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                                                      ДО 

                                                          НАУЧНОТО ЖУРИ 

                                                          ЗА ЗАЩИТА НА 

                                                          ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

                                                          ДОКТОРАНТА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ                                                            

                                                          СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

                                                          „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Красимира Средкова 

научен ръководител на задочния докторант Андрей Сашев Александров 

 

за представения дисертационен труд 

„Правни последици от промяната на работодателя” 

за получаване на образователната и научна степен „Доктор” 

 

 

Уважаеми колеги, 

Със заповед № 0019-262 от 17.05.11 г. на Ректора на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски” съм назначена за член на журито за защита на 

дисертационния труд „Правни последици от промяната на работодателя”, представен 

от задочния докторант по трудово и осигурително право Андрей Сашев Александров за 

получаване на научната и образователна степен „Доктор”. С решение на журито от 

14.06.11 г. ми е възложено да дам становище по дисертационния труд. С 

професионално удоволствие изпълнявам това свое задължение, особено като научен 

ръководител на докторанта. 

 

Именно в качеството си на научен ръководител бих искала да споделя своите 

впечатления от пътя, който докторантът успешно извървя до представянето на 

обсъждания труд. Той е зачислен за задочен докторант по трудово и осигурително 

право на 19.02.07 г. В рамките на установения от закона срок докторантът изпълняваше 

много точно, в срок и добросъвестно задачите си по годишните индивидуални учебни 

планове, за което е получавал през всичките години на обучението си положителна 

оценка от катедрения съвет. След успешното полагане на докторантските минимуми 

провеждаше семинарни занятия по трудово право и по осигурително право. Участва с 

научни съобщения във всички научни прояви на катедрата, както и в докторантската 

конференция на УНСС. Спечели конкурс за научно изследване по проблемите на 

правото на ЕС, организиран от МВнР.  

Темата на дисертационния труд е избрана от кандидата и одобрена единодушно 

от катедрения съвет.  Планът и неговото развитие са изключително самостоятелно дело 

на докторанта.  Ролята ми на научен ръководител се свеждаше основно до насочване и 

подпомагане на снабдяването с литература, обсъждане на по-сложни въпроси. 

Докторантът проявяваше похвална добросъвестност и задълбоченост, умение за работа 

както с правните норми, така и със съдебната практика и научната литература.  

 

Изключително положителната ми оценка на представения дисертационен труд 

се основава на следните негови основни характеристики: 

1. Трудът е оригинално научно постижение с научно-приложно значение по 

смисъла на чл. 6, ал. 3 ЗРАСРБ. Той е посветен на важна тема с комплексно правно 
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значение – последиците за индивидуалните и колективните трудови правоотношения от 

промяна на работодателя, както и по осигурителните правоотношения. Трудът доказва 

задълбочените познания на автора по теория на правото, трудово право, осигурително 

право, гражданско и търговско право и способността му да използва тези знания за 

самостоятелни научни изследвания.  В представената дисертация г-н Андр. 

Александров анализира критично действащата правна уредба, обосновава сериозни 

научни изводи, прави предложения за правилното прилагане на закона и за неговото 

усъвършенстване. Тези предложения са основани на теоретични анализи на 

българското законодателство, но и на правото на ЕС и на най-развитите в тази област 

чуждестранни законодателства като тези на Австрия и Германия.  

Трудът е оригинален като цяло и в отделни негови части. Той е първото 

комплексно монографично изследване на въпроси, свързани с промяната на 

работодателя, в българската трудовоправна литература и е плод изцяло на 

самостоятелните творчески изследвания на автора. Специално внимание заслужават и 

отделни особено оригинални негови творчески анализи – например относно правната 

същност на промяната на работодателя, статуса на представителите на работниците и 

служителите след осъществяване на промяната, осигурителноправните последици от 

промяната и др.   

2. Трудът е насочен към решаване на важни научни и научно-приложни 

проблеми, съответства на съвременните достижения на правната наука и ги 

доразвива творчески.         

а. Проблемът за правните последици от промяната на работодателя има преди 

всичко важно научно-теоретично значение. С неговото изследване авторът прави 

задълбочени научни анализи, разкрива нови правни явления и по този начин допринася 

за развитието на науката за трудовото право. Примери за такъв задълбочен научен 

анализ са изложенията относно правната същност на промяната на работодателя, 

информирането и консултирането с представителите на работниците и служителите 

преди промяната, действието на недържавните източници на трудовото право след 

промяната и др. 

Авторът познава много добре и тълкува задълбочено както българското 

законодателство, така и правото на ЕС, и практиката на Съда на ЕС и прави обосновани 

изводи за съответствието на националното и наднационалното законодателство. 

Законодателството е подложено на задълбочен и много добре обоснован критичен 

анализ – например относно формите на промяна на работодателя, относно 

приложимостта на режима към публичните предприятия, относно прекратяването на 

индивидуалното трудово правоотношение при съществено влошаване на условията на 

труда след промяната на работодателя и др.; 

 б. дисертационният труд на Андр. Александров има и особено важно научно-

приложно значение. То се определя както от анализа на законодателството, който 

улеснява неговото прилагане, така и особено от предложенията за неговото 

усъвършенстване. Авторът обосновава редица предложения de lege ferenda, които 

заслужават подкрепа и трябва да привлекат вниманието на законодателя – например  

относно правно-техническото формулиране на основанията за промяна на 

работодателя, относно изрично уреждане на приложимостта на режима към публичните 

предприятия, относно защитата на правата на информиране и консултиране с 

работниците и служителите преди промяната и др. 

3. При подготовката на дисертационния труд Андр. Александров е проучил 

голямо количество правна литература не само по трудово, но и по гражданско, 

търговско, осигурително право – 118 съчинения на български, немски и английски език. 

Дисертантът анализира задълбочено становищата на други автори, използва някои от 
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тях за аргументация на свои становища, проявява коректно критично отношение към 

тези, които не споделя. Това повишава качеството на дисертационния труд. На 

основата на задълбоченото познание на постиженията на българската и чуждестранната 

правна наука дисертантът доразвива творчески тези постижения, за което 

свидетелстват и посочените по-горе приноси. 

 4. Заслужава специално внимание езикът на труда. Той е точен, прецизен, 

юридически елегантен. Изложението е ясно и разбираемо, без това да намалява 

научната му стойност. 

 5. Авторът е представил коректно своите научни приноси. Това показва 

вярната критична оценка на своето творчество и обективно оценяване на резултатите от 

него. 

 6. Редица от научните изводи на Андрей  Александров в дисертационния му 

труд са отразени в шестте статии в авторитетни научни издания.  Те се посрещат с 

интерес от широка и разнородна читателска аудитория и са полезни за практиката.  

 Освен по темата на дисертационния труд, докторантът е публикувал 27 

съчинения по други въпроси на трудовото и на осигурителното право – 4 научни 

статии и 23 научно-практически коментара. Те го представят като автор с широка 

правна подготовка. Посрещат се с интерес в практиката. 

 7. Андрей Александров участва активно във всички научно-практически 

инициативи на катедрата и обсъждания в Катедрения съвет. Изразява 

аргументирани становища по обсъжданите въпроси, зачита другото мнение, води 

коректни научни дискусии. 

 

 Гореизложеното обуславя категоричното ми становище, че дисертационният 

труд „Правни последици от промяната на работодателя”, представен от задочния 

докторант по трудово и осигурително право Андрей Сашев Александров съдържа 

научни и научно-приложни резултати, които представляват съществен принос в 

науката по смисъла на чл. 6, ал. 3 ЗРАСРБ. Трудът е плод изключително на 

самостоятелните теоретични и практически проучвания на автора, съответства на и 

доразвива съвременните постижения на науките за трудовото и за осигурителното 

право. Вярвам, че членовете на научното жури на Юридическия факултет в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски” са лично убедени в посочените и други негови 

черти, които са основание за заслуженото му признание с даване на образователната и 

научна степен „Доктор по право” на автора – Андрей Александров, на когото имах 

професионалното удоволствие да бъда научен ръководител. 

 

София, 29.08.11                                          С уважение: ………………………………..     

  


