С Т А Н О В И Щ Е
на доц. д-р Траян Конов
член на научното жури определлено със заповед № РД 38254/03.05.2017 г. по конкурса за академична длъжност
„доцент“ по гражданско и семейно право 3.6., обявен в ДВ
№ 23 от 17.03.2017 г. за нуждите на Юридически факултет
при СУ „Св. Климент Охридски“
В обявения в ДВ № 23 от 17.03.2017 г. за нуждите на
Юридически факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ конкурс за
академична длъжност „доцент“ по гражданско и семейно право 3.6.
единствен кандидат е главен асистент д-р Галина Петрова Димитрова.
Кандидатът в конкурса гл. ас. д-р Галина Димитрова е
родена през 1976 г. в град София, завършила е специалност „Право“ в
Юридически факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, дипломира се
през 2001 г. с образователно – квалификационна степен „магистър“ по
специалност „право“, специализация „правораздаване“ с отличен успех от
семестриалните (5.97 – една единствена оценка мн. добър 5.00) и отличен
успех от държавните изпити (6.00). От февруари 2002 г. г-жа Галина
Димитрова е асистент по гражданско и семейно право в Юридическия
факултет при СУ „Св. Климент Охридски“. От февруари 2013 г. след
успешна

публична

защита

на

докторска

дисертация

на

„Прекратяване на осиновяването по българското семейно право“

тема:
г-жа

Галина Димитрова е доктор по право на Юридическия факултет при СУ
„Св. Климент Охридски“ (Диплома № СУ 2013 – 9), след което е избрана
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на академична длъжност „главен асистент“ в Юридическия факултет при
СУ „Св. Климент Охридски“.
Преподавателската дейност на кандидата започва с
постъпване на работа в Юридическия факултет при СУ „Св. Климент
Охридски“, като до днес – вече повече от петнадесет години гл. ас. д-р
Галина Димитрова води семинарни занятия в този факултет по учебните
дисциплини: „Семейно и наследствено право“ (от 2001 г.); „Гражданско
право обща част“ (от 2002 до 2006 г.); „Вещно право“ (от 2003 до 2007 г.);
„Облигационно право“ (от 2007 г.), като участва и в семестриалните
изпити на студентите по тези учебни дисциплини. От учебната 2014 – 2015
г. гл. ас. д-р Галина Димитрова самостоятелно води курса по учебната
дисциплина „Основи на частното право“ пред студентите от специалност
„Международни отношения“ в Юридическия факултет при СУ „Св.
Климент Охридски“. Преподавателската дейност на гл. ас. д-р Галина
Димитрова в Юридическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ се
отличава с дисциплинираност, прецизност и отзивчивост, което е причина
за уважението на нейните колеги и студенти, сред които е позната и като
задълбочен, внимателен и добронамерен екзаминатор.
Научните интереси на гл. ас. д-р Галина Димитрова са
фокусирани основно в областите на семейното и наследственото право,
облигационното и вещно право. Кандидатът е автор на общо четири
публикувани книги (една от които в съавторство) и четиринайсет
студии и статии.
В конкурса кандидатът участва с две монографии:
„Договорът за аренда в земеделието“. С. Нова звезда, 2016. 240 с. и
„Настойничество и попечителство“. С. Нова звезда, 2016. 194 с., както и с
пет статии: „Прекратяване на договорите за наем и аренда при влизане в
сила на решението за уедряване на имоти по чл. 37е ЗСПЗЗ“ – Собственост
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и право, 2016, № 2, с. 32-37; „Договорът за преаренда на държавни и
общински земи“ – Собственост и право, 2016, № 4, с. 22-25; „Настаняване
в приемно семейство на дете, поставено под настойничество или
попечителство“ – Общество и право, 2016, № 5, 65-74; „Отдаване под
аренда на държавни и общински земи без търг или конкурс“ – Собственост
и право, 2016, № 7, с. 33-40 и „Изменение и прекратяване на договора за
наем на основание чл. 37л ЗСПЗЗ и чл. 101 ППЗСПЗЗ“ – Собственост и
право, 2016, № 10, с. 23-29.
Монографията „Договорът за аренда в земеделието“
С. Нова звезда, 2016. 240 с., е първото у нас монографично съчинение,
специално посветено на арендния договор и уредбата му в ЗАЗ,
структурирано е в три глави, авторов предговор и заключение.
Монографията

за

пръв

път

у

нас

представя

исторически

и

сравнителноправен преглед на правната уредба на арендните отношения
(с. 24 – 47), в който е анализирана подробно предшестващата българска
уредба на наемите на полски имоти и на добитък, като е представена и
уредбата на някои екзотични за България законодателства като това на
Колумбия и Казахстан. Основателно договорът за аренда е представен като
разновидност на наемния договор, но се подчертава и вещния му ефект по
отношение на плодовете. Подробно са анализирани и възможните
разновидности на арендния договор и са направени разграничения от
сродни договори. Особено внимание авторът обръща на правата и
задълженията на страните (глава втора) и на проблемите във връзка с
изменение и прекратяване на арендното отношение (глава трета).
Монографията показва задълбочено познаване на
проблемите на облигационното право и съдържа редица приноси и
приносни моменти при интерпретацията на текстовете и съотнасянето
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им с по-общи въпроси на облигационното право, подробно описани в
авторовата справка.
Монографията „Настойничество и попечителство“ С.
Нова звезда, 2016. 194 с., макар да е едноименна на монографията на
Панчо Бешков (1984 г., Наука и изкуство, 125 с.) представлява нов поглед
върху института, не само с оглед междувременните изменения в
законодателството и създаването на нови уредби и институции за закрила
на детето, но също и предвид настъпилите промени в отношението на
юристите и обществото към проблемите на настойничеството и
попечителството. Монографията е структурирана в пет глави, авторов
предговор и заключение. Разгледани са понятието за настойничество и
попечителство, систематичното място на института, който основателно се
схваща от автора като част от личното, не от семейното право (с. 17)
историческото му развитие, сравнителноправен преглед (обхващащ
Франция, Италия, Белгия, Русия и Беларус), съотношението на института
с други мерки за подкрепа, поставянето под настойничество или
попечителство, правата и задълженията на настойника, попечителя,
техните заместници и съветници, включително усложненията в хипотеза
на настаняване в приемно семейство, прекратяването на настойничеството
и

попечителството,

контролът

и

надзорът

върху

дейността

на

настойниците и попечителите. Специално следва да бъде изтъкнато и
изследването на проблемите, които биха се породили в нормативната
уредба и прилагането на института във връзка с евентуалното приемане на
внесения в предишната легислатура проект за ЗФЛМП и анализът на този
законопроект (с. 50 – 51 и 61 – 69). Известни възражения би могла да
понесе не толкова структурата на монографията (която е логична), колкото
озаглавяването на отделните ѝ части.
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Монографията показва задълбочено познаване на
проблемите на настойничеството и попечителството и съдържа редица
приноси и приносни моменти при интерпретацията на действащите
текстове и съотнасянето им с други „закрилни“ уредби в действащото
законодателство, подробно описани в авторовата справка.
Представените в конкурса пет статии принципно
третират изследвани в двете монографии проблеми, запознавайки
съответната читателска аудитория с авторовите тези.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Въз основа на досегашната академична кариера на
кандидата, успешната му преподавателска дейност в Юридически
факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ в продължение на повече
от петнадесет години, както и качеството на представените в конкурса
научни публикации, считам че са налице всички изисквания на чл. 24,
ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република
България и чл. 105 от Правилник за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св.
Климент Охридски”, поради което препоръчвам на научното жури да
предложи на Факултетния съвет на Юридическия факултет да избере
гл. ас. д-р Галина Петрова Димитрова на академична длъжност
доцент по гражданско и семейно право (3.6.) в Юридически факултет
на СУ „Св. Климент Охридски“.

доц. д-р Траян Конов

