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СТАНОВИЩЕ 

от 

 доц. д-р Радостин Вазов 

Висше училище по застраховане и финанси 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за  

заемане на академичната длъжност „доцент“ 

на Висшето училище по застраховане и финанси 

по област на висше образование по област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. 

Право (Търговско и застрахователно право) 

 

В конкурса за „доцент“ , обявен в Държавен вестник, бр.43 от 10.06.2022г. и в 

интернет-страница на Висшето училище по застраховане и финанси, като кандидат участва 

ас. д-р Христина Тодорова Атанасова от Висше училище по застраховане и финанси – 

София. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата. 

Със заповед № 213 от 26.08.2022г. на Ректора на Висшето училище по застраховане и 

финанси съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ във ВУЗФ по област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.6. Право (Търговско и застрахователно право). 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: ас. д-р Христина 

Тодорова Атанасова от ВУЗФ. 

Представеният от ас. д-р Христина Атанасова комплект материали на 

хартиен/електорнен носител е в съответствие с Правилника за развитие на академичния 

състав на ВУЗФ и включва следните документи: 

– Автобиография; 
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– Копие на диплома за придобита ОНС „доктор“ 

– Монографичен труд с резюме 

– Списък на публикациите след защитата на ОНС „доктор“ и екземпляри от тях 

– Резюмета на български и английски език на публикациите след защитата на 

докторската дисертация 

– Медицинско свидетелство 

– Свидетелство за съдимост 

– Удостоверение за изискващия се стаж 

– Доказателства за участие в научни проекти 

– Справка за изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на 

академична длъжност „доцент“ 

– Справка за оригиналните научни приноси в трудовете и за цитиранията 

– Формуляр за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в 

конкурса. 

Д-р Атанасова е автор на над 20 научни публикации след придобиване на ОНС 

„доктор“. За целите на настоящия конкурс тя участва с и е приложила общо 18 научни труда, 

от които 1 монография със заглавие „Конфликт на интереси в застраховането“, 2 студии в 

съавторство: „Съвременни форми за съвместен бизнес“ и „Задължителното застраховане при 

пазарни условия“, 3 статии: Специфика на взаимозастрахователната кооперация“; 

„Задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“,  и   „Модернизиране на 

авторското право с последната директива относно  закрилата на авторското право в единния 

цифров пазар 2019/790“;  както и 12 доклада от научни конференции.  

Всички публикации са на български език и са публикувани в български издания. 

Приемат се за рецензиране всички научни трудове, които са извън темата на 

дисертацията.  
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От представената автобиография е видно, че д-р Христина Атанасова има завиден 

преподавателски опит като лектор в областта на гражданското, търговското и 

застрахователното право. От 2004 до 2018 е преподавател в Стопанска академия „Д.А.Ценов“ 

– Свищов, като през годините е заемала йерархично следните академични длъжности – 

„асистент“, „старши асистент“ и „главен асистент“. Придобила е магистърска, а след това и 

докторска степен в Русенския универститет в областта на Правото. Научните й интереси са в 

областта на търговското, застрахователното право и правото на интелекуалната собственост. 

През 2018 нейният академичен стаж продължава в Юридическия факултет при УНСС, 

където до 2021 е заемала академичната длъжност „асистен“. От февруари 2022 е асистент по 

правни дисциплини във ВУЗФ. Общият й професионален стаж е над 17г. 

Познавам лично кандидатката и имам преки впечатления за нейната преподавателска 

работа.  

2. Обща характеристика на дейността на кандидата. 

Оценка на учебно-педагогическа дейност 

В момента кандидатката заема академична длъжност асистент във ВУЗФ. Има над 17г. 

професионален опит в академичната област. Член е на катедра „Счетоводство и одит“ и на 

Академичния съвет. Учебната й натовареност отговаря на приетите от университета норми, 

както и на изискванията на ЗРАСРБ за заемане на академична длъжност „доцент“. 

Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата 

Въз основа на представената документация от ас. д-р Христина Атанасова могат да 

бъдат направени следните констатации: изследванията на кандидатката и като обем, и като 

качество са в съответствие със ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане и Правилника на 

ВУЗФ за заемане на академични длъжности.  

Централно място при оцененяване на научната продукция на д-р Атанасова заема 

хабилитационният труд на тема „Конфликтът на интереси в застраховането“.  

Монографията е в обем 241 страници и е структурирана в увод, три глави, заключение 

и използвана литература (библиографска справка). От тях 226 страници са изложение по 

същество. Отделно е обособено съдържанието в 4 страници и библиографската справка – от 

5 страници. Уводът е в обем 4 страници, а заключението  - 7 страници. Всяка глава е 

разделена на параграфи, а всеки параграф – на точки. В заключението място намират както 

авторските изводи, така и предложенията за усъвършенстване на нормативната уредна (de 

lege ferenda). Книгата е първото монографично изследване на конфликтът на интереси в 

частноправната застрахователна теория, което подчертава нейната уникалност и значимост. 

Тази разработка е първото цялостно изследване на законовата уредба на конфликта на 
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интереси в застрахователния сектор. Тя включва коментар на законовата регламентация, 

както в публичната сфера, така и в частноправната сфера. Изхождайки от 

материалноправните основания за възникване на конфликт на интереси, уредени от ЗПУКИ, 

е направен опит да се даде дефиниция за конфликт на интереси в застраховането. Направен е 

преглед на ситуациите, при които може да възникне конфликт на интереси при 

осъществяване на застрахователно посредничество, като е разгледана и чуждата 

регламентация в съответната област. Обърнато е специално внимание на предотвратяването 

и установяването на конфликт на интереси при управляващите органи на застрахователите. 

И на последно място, след съпоставителна характеристика между уредбата на чуждото 

законодателство  и българското, е направено предложение за приемане на български закон.  

Изследването е съобразено със законодателството към август 2017г. 

Извън монографията, с останалите публикации, с които кандидатката участва, се прави 

опит да се изследват научни въпроси в областта на частноправните отношения. 

Общият брой на точките в справката за наукометричните показатели на ас. д-р 

Атанасова е 305,75, което е малко над необходимото количество. 

Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и цитирания 

Приносни моменти в хабилитационния труд: 

- Направени са конкретни предложенията за усъвършенстване на нормативната уредна 

(de lege ferenda); 

- Дадена е дефиниция за конфликт на интереси в застраховането; 

- Направен е преглед на ситуациите, при които може да възникне конфликт на интереси 

при осъществяване на застрахователно посредничество, като е разгледана и чуждата 

регламентация в съответната област и са дадени решения свързани с тази 

проблематика; 

- Направена е съпоставителна характеристика между уредбата на чуждото и 

българското законодателства, и е направено предложение за приемане на български 

закон. 

Приносните моменти в представените студии, статии и доклади могат да сведат до: 

сравнителноправен анализ между националното, европейското и законодателството на 

страни-нечленки на ЕС, критичен анализ на съществуващата уредба, формулиране на 

препоръки за подобряването й, както и предложения de lege ferenda. 

Справката на цитируемостта на кандидатката показва, че тя има достатъчна 

разпознаваемост в научните среди. Представени са доказателства за изпълнение на 

минималния брой от 50 точки цитирания за заемане на академичната длъжност „доцент“. 
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Не съм открил форми на плагиатство. Нямам съмнение за личния принос на 

кандидатката в представените научни приноси.   

3. Критични забележки и препоръки 

Желанието на кандидтката за представяне на възможно най-изчерпателно съдържание 

води до разпиляване и не винаги до подходящи детайли. 

Бих препоръчал на кандидатката в бъдещата й научна дейност да задълбочи 

изследванията си в областта на частноправните търговски и застрахователни отношения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от ас. д-р Христина Атанасова отговарят на 

всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ВУЗФ.  

Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни трудове, публикувани 

след материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор“ и отговарят на минималните 

национални изисквания за заемане на академична длъжност „доцент“. В работите на 

кандидата има оригинални научни приноси. Научната и преподавателската квалификация на 

ас. д-р Атанасова е несъмнена. 

Постигнатите от ас. д-р Атанасова резултати в учебната и научно-изследователската 

дейност, напълно съответстват на Правилника на ВУЗФ за приложение на ЗРАСРБ. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното 

жури да изготви доклад-предложение до Академичния съвет за избор на ас. д-р Христина 

Атанасова на академичната длъжност „доцент“ във ВУЗФ по професионално направление 

3.6. Право (Търговско и застрахователно право). 

 

.................. 20.... г.   Изготвил становището: .................................. 

                           доц. д-р Радостин Вазов  


