
на актуални въпроси от различни области на частното право. При тях също личи
високото теоретично ниво, при което често е застъпен широко сравнителноправният
метод на изследване.
3. Цитиране от други автори
Според изискванията на Закона за развитието на академичния състав, както и
изисквания на НБУ за покриване на изискванията за конкурс за доцент, са необходими
минимум 50 точки. От справката-самооценка и представените материали са посочени и
удостоверени 30 цитирания на статии на д-р Силвия Цонева в монографии и колективни
томове с научно рецензиране. По този начин кандидатът надхвърля минималните
национални изисквания по показател Д12 от таблицата за индивидуална оценка за
цитиране от други автори.

ІII. Учебна и преподавателска дейност
Кандидатът изпълнява всички критерии на НБУ за преподавателска натовареност,
по всички показатели. Д-р Силвия Цонева е назначена за асистент в НБУ през 2001 г.
Преминава през академичните длъжности старши асистент (2005 г.) и главен асистент
(2012 г.).
Води следните лекционни и тренингови курсове в магистърска програма „Право“:
облигационно право, упражнения по облигационно право, потребителско и борсово
право. Към Център за професионално и продължаващо обучение на НБУ участва като
лектор в курса „Практикум по гражданскоправни науки“. Води курсове на английски
език в програма „Приложна лингвистика“ на НБУ и в съвместната програма на НБУ и
Университета на Йорк.
Кандидатът работи активно в електронния обучителен модул „MOODLE – НБУ“,
където са публикувани авторски учебни материали, тестове, казуси, подбрана съдебна
практика по теми, хипервръзки към сайтове и други материали. Работи активно също
така със студенти в извънкласни форми като студентски четения, състезания по решаване
на казуси и води кръжока по облигационно право в НБУ.
Гл. ас. д-р Силвия Цонева е участвала като член в международни изследователски
проекти, участвала е също при организиране и провеждане на научни конференции,
изнасяла е публични лекции, водила е обучения извън НБУ. Участвала е в редица
обучения на библиотеката и Центъра за кариерно развитие и обучителни ресурси на НБУ
за повишаване качеството и подобряване методиката на преподаване, работа с МУДЪЛ,
библиотечни услуги и други.
Средната оценка, което е получила от анкетите за удовлетвореност на студентите
за последните десет семестъра е Мн. добър 4.47 (при максимална оценка 5.00).
IV. Административна и обществена дейност
Д-р Силвия Цонева е работила в администрацията на Нов български университет
като директор и програмен консултант на програма „Право“ на НБУ през периода от
2005 г. до 2017 г. , като член на Комисията по акредитация към Магистърски факултет,
като член на Програмния съвет на програма „Право“ и на Съвета на департамент
„Право“ на НБУ. Член е на Комисията по акредитация към Магистърски факултет, член
е на Програмния съвет на програма „Право“ и на Съвета на департамент „Право“ на
НБУ. Тя изпълнява функцията и на Еразъм координатор за програма „Право“ на НБУ.

Над 15 години е била член на редакционната колегия на Юридическо списание на
НБУ (Law Journal of NBU). Понастоящем е член на редакционната колегия на „Studies in
the field of law and politics“ на Университета Kujawy and Pomorze в Бигошч, Полша.
Член е на Съюза на юристите в България.
V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива)
Личните ми впечатления са за отлично подготвен и отговорен преподавател и много
задълбочен и добросъвестен в научно-изследователската си дейност учен.
VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата
Представената за рецензиране монография, както и останалото научно творчество на др Силвия Цонева са резултат от задълбочени изследвания в областта на частното право
и имат несъмнено научно и практическо значение. Въз основа на изложеното изразявам
изцяло положителната си оценка за научните и преподавателски качества на гл.ас.д-р
Силвия Стоянова Цонева, която отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 1 ЗРАСРБ и
Правилника за приложение на закона и препоръчвам на научното жури да предложи на
Академичния съвет на НБУ да изберат гл.ас.д-р Силвия Стоянова Цонева да заеме
академичната

длъжност

„доцент“

в

професионално

(Облигационно право).
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