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      УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

      Татяна Ламбева Маркова е докторант в Стопанския факултет на Софийския 

университет “Св. Климент Охридски”. Тя има специализация в Университета в Нанси 2 

и е хоноруван асистент в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“.  

      Тя има три публикации по темата на дисертационния труд и една статия под печат. 

Научен ръководител на докторантката е доц. д-р Тодор Попов. Дисертационният труд е 

в обем от 252 стр. Работата включва увод, четири глави, библиография и приложение. 

Направени са 128 бележки под линия. Библиографската справка на труда включва общо 

74 заглавия, от които 31 на кирилица и 43 на латиница. Цитиранията в текста на 

дисертацията са направени коректно. 

      I. Оценка на научните и практически резултати и приноси на представения 

дисертационен труд 

      Представеният за защита дисертационен труд е посветен на икономическия анализ 

на основните етапи и аспекти на колективните искове. Заглавието е избрано удачно, 

доколкото до момента няма друго цялостно и задълбочено монографично изследване 

по този въпрос в България. Значимостта на темата се обосновава и от факта, че това е 

интердисциплинарно изследване и включва въпроси на политическата икономия и на 

гражданското и гражданско-процесуалното право. То представлява интерес за теорията 

и за практиката.  



      Избраната от докторантката структура на изследването дава възможност за анализ 

на основни етапи и аспекти на колективните искове. Дисертантката излага и 

аргументира собствени възгледи и показва, че е способна да провежда самостоятелни 

научни изследвания.  

      Глава първа e посветена на екс анте анализ на колективните дела, т.е. анализ на 

икономическите и социалните отношения преди завеждането на колективен иск. Глава 

втора разглежда екс пост анализ на започването на колективни дела, т.е. след 

предявяване на колективен иск, глава трета – агентски отношения при колективна 

процедура, а глава четвърта – колективните искове в България, предявени през 

периода 2009-2014 г. 

      В труда дисертантката анализира не само колективните искове по българското 

действащо право, но отделя значително внимание и на чуждестранни икономически и 

правни разрешения (главно от англо-американския правен кръг и от правото на 

Европейския съюз). 

      Основните научни приноси на докторанта са по-конкретно следните: 

      Първо, анализирани са предимствата и недостатъците на колективните искове в 

сравнителен план и в България; 

      Второ, разграничени са три типа съдебни дела – индивидуални и едновременни, в 

това число колективни и последователни във времето индивидуални дела, като са 

посочени хипотезите, при които едните са за предпочитане пред другите; 

      Трето, направен е изводът, че потърпевшият ще започне индивидуална процедура, 

ако очакваните за него ползи са най-малко равни на очакваните за него разходи. При 

малки по размер вреди на повече потърпевши предявяването на индивидуални искове е 

неизгодно за потърпевшите, поради което колективния иск има предимство пред 

индивидуалните. Формулиран е изводът, че колективните искове оказват отрицателно 

влияние върху предприятията. 

      Четвърто, приносен момент представлява анализът на основните етапи и аспекти 

от процедурата, които включват допустимост на иска, преговори и съглашения, 

компенсация на увредените лица и т.н. 

      Пето, научен принос е изследването на колективните дела в България в периода 

2009-2014 г. и направените от изследването изводи: 

– наличието на спад в предявяването на колективни искове в периода 2012-2014 г., 

– успешен завършек на колективните искове, предявени от Комисията за защита 

на потребителите за сметка на исковете, предявени от физически лица и  от 

инцидентно създадени организации, както и 



– че при нарушения с малки вреди у нас не е удачно да се завеждат нито 

индивидуални, нито колективни дела. 

      IІ. Критични бележки и препоръки 

      Към дисертационния труд могат да се отправят и някои критични бележки и 

препоръки, които не намаляват неговите достойнства. 

На първо място, прави впечатление използването на множество чуждици и 

терминология, която е присъща на англо-американската доктрина (например 

принципал, агент,  несериозно съдопроизводство (frivolous litigation), жертви и др., като 

е направен опит да се “внедрят” в българската правна и икономическа доктрина.  

  На второ място, прекалено голямо внимание е отделено на анализа на 

отношенията принципал-агент главно в САЩ, както и в някои държави от Европейския 

съюз, като са посочени някои проблеми в тези отношения. 

 Изтъкнатите забележки по мое мнение не са в състояние да променят 

положителното ми впечатление от дисертационния труд.   

            IІІ. Заключение 

       Дисертационният труд на тема „Икономически анализ на основни етапи и 

аспекти на колективните искове” показва, че дисертантката Татяна Ламбева Маркова 

притежава задълбочени теоретични знания по Политическа икономия и е способна да 

води научна дискусия, като поддържа аргументирани становища.  

       В заключение изразявам положителната си оценка, че представеният за защита 

пред научно жури дисертационен труд на тема „Икономически анализ на основни етапи 

и аспекти на колективните искове” отговаря на изискванията на чл.6, ал.3 от Закона за 

развитието на академичния състав в Република България и на чл.27, ал.2 от Правилника 

за прилагане на ЗРАСРБ за получаване на образователната и научна степен „доктор”, 

поради което убедено предлагам да бъде присъдена образователната и научна степен 

„доктор” по научната специалност „Политическа икономия” на Татяна Ламбева 

Маркова - докторант в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“. 

 

 

       

      София, 7.07.2015 г.                 Член на научното жури: 

             доц. д-р Таня Йосифова  

    

 


