
      С Т А Н О В И Щ Е 

По конкурс за доцент по професионално направление 3.6. Право 

(Гражданско и семейно право) с участник д-р Красимир Димитров 

      От проф.д.ю.н. Цанка Цанкова 

 

 

Със заповед № Ра 038-410 от 18.06.2018 на Ректора на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски” съм определена за член на научното 

жури за провеждане на конкурс за доцент, обявен в ДВ, бр. 44 от 

29.05.2018 г. по Гражданско и семейно право, професионално направление 

3.6. Право.  

Единствен участник в конкурса е Красимир Любенов Димитров, д-р 

по право, преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св.Климент 

Охридски”. 

От представените ми в копия документи се установява, че Красимир 

Димитров е доктор по право от 2011 г. и доцент по гражданско и семейно 

право в Русенски университет „Ангел Кънчев” от 2013 г. В Юридическия 

факултет на Софийския университет е преподавател от 1992 г. и 

понастоящем заема длъжността „главен асистент”. Приемам, че в 

настоящата процедура са спазени изискванията и приложени изискуемите 

по Закона за развитие на академичния състав на Република България 

документи, Правилника за неговото прилагане и Правилника на 

Софийския университет за условията и реда за придобиване на научни 

степени и академични длъжности в университета, което се потвърждава от 

обстоятелството, че е издадена заповед от Ректора на Софийския 

университет за определяне на научното жури.  

Д-р Красимир Димитров има богата преподавателска и 

педагогическа дейност. Започнал като асистент към катедрата по 

„Гражданскоправни науки”, той последователно заема длъжностите 
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„старши асистент” и „главен асистент”. През годините води семинарни 

занятия по различни цивилистични дисциплини в редовно и задочно 

обучение в Юридическия факултет, както и лекции по семейно и 

наследствено право, по гражданско право, облигационно право. Чел е 

курсове и водил семинарни занятия и в други факултети – Факултет по 

педагогика, ФНПП, ФсФ. Извършва преподавателска дейност и в други 

университети – във ВТУ „Св. Кирил и Методий”, Варненски икономически 

университет, УНСС. 

Дългогодишната дейност на д-р Красимир Димитров е тясно 

свързана с установяването на новите учебни дисциплини, които се 

формираха по времето на неговото израстване като преподавател. Той 

посвети енергия и страст, като новатор в областта на нотариалното право. 

Работи всеотдайно и има заслуги в областта на личното право, на 

закрилата на децата, на създаването и утвърждаването на институционално 

равнище на защитата на личните данни. Димитров изготви курсове по 

нотариално право в няколко университета.  

Добрата юридическа подготовка, интересите в различни области на 

частното право, големия педагогически опит позволяват на кандидата по 

настоящия конкурс да поднася знанието на студентите на висота, 

отговорно и взискателно. Той се ползва с уважението им и се отличава с 

готовност винаги да отговори на изискванията на учебния процес, който 

непрекъснато се усъвършенства. Затова са свидетелстват не само учебните 

курсове, които води по частноправни дисциплини, но също и участието му 

в различни инициативи, свързани с учебната дейност и с разностранни 

научни и практически инициативи по новите материи, които непрекъснато 

се развиват. 

Център на интересите и преподавателската и научна дейност на 

Красимир Димитров е нотариалното право – организационни, 

материалноправни и процесуални аспекти. Той сътрудничи активно при 
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изработване на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, една 

област, която се разви след приемането на Конституцията на Република 

България от 1991 г. и която е свързана с интересите на всяко физическо 

лице От списъка на всички публикации Димитров представя за участие в 

настоящия конкурс монографичен труд „Нотариални производства”, С., 

Сиела, 2018 г. и  студии и статии написани, след като е придобил 

образователната и научна степен „доктор“ и академичната длъжност 

„доцент“ в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Представени са и две 

глави от книгата „Правна клиника. Практическо ръководство”, които имат 

приносен характер в изработването и представянето на модела за 

практическо обучение на студентите по право и които се оказват успешна 

форма, когато се провеждат задълбочено с отчитане, както на интересите 

на студентите, така и на нуждаещите се от правна помощ граждани.  

Израстването на д-р Димитров в преподавателската и научна работа 

съвпада с периода на изработване на новото българско законодателство. 

Той участва в редица работни групи за изготвяне на законопроекти, като 

тук ще отбележа освен посочения по-горе Закон за нотариусите и 

нотариалната дейност, също Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон 

за закрила на детето и др. Лектор е на десетки семинари, организирани от 

Съюза на юристите и Нотариалната камара. Автор е на учебник 

„Нотариално право.Обща част”, на монографиите „Правно положение на 

нотариуса и нотариалната камара” и „Нотариални производства”. Голям е 

приносът му в разпространяването на знания и обучението в областта на 

защита на личните данни. Той е член два мандата на Комисията за защита 

на личните данни и посвещава на тази своя дейност множество лекции, 

консултации и публикации. Изявен сътрудник е и на Нотариалната камара 

на Република България, където неговото участие е оценено високо. 

Монографичният труд е посветен на промените в процедурното 

нотариално право, настъпили след влизане в сила на ЗННД през 1997 г. и 
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ГПК през 2007 г., които представляват развитие в реформата в 

обективното нотариално право и дават отражение върху практическата 

дейност по извършването на отделни видове нотариални производства. 

Разгледани са основни въпроси на прилагане на законовите разпоредби, 

както и на различни теоретични проблеми от общ характер. Въпреки 

актуалното по съдържание съчинение, посветено на различните 

нотариални дейности, то е обещаващо начало на разработване и на други 

специфични въпроси на отделните видове нотариални производства. 

Книгата ни дава богат материал за обобщаване на изводите, касаещи 

общата законова уредба, за усъвършенстване и допълване на правните 

уредби във връзка с нотариалното удостоверяване. Това е необходимо, за 

да се отговори на материалноправните и процесуалните въпроси, които се 

поставят все по-сложно и комплексно във всяко нотариално производство. 

Необходимо е и с оглед на динамичното законодателство в частноправната 

област, включително за осъществяване на контрол върху сделките, които 

са обект на нотариални процесуални действия. В изследването на д-р Кр. 

Димитров е принос разкриването на връзката и взаимодействието на 

нотариалното право с личното право, с вещното, със семейното и 

наследственото и административното  право, които са обект на други 

научни и публични изяви на кандидата в конкурса. Вижда се връзката на 

промените във функциите на нотариалните органи с промените в други 

материалноправни и процесуални материи в аспект на нотариалното 

удостоверяване, осигуряване сигурност и защита на частноправните 

интереси на участващите и засегнатите от провеждането на нотариалните 

действия лица. Като пример, тук могат да се отнесат разработените 

въпроси, свързани с удостоверяването на договора за аренда, задълженията 

на нотариуса да уведомява страните за наличие на ипотека и за налагането 

на обезпечителна мярка по Закона за отнемане на незаконно придобито 
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имущество – въпроси от жизненоважно значение за всеки, който е в досег с 

нотариално право. 

Със своята дейност по различни цивилистични дисциплини, с 

научната продукция, с която участва в настоящия конкурс, намирам, че д-р 

Красимир Димитров отговаря на изискванията на ЗРАСРБ за академичната 

длъжност „доцент”. Налице са условията за заемане от него на тази 

академичната длъжност „доцент” в СУ „Св. Климент Охридски” и на 

основание чл.27 и чл.27а от ЗРАСРБ, чл.58, ал.1 от Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и чл. 109, ал.3 от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ 

„Св.Климент Охридски” 

                        

                                  П Р Е Д Л А Г А М  

Факултетният съвет на Юридическия факултет на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ да избере доктор по гражданско и 

семейно право Красимир Любенов Димитров на академичната длъжност 

„доцент” по професионално направление 3.6. Право (Гражданско и 

семейно право). 

 

 

     Проф. д.ю.н. Цанка Цанкова 


