
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Иван Цветанов Иванов - доцент по гражданско и семейно 

право (05.05.08) 

 

член на научно жури, определено със Заповед№РД-38-357/09.07.2014г. на Ректора 

на СУ „Св. Климент Охридски”, за публична защита на дисертационния труд на 

Васил Тодоров Тодоров на тема „Концентрация между предприятия чрез 

придобиване на контрол”  

за присъждане на образователната и научна степен „доктор по право” в 

професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Гражданско и 

семейно право (Търговско право)” 

 

 І. Обща оценка на докторанта и на представения дисертационен труд 

 Васил Тодоров Тодоров е зачислен със Заповед № РД-20-288/12.02.2008 г. на 

Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” като докторант в задочна форма на обучение 

по професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Гражданско и семейно 

право (Търговско право)” в катедра „Гражданскоправни науки” на Юридическия 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Същевременно г-н Васил Тодоров е и главен 

секретар и член на Изпълнителния съвет на БТПП, което вероятно е предопределило и 

интересите му в областта на бизнес-правото и в частност към конкурентното право. Той 

има три публикувани статии, свързани с темата на дисертационния му труд, което 

обстоятелство демонстрира устойчивост в научноизследователските интереси на 

докторанта към несъмнено актуалната и дисертабилна тема за концентрациите между 

предприятия чрез установяване на контрол. Докторантът е отчислен с право на защита 

със Заповед № РД-20-544/29.03.2012 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”. 

 През време на докторантурата си г-н Васил Тодоров Тодоров е положил 

успешно предвидените по докторската си програма изпити и е атестиран с положителна 

атестация. 

 Дисертационният труд е подготвен под научното ръководство на проф. д.ю.н. 

Методи Марков. Той е в обем 222 стр. Направени са 500 бележки под линия. 



Библиографската справка на труда (122 заглавия) включва използвана научна и научно- 

приложна литература на български, руски и английски езици. 

 

II. Оценка на научните и практически резултати и приноси на 

представения дисертационен труд 

 Значимостта на представения за защита дисертационен труд се определя от 

няколко основни фактора. На първо място това са актуалността и особено 

същественото звучене на изследваната проблематика за развитието на съвременните 

бизнес отношения. На второ място тази значимост се предопределя и от 

обстоятелството, че това е първото в българската правна литература цялостно 

монографично изследване, посветено на тази отделна форма на концентрация, както и 

едва второто (след труда на проф. д.ю.н. Екатерина Матеева) цялостно изследване в 

областта на концентрациите между предприятия. Не на последно място значимостта на 

изследването се проявява и в редицата състоятелни и добре обосновани предложения за 

усъвършенстване на относимото към изследваната материя действащо законодателство, 

като единствено може да се съжалява, че те не са намерили систематичното си място 

непосредствено след безспорно убедителната аргументация за формулирането им, а са 

изнесени едва в заключението на дисертационния труд. 

 Основните научни и научно-приложни резултати и приноси на докторанта се 

проявяват в представения за защита дисертационен труд чрез: 

 - аргументираното предложение за обособяване на специфични критерии за 

класификация на концентрациите (стр. 44-50); 

 - сравнителноправният преглед на различни законодателни решения в ЕС и ЕИП 

относно праговете за значимост на концентрациите (стр. 50-53); 

 - изясняването на правното значение (а не същност, както се посочва на стр. 64) 

на контрола в областта на конкурентното право; 

 - отграниченията между концентрация чрез придобиване на контрол върху 

предприятие или част от предприятие и другите видове концентрации между 

предприятия (стр. 72-73); 

 - изясняване на правното значение на „златната акция”, на договора за 

аутсорсинг и на търговото предложение като средства за установяване на контрол 

върху предприятие; 

 - проследяване на генезиса и развитието на идеите за приложение на различни 

тестове за оценка на концентрациите в ЕС и съотношението им с прилагания в 

българското право и практика тест за тяхната оценка (стр. 120-126); 



 - с приносен характер е и особено детайлното проследяване и анализ на 

производството по издаване на разрешение за концентрации между предприятия, което 

протича пред ЕК (стр. 168-214). 

 По мое убеждение тези резултати и приноси доказват не само широките и 

задълбочени теоретични познания на докторанта в областта на конкурентното, а и в 

сферата на почти цялото частно право, но и неговите правна култура и способности за 

самостоятелни научни изследвания. Представения от г-н Васил Тодоров дисертационен 

труд е доказателство и за това, че той успешно се е справил със сериозното 

предизвикателство да изследва и анализира тази нелека и в значителна степен 

специфична материя. 

 

 III. Критични бележки и препоръки 

 Към докторанта могже да се отправят две принципни бележки или по-скоро 

препоръки, които нямат за цел да дискредитират безспорните достойнства на 

представения от него дисертационен труд, а целят да провокират творческо- 

изследователския му подход и усещането за прецизност и систематика. 

 На първо място следва да се отбележи, че доколкото глава четвърта от 

дисертационния труд е посветена на производството, т.е. процедурата за издаване на 

разрешения за концентрация чрез придобиване на контрол, то тя има подчертано 

публичноправен характер и въпреки безспорната й полезност за читателя тя няма място 

в едно изследване на материята на концентрациите, което е основано на принципите и е 

извършено с инструментариума на частното право. 

 На второ място прави впечатление, че в някои свои части представения 

дисертационен труд има подчертано коментарен характер и в този смисъл му липсват 

теоретичните анализи, обобщения и отграничения, които са характерни за едно научно 

изследване и които са в основата на приносите на изследователя за развитие на 

правната наука. 

 

 IV. Заключение 

 В заключение убедено изразявам положителната си оценка, че 

представения за защита пред научно жури дисертационен труд на тема 

„Концентрация между предприятия чрез придобиване на контрол” отговаря на 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и на Правилника за условията 

и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

СУ „Св. Климент Охридски” за получаване на образователната и научна степен 

„доктор”, поради което предлагам на Васил Тодоров Тодоров - докторант в 

катедра „Гражданскоправни науки” в Юридическия факултет на СУ „Св. 



Климент Охридски” - да бъде присъдена образователната и научна степен 

„доктор” по професионално направление 3.6. Право, научна специалност 

„Гражданско и семейно право (Търговско право). 

 Дата: 11.08.2014 г.    Член на журито: 

доц. д-р Иван Цветанов Иванов 

 


