
С Т А  Н О В И Щ Е 

от проф. д.ик.н. Атанас Леонидов Георгиев, член на научното жури 

относно дисертацията на  

Татяна Ламбева Маркова  

на тема 

„Икономически анализ на основни етапи и аспекти на колективните искове“ 

За присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по 3.8 Икономика (политическа 
икономия) 

 

Дисертационният труд е в рамките на направлението икономически анализ на правото. Анализът 
се базира на използвана в литературата специфична икономическа категория от понятия и 
термини. 

 

I. Актуалност на изследването 

В центъра на изследването се намират правни механизми, между които са колективните искове. 
Основателно се сочи, че тази материя „е широко изследвана в американската икономическа и 
юридическа литература“. У нас това е почти неизползвана област. 

 

II. Структура 

Дисертационният труд има стройна структура. Състои се от четири глави. В първата са разгледани 
аспекти, имащи отношение към ex ante анализ на колективните дела, а във втората е представен 
ex post анализ на започване на колективни дела. Третата глава е посветена на „агентските 
отношения при колективна процедура“.  

Отделено е място на агентски отношения в САЩ и в страни от Европейския съюз, като са разкрити 
специфичните аспекти в тези две правни системи. 

В глава четвърта са разгледани колективните искове в България, предявявани в периода 2009-
2014 г.  

Дисертационният труд е в обем от 252 страници, от които 65 страници приложения и списък на 
използваната литература. Библиографската справка включва 74 литературни източника, в това 
число 31 на кирилица и 43 на латиница. Проучването съдържа 11 таблици, 3 фигури и 3 схеми. 



 

 

III.  

Докторантката се е заела с нелесна задача, изискваща усвояването на редица специфични 
категории и термина. Според нас тя се е справила успешно с това сериозно предизвикателство.  

Разработването на дисертационния труд се основава и на много голям брой законови и правни 
източници, имащи отношение към изследваните проблеми. Посочени са и публикации на колеги 
от Стопанския факултет. 

IV.  

Авторефератът дава подробна представа за различните аспекти и елементи на дисертацията: за 
актуалността на дисертационния труд, за формулираната изследователска теза, за целта и 
задачите на изследването, обекта и предмета на работата, за подходите и методите.  

Специално място е отделено на приносите на дисертационния труд. Справката за тях правилно 
отразява формулираните 5 приносни момента. Те свидетелстват за постигнатите значителни 
резултати: за новаторския характер на икономическото изследване на колективните искове у нас; 
за използвания подход на анализ, реално отличаващ се от този в американските научни 
изследвания, както и други съдържателни моменти. 

Докторантката е посочила четири заглавия по отделни аспекти на дисертацията. Те са 
публикувани в солидни издания, между които две са в Годишника на Стопанския факултет. 
Съдържателен доклад по темата е изнесен на докторантската сесия на 17-тата Международна 
годишна конференция на Стопанския факултет. 

 

V. Заключение 

С пълна убеденост препоръчвам на членовете на научното жури да присъдят на Татяна Ламбева 
Маркова, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.8 Икономика 
(Политическа икономия) образователната и научна степен „доктор“. 

Основанията за положителната ми препоръка са сериозните задълбочени и оригинални 
резултати, намерили реализация в настоящия дисертационен труд. Той отговаря на всички 
изисквания за присъждането на образователната и научна степен. 
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