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РЕЦЕНЗИЯ 
Относно: процедура за защита на дисертационен труд на докторант  Татяна 

Ламбрева Маркова   на тема: „ ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ОСНОВНИ ЕТАПИ И 

АСПЕКТИ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИСКОВЕ” за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор” по професионално направление 3.8.Икономика, научна 

специалност Политическа икономия. 

От доц.д-р Радостина Телериг Бакърджиева, секция „Икономика на фирмата” към 

Институт за икономически изследвания към БАН, член на научно жури, определено със 

заповед РД № 38-35 / 21.05.2015  на Ректора на СУ „ Св. Климент Охридски” проф. дин 

Иван Илчев. 

1. Общо представяне на дисертационния труд 

Дисертационният труд „Икономически анализ на основни етапи и аспекти на 

колективните искове” с обем 252 стр. се състои от следните компоненти: заглавна 

страница, увод, изложение, систематизирано в 4 глави, заключение, списък на 

използваната литература, включващ 74 литературни източника- 31 на кирилица, 43- на 

латиница и приложение с обем 65 стр. Проучването съдържа 11 таблици, 3 фигури и 3 

схеми.  Компонентите на  дисертационния труд са в пълно съответствие на 

изискванията на чл. 27, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за развитие на 

академичния състав на Република България. 

2. Преценка на структурата и съдържанието на дисертационния труд. 

Дисертационният труд  принадлежи към едно от сравнително новите и 

непознати направления на новата институционална икономика „Икономически анализ 

на правото” /Economic Analysis of Law/, активно прокламирано приоритетно в англо-

саксонската институционална школа. Привържениците на това направление защитават 

концепцията за активно взаимодействие между право и икономика, доколкото правото 

трябва да съответства на съвременните икономически и социални реалности, а 

икономическите агенти, при рационален избор на поведение, трябва да акцентират 

вниманието си върху детерминантите на съществуващата правна система. В този 

контекст дисертационният труд покрива нова, неизследвана ниша в икономическата 

теория, чийто бекграунд  отскоро е поставен в университетската икономическа  наука . 

/ Т.Попов, Т.Седларски/. 

Темата на дисертационния труд е напълно неексплоатирана в българския 

академичния и научен ресурс. Както заглавието, така и предложеният анализ са  
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новаторски и за пръв път предложени пред научната общност, което придава на 

разработката специфична ценност . 

Целта на дисертационния труд е дефинирана коректно. Новаторската идея е въз 

основа на  задълбочен икономически анализ  и икономически инструментариум да се 

разкрие при какви условия се предпочитат индивидуалните или колективни искове, 

както и в кои страни. /с.4/ Зададената цел позволява въз основа на утвърдени 

икономически подходи и методи задълбочен системен анализ и оценка на правната 

регламентация на колективните искове, която е  напълно нова и актуална за 

българското законодателство. За постигането на целта на изследователската теза 

докторантката дефинира 5 основни задачи: 

Анализ на колективните искове от екс анте гледна точка, в контекста на  избора 

на вид процедура / индивидуална или колективна/ или въздържане от такава. 

Изследване на колективните искове от екс пост гледна точка след завеждане на 

делото в контекста на процесуалната допустимост, преговори и съглашения, 

както и в компаративен аспект спрямо индивидуалните искове.  

Идентифициране на предимствата и недостатъците на колективните дела от 

позициите на увредените страни и обществото. 

Изследване на колективните искове в САЩ и Европейския съюз 

Анализ и оценка на колективните деля в периода 2009-2014 г. 

Обект на дисертационния труд са колективните искове като правни норми, 

задълбочено изследвани чрез апробирани в икономическата теория подходи и методи 

на анализ и оценка, което придава на докторската теза актуалност и уникалност. 

Приложеният икономически инструментариум е богат и разнообразен. При 

съпоставката между индивидуални и колективни искове е приложен метода ползи- 

разходи. При избора на процедура се използва теория на вероятностите (22-24 стр.) , а  

теория на игрите – при анализиране на поведението на пострадалите, понесли вреди от 

един и същи нарушител (17 стр.). В аналитичната част е приложен  метод на 

моделиране при изследване на колективните процедури в условия на информационна 

асиметрия ( 43-45 стр.). Моделът на  Sarsceno е изследван с цел разкриването на 

въздействието, което оказват груповите съдебни спорове върху съдебния процес.  /с. 

48-49, с. 69/ При съпоставка между предимствата  и недостатъците на колективните 

искове, както и при сравнението с индивидуалните, е приложен успешно широко 

използвания в маркетинга, включително стратегически и международен,  SWAT- 

анализ, като ефективен метод на съпоставяне на  силни   /81 стр./ и слаби страни  / 89-
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90 стр/. В дисертационния труд е широко застъпена « агентската парадигма», 

достижение на институционалната теория и основа за модерния анализ на фирмата. В 

конкретния изследователски случай са разгледани агентските отношения при 

колективната процедура. /с. 105-110/ При изучаването на международния опит в 

областта на колективните искове е приложен метода на системната компаративност, 

метод успешно използван в микро-икономиката, икономиката на фирмата  и 

мениджмънта. Въз основа на теорията за публичните блага колективният иск е 

апробиран като публично благо, но хипотезата е отхвърлена , тъй като не отговаря на 

презумпцията за публичност. 

4-те глави в дисертацията са симетрично структурирани. Всяка от тях завършва с 

обобщение, акцентиращо върху доказателствата на заложените хипотези и основни 

изводи. 

Първа глава с обем 34 стр. е посветена на анализ на икономическите фактори, 

които обуславят необходимостта от започване на индивидуална процедура или 

завеждане на колективно дело като избор на вариант на поведение от всички попаднали 

в дадена ситуация индивиди /процес на намиране на фокалната точка/.  /15-19 стр./ . 

Идентифицирани са първичните условия, заложени при избора на поведенческа 

стратегия от страна на индивидите-жертви. Акцентира се върху образуването на 

колективна процедура в условия на информационна асиметрия при залагане на основни 

детерминанти- размер на вредата, големина на съвкупността от жертвите и очаквана 

компенсация. /25-30 стр./ Направен е дълбочинен  екс-анте анализ на колективните 

искове. Като основни иницииращи субекти са отличени Комисията за защита на 

потребителите / орган към Министъра на икономиката/, сдружения на потребителите, 

неправителствени организации и отделни физически лица. Посочена е активната роля 

на Комисията за защита на потребителите, докато физическите лица нямат 

икономически стимули за иницииране на колективна процедура на обезщетение. /45-47 

стр./ 

Втора глава, която е с най-голям обем, /57 стр./  е посветена на  екс пост анализ 

на започване на колективни дела. Изследвани са три основни насоки – процесуалната 

допустимост на колективните искове, преговорите по колективните искове и 

съглашенията за доброволно уреждане на спора. Както в цялата разработка, така и тук 

специално внимание е отделено на допустимостта на колективните искове в България 

въз основа на съпоставяне на предимствата и недостатъците на процедурата.  

Теоретическите хипотези, които са проверени от дисертанта въз основа на 
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академичната икономическа и правна литература напълно се доказват в емпиричното 

изследване. 

Във втора глава е направен задълбочен анализ на практиката на колективните 

искове в САЩ и Канада. /с.50-54/ , изградена върху фундамента на прецедентното 

право. Съглашенията по доброволно уреждане на споровете са представени 

посредством модели, в които са заложени и апробирани различни променливи-  сума по 

съглашение при индивидуален иск /с.69/, съдебни разходи /с.70/ , вреди / с.70 / и др. 

Динамиката на променливите позволява доказване на хипотезата за ефекта от 

икономията на мащаба по отношение на разходите при колективните дела.  Изследвани 

са  съглашения по колективни искове в САЩ, оптималния размер на хонорарите на 

агентите. /с.74 /  Не е пропусната заложената в цялата разработка закономерност  да се 

изучава дълбочинно българската колективна процедура. Българският опит е изследван 

в няколко направления – допустимост на колективните процедури / с.75-80/, преговори 

по колективни искове /с.79-80/. Разкрита е ниската степен на допустимост на 

индивидуалните, в частност и колективни процедури, както и липсата на преговори по 

колективните искове и съглашения за доброволно уреждане на колективни спорове. / с. 

79-81/.  Идентифицирани са   предимства /с.80-81/ и недостатъците на колективната 

процедура /с.89/, компенсация на жертвите, системата на разубеждаване на 

нарушителите, достъпа до правосъдие /с.86/ и съдебните икономии / с.88-90/. Очертани 

са алтернативи за насърчаване на несериозно съдопроизводство на примера на 

Топлофикация София. /с.93-94/. Систематизирани са негативни ефекти на колективните 

искове върху предприятията. Дискутиран е проблема дали колективният иск е 

публично благо, неоспорими доказателства, за което не са разкрити въз основа 

прилагане на тезите на  Cassone   и Romellfo. / с.100 / Възможността за рефлектиране на 

колективните искове в коригирано поведение на ответника и възприемане на етични 

правила на поведение са извлечени въз основа прилагането на методиката на 

Rubenstein.  / с.102-104/. Българската практика потвърждава неблагоприятната селекция 

на  потърпевшите. / с. 103 / 

Ценността на изложението във втора глава произтича от това, че са представени 

съвременни теории и концепции, които обаче докторантката свежда  към българската 

практика, което още повече повишава значимостта на получените резултати. 

В трета глава на дисертационния труд са анализирани  агентските отношения 

при колективната процедура. Агентските проблеми/ конфликти са анализирани относно 

колективните дела в САЩ / с.105-107 / чрез противопоставяне на интересите на агент и 
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принципал. Анализира се опортюнистичното поведение на мениджърите, което е в 

ущърб на принципала. Изследвани са възможностите на принципала да упражнява 

мониторинг и контрол върху агента- процес, неизменно съпроводен с нови 

допълнителни разходи. Проучена е разнообразната американска система на заплащане 

на агентите – почасова, или процент от обезщетението. /с.109/. Изследвани са 

възможностите за ранни съглашения /с. 111/ , респективно заговорнически съглашения 

/с.113/ Представен е модел за формиране на оптимален размер на хонорара по 

методологията на Кlement, Neeman. /с. 118/. Разгледаната система за наддаване за 

позицията на адвокат на класа е сходна с пазара на мениджъри в контекста на 

икономиката на фирмата. На дискусия  е подложен проблема за ефективността на 

съдилищата  при американските колективни искове, респективно в България. 

Практиката на САЩ е съпоставена със системата на агентски отношения при 

колективната процедура в Европейския съюз /с. 123-124/, като се откроява трети субект 

– организацията./ с. 125-127 / 

Агентските отношения при колективните искове са анализирани относно 

страните-членки на Европейския съюз в двуизмерен аспект- теоретична рамка чрез 

систематизиране на панел от литературни източници /с. 129-131/ и анализ на 

европейски практики./с.130-135/.  

Разгледани са три алтернативни конфигурации на упражняване на влияние при 

процедура за обезщетение на жертви, инициирана от сдружения, база за аналитични 

оценки относно конфликта принципал- агент и възможности за оказване на вътрешен и 

външен контрол върху агентите при перманентен мониторинг на тяхното поведение, 

както и е коментиран оптималния размер на хонорарите /с. 136-138/ 

Не е пренебрегната и оценката, че държавните организации завеждат 

несъществени от гледна точка на потребителите колективни дела, нецелящи  

компенсация. /с. 144-146/ Дадени са конкретни предложения за ограничаването на 

агентските проблеми при колективните искове в страни от ЕС. 

Глава четвърта на докторантския труд не е обемна, но съдържаща 30 страници, е 

изключително ценна за акумулираната оценка на изследването. Емпиричното 

изследване е смело предизвикателство в област, незасегната досега от икономисти, 

аналитици и социолози, което му придава характеристика на уникалност. Колективните 

искове са обследвани дълбочинно и са подложени на отделни критерии за оценка въз 

основа на конструирана база данни, което му придава черти на представителност, а не 

само апробация на хипотези. /с. 148- 168/.  Изследваният времеви период е 5-годишен 
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2009-2014. Висока оценка заслужава първично изградената методология, въз основа на 

която е проведено изследването. /149-151 стр./ Посочени са ограниченията, породени 

липса на обобщени данни. 

Обследвани са  заведените колективни дела в България, приоритетно 

инициирани от Комисия по защита на потребителите. Данните от изследването на 

вариацията допустимост- недопустимост на колективните искове при колективни дела 

са обработени , систематизирани и приведени в табличен и графичен вид . /Подробно са 

представени дори изчисленията, направени от докторантката. / с .158 -165/   

 Резултатите от емпиричното изследване защитават авторските тези и заложени 

хипотези в първите три аналитични глави. При така построена база данни направените 

оценки относно нулевата компенсация, голямата недопустимост на исковете, липсата 

на съглашения, са обективни и неоспорими. Емпиричното изследване е пионерско и  

предизвиква  респект поради голямата приложна ценност на създадената база данни. 

3. Научни и научно-приложни приноси 

Безспорно е предизвикателството да се навлезе в съвсем нова, неизчерпаема по 

обхват научна област. Затова използването на икономически инструментариум  за 

анализ на юридически норми, оценка и емпиричното апробиране на хипотезите е 

основен принос на дисертацията. 

Ценно познание дава и предложения от докторантката в първа и втора глава 

сравнителен анализ на прилагането на процедурата в САЩ, Канада, Европейски съюз. 

Въз основа на сравнителeн анализ е идентифицирана и оценена практиката в България. 

В логична хронология са систематизирани етапите на колективната / 

индивидуална процедура и във всеки един от тях специфичните аспекти  от позициите 

на увредените лица и обществото. 

Практическата значимост на емпиричното изследване е от голяма. Създадената 

база от данни е наложително да бъде предоставена за ползване на Комисия по защита 

на потребителите, сдружения на потребителите, Министерство на икономиката, 

неправителствени организации и научни институции, тъй като тя  може да служи на 

съвкупност от заинтересовани страни при запознаване с тази нова, неизследвана и 

недостатъчно презентирана и наложена научно-практическа област. 

Представените показатели в емпиричното изследване са достоверни, актуални, 

проверяеми. Приложението съдържа богата количествена информация за размера на 

исковете, платени такси и други индикатори, верифициращи сделката. Базата данни 
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трябва да бъде публично презентирана като достоверна и обективна, на което се дава 

максимално висока оценка. 

4. Публикации и участие в научни форуми 

Рецензирането на статиите също може да бъде аргумент , доказващ качествата на 

докторантката и активното и участие в докторантски форуми и конференции. 

Татяна Маркова представя 4 публикувани в авторитетни български издания статии 

и монографии. Изданията са  Известия на съюза на учените , Варна, сп. Икономически 

и социални алтернативи,  Сборник от докторантски трудове на СУ„ Св. Кл. Охридски”  

и Годишник на СУ- Стопански факултет. 

Публикациите са посветени на проблема принципал-агент в американските 

колективни искове, на икономическия анализ на колективните искове, на предимствата 

и недостатъците на процедурата и екс анте анализа на предявяване на колективни 

искове и по същество апробират отделните аспекти на комплексната PhD теза. 

Запознаването с публикуваните марериали дава основание да се разкрие голямата 

ангажираност на Татяна Маркова с изследването на темата и желанието и да се наложи 

като утвърден изследовател в академичните среди. Обемът им е доказателство за 

последователност в подготовката на докторантката и способността и за самостоятелен 

анализ на сложни икономически процеси. 

5.    Критични бележки и препоръки 

В целите на дисертацията е заложено изследване на икономическите въздействия на 

колективните/частни искове в насока защита на интересите на увредените лица и 

обществото. Както в теоретичната част, така и в емпиричното изследване са отчетени 

приоритетно интересите на увредените лица,  заложено в целта. Корупцията, например, 

която разбира се, може да бъде обект на самостоятелно изследване с обществена 

значимост, касае интересите на цялото общество, или регионалната общност като 

системни Stakeholders. Интересен би бил и двуизмерния подход, който да разкрие 

причините за увреждащото действие от страна на нарушителите, както и дали те ще 

заложат активни или пасивни поведенчески стратегии при отчитане интересите на 

обществото, в смисъла на екологични и етични норми на поведение. А кой механизъм 

би бил по-ефективен- доброволният / чрез стандарти/ или санкционният. За един, но 

масов нарушител, би могло да се направи case-study изследване, което да разкрие 

позициите на мениджърите на нарушителя и да обоснове доводите за тяхното действие/ 

бездействие. 
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 При потенциален грантов ресурс е наложително базата данни да бъде обновявана 

периодично и да предоставя актуална нормативна информация на държавните 

институции, студенти и научни работници като емпиричната част да бъде обогатена с 

количествени показатели. 

За в бъдеще ще е интересно да се проследят и прилаганите форми на заплащане на 

агентите, гарантиращи упражняването на правото на контрол върху тях, както и 

даването на количествена оценка на тяхното заплащане. В икономическата литература 

при анализа на икономиката на фирмата, успешно се верифицира заплащането на 

независимите директори, на изпълнителните директори и членовете на Съвета на 

директорите / основно заплащане плюс система на бонуси/. 

5. Въпроси към дисертанта 

Въпреки високата степен на осветляване на проблематиката, на докторантката 

могат да бъдат зададени следните въпроси: 

Какви според нея оптимални критерии да бъдат заложени при избора на наказание 

спрямо нарушителите с цел те да бъдат приведени в полезност на обществото като 

спазват екологични и морални норми- убеждение, мек / твърд санкционен режим или 

наказание. 

Каква е оценката на докторантката относно степента на разрешаване на агентските 

проблеми по отношение на колективните искове на примера на България? 

6. Заключение и предложение. 

На база на постигнатите резултати при разработването на докторантската теза  на 

докторант Татяна Ламбрева Маркова може да се обобщи, че  дисертационният труд 

адекватно отговаря на критериите и изискванията за присъждане на степен „доктор”, 

залегнали в Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, в Правилника за условията и реда на придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в СУ „ Св. Климент Охридски”, както и 

във вътрешните правила на катедра Икономика за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор”.  Въз основа на положителното становище давам висока оценка 

на дисертационния труд на Татяна Ламбрева Маркова „Икономически анализ на 

основните етапи и аспекти на колективните искове” с цел присъждане на образователна 

и научна степен „ доктор”. 
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           София, 15.07.2015                                           Рецензент: 

                                                                                      ( доц. д-р Радостина Бакърджиева) 

 


