
С Т А Н О В И Щ Е 
 

ОТ:  доц. д-р Тодор Попов, Стопански факултет, катедра Икономика 

  

ОТНОСНО:  дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен  

“доктор” в професионално направление 3.8 Икономика, по научна 

специалност “Политическа икономия“ в Софийския университет „Св. 

Климент Охридски”. 

 

АВТОР НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: Татяна Ламбева Маркова, докторант в 

катедра „Икономика” при Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“  

 

ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: “Икономически анализ на основните етапи и 

аспекти на колективните искове” 

 

I. Обща оценка на представения дисертационен труд 

 

Представеният дисертационен труд на Татяна Маркова изследва актуален 

проблем, значим както в методологическо отношение – разработката се нарежда сред 

първите приложения на апарата на икономическия анализ на правото в българската 

научна литература, така и с оглед на скорошната правна регламентация на колективните 

искове в българското законодателство. В приложен план значението му се простира до 

анализа на икономическите ефекти от законовата регламентация на колективните искове 

в България като основа за оценка на релевантните правни норми и извеждане на 

препоръки за тяхното усъвършенстване. 

Дисертационният труд „Икономически анализ на основни етапи и аспекти на 

колективните искове” с общ 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.  
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Представените източници и тяхното цитиране в работата свидетелстват за 

литературната осведоменост на докторантката и доброто познаване на научното 

направление «Икономически анализа на правото», а така също и на юридическата 

практика в областта на анализираната проблематика не само в България, но и в редица 

други страни. 

Главната цел, която Татяна Маркова си поставя в дисертацията е „въз основа на 

анализ на индивидуални и колективни искове, да се изясни при какви условия и в в 

усрловията на коя правна традиция са за предпочитане едните, а при какви – другите“. 

Колективните искове най-общо позволяват чрез едно съдебно дело да се отстояват 

правата на множество лица, увредени от едно и също нарушение, като разбира се, тази 

възможност в решаваща степен се обуславя от цялостния характер и специфика на 

правната система на съответната страна. Постигането на тази цел е станало възможно 

благодарение на възприетия нов подход на анализа – от гледна точка на увредените 

лица, а не от тази на адвокатите в гражданския процес.  

Така формулираната цел се преследва с поставянето на няколко конкретни 

задачи: а) анализът на колективните искове ex ante от перспективата на увредените лица, 

които преценяват какъв вид процедура да предпочетат (индивидуална или колективна) и 

дали да не се въздържат; б) изследването на колективните искове ex post през призмата 

на процесуалната допустимост, преговорите и съглашенията за доброволно уреждане на 

спора; в) изследването на агентските отношения при колективни искове в Съединените 

щати, както и в страни от Европейския съюз и г) анализът на колективните дела, 

заведени у нас в периода 2009-2014 г.  т. е. след първата година след влизането в сила на 

новия ГПК, съдържащ правна възможност за предявяване на колективни искове в 

гражданския процес.  

Прецизно са формулирани обектът и предметът на дисертационния труд. 

Защитаваната основна теза е, „че в условията на континенталната правна система е 

уместно да бъдат използвани и колективните, и индивидуалните искове, защото и 

едните, и другите имат предимства в определени ситуации и хипотези“. 

Докторантката обосновано подлага на критичен анализ тезата, застъпвана 

преобладаващо в американската, а в известна степен – и в европейската научна 

литература, че колективните искове притежават съществени предимства пред 

индивидуалните, както от гледна точка на увредените лица, така и на обществото като 
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цяло и че те следва да бъдат използвани приоритетно. Освен това тя привежда логически 

аргументи в полза на гледището, че даже и в условията на англо-американската правна 

система е удачно да се използват и колективните, и индивидуалните дела, защото и 

едните, и другите имат преимущества при определени ситуации и хипотези.  

При доказване на формулираната научна теза са използвани редица методи, сред 

които са преди всичко сравнителният и системният анализ. За нуждите на научния труд 

колективните искове, предявени у нас в периода 2009-2014 г., са обследвани и оценени 

въз основа на набор от показатели. Докторантката разработва програма на емпирично 

изследване и конструира база от данни за колективните дела в България през 

разглеждания период. Процесът по построяване на базата данни е изложен подробно в 

началото на четвърта глава на дисертацията. Обработена и анализирана е не само голяма 

по обем информация, но същевременно е анализирана преобладаващата част от всички 

заведени и приключени поне на една инстанция съдебни дела в страната. Независимо, че 

техният брой все още не е много голям, са обхванати почти всички дела, а не анкетна 

извадка, което придава висока достоверност на показаните резултати. Татяна Маркова е 

съчетала възможностите на използваните методи, показала е, че ги познава и е 

демонстрирала подготвеност за извършване на самостоятелно научно изследване.  

 

II. Оценка на автореферата и публикациите по дисертацията 

 

Във връзка с процедурата по публична защита докторантката е представила 

автореферат (в обем 30 страници компютърно набран текст) и четири статии в научни 

издания, отпечатани или приети за публикация. В статиите се анализират проблемите, 

разработвани в дисертационния труд. 

 

III. Оценка на научните и практически резултати и приноси на 

дисертационния труд 

 

Формулираните от авторката научни приноси точно отразяват научната стойност 

на представената дисертация. За българската икономическа литература това е работа, 

която изобщо няма аналог, и само това е вече достатъчно за положителна оценка на 

работата. Дори и в контекста на чуждата икономическа литература може да се подчертае 
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приносният елемент на тезата, че в определени ситуации и двата типа искове – 

колективни и индивидуални – имат своите предимства, както и подчертаната изходна 

позиция изследването да се води през призмата на увредените лица.  

Основните приноси в дисертационния труд на кандидата за ОНС “доктор” Татяна 

Маркова са свързани именно с пионерското приложение на методологичния 

инструментариум на икономическия анализ на правото към конкретен проблем в 

българското (а и не само в българското) законодателство. Наред с горепосоченото, 

трябва да се подчертае и значението на конструираната първа за нашата страна база от 

данни с колективните искове, като са изчислени показатели за основни етапи/аспекти на 

тези дела, при това със стремежа за пълно обхващане на всички дела, а не чрез анкета 

със спорни критерии за подбор. Въз основа на тези показатели са анализирани 

съответните процедури и е извършен сравнителен анализ с индивидуалните искове. 

Посочените научно-приложни приноси на докторантката са лично дело и 

обогатяват съществуващото научно познание в областта на икономическия анализ на 

правото в България, както и разкриват перспективи за повишаване на икономическата 

ефективност на правната регламентация на колективните искове в страната. 

 

 

IV. Критични бележки и препоръки 

 

В дисертационния труд са допуснати и някои пропуски, които ми дават основание 

да направя следните критични бележки: 

1. В стилово отношение работата би могла да се подобри чрез избягване на някои 

повторения – но не по същество, а именно в рамките на няколко 

последователни изречения. 

2. Вероятно биха могли да се използват и по-голям брой теоретични източници, 

цитирани в дисертацията, в областта на икономическия анализ на правото и в 

частност посветени на проблематиката на колективните искове. 

Посочените критични бележки не влияят върху общата  оценка на представената научна 

продукция и не намаляват важността на изтъкнатите приноси.  

 

V. Заключение 
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Гореказаното ми дава основание за извода, че  дисертационният труд отговаря 

напълно на критериите и изискванията за присъждане на научната 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 на 

Стопанския факултет при СУ „Св. Климент Охридски“. Въз основа на 

положителното становище давам еднозначно положителна 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”. 

 

София,  доц. д-р Тодор Попов 

20.07.2015 г.    


