
До членовете на научното жури, 

Юридически факултет, 

СУ „Св. Климент Охридски” 

 

 

 

С  Т А Н О В И Щ Е  

от 

от проф. д-р Иван Русчев, д-р по право 

върху представения за публична защита дисертационен труд на 

Димитър Иванов, 

докторант на самостоятелна подготовка  

в Катедрата по гражданскоправни науки, Юридически факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

на тема 

„ОСОБЕНИЯТ ЗАЛОГ В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО“ 

 

за получаване на образователната и научна степен „ДОКТОР“ 

в научно направление 3.6. „Право“ (Гражданско и семейно 

право) 

 

Уважаеми колеги, членове на научното жури, 

На основание чл.9 от ЗРАСРБ, чл.30, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ, представям на вниманието ви становището си 

върху дисертационния труд на докторанта на самостоятелна подготовка 

в Катедрата по гражданскоправни науки на Юридическия факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски“ г-н Димитър Иванов 

 

Г-н Димитър Иванов е докторант на самостоятелна подготовка, 

зачислен с тема на дисертационния труд „Особеният залог в българското 

право“. Дисертационният труд се състои от 254 стандартни страници. 



Структурата на дисертационния труд обхваща увод, пет глави и 

заключение. В края е приложен списък на използваната литература, който 

включва 117 заглавия  на български  и 9 на чужди езици. 

 Темата на дисертационния труд е актуална и значима, като 

авторът има множество (посочени в автореферата 13, а към настоящия 

момент са ми известни и други, непредставени за рецензиране) научни 

публикации по нея. Изследвани са интересни и спорни въпроси, касаещи 

особените залози като изпълнение върху вземане по реда на ЗОЗ и 

конкуренция между залог на вземане по ЗОЗ и ЗДФО, сделка, извършена 

от залогодателя без съгласие на заложния кредитор в контекста на нейните 

правни последици и характеристика и правни, относно допустимостта на  

насочване на изпълнението върху движима вещ, предмет на особен залог, 

срещу трето лице, придобило вещта след вписването на договора за особен 

залог и има ли то положението на залогодател по смисъла на чл.13, ал.1 от 

ЗОЗ, ако разпореждането с вещта не е вписано по неговата партида, както  

и редица други проблеми с практическа стойност.  

Освен в учебните курсове по облигационно и търговско право, тази 

сравнително нова тема продължава да занимава и автори – научни 

работници от различни университети, както и колеги от практиката, към 

които принадлежи и дисертантът. В този смисъл липсват цялостни 

изследвания, посветени на особения залог като обезпечение и на режима 

по ЗОЗ като нормативен акт. Практическата и теоретична значимост на 

избраната тема проличава и в самата законодателна идея за неговото 

създаване – формиране на една облекчена процедура за кредитора, в полза 

на когото е учреден особен залог, която да му позволи бързо да се 

удовлетвори от заложеното в негова полза имущество по специален и 

извънсъдебен ред. 

В дисертационния труд е направен подробен анализ на 

действащото българско законодателство, регламентиращо реда за 

учредяване на особен залог, като се изяснява смисъла на правните норми в 

съответствие с мястото им в нормативния акт. Приложение намират и 

дедуктивният и системният метод, при които правните явления се 

разглеждат в тяхната взаимна връзка и според мястото им в правната 

система. Чрез формално-логическият метод на обобщение се извеждат 

обосновани заключения относно значими правни проблеми, които не са 

били предмет на изследване в българската правна доктрина.  



Трудът, особено след последните обсъждания в катедрата по 

гражданскоправни науки е преработен, като са съобразени голяма част от 

направените на дисертанта първоначални и последващи препоръки и 

критични бележки, от което съчинението е спечелило, особено при 

формулирането на изводите по спорни и противоречиво решавани 

въпроси.  

Понастоящем дисертационният труд се намира в задоволителна 

степен на завършеност, отчитайки формулираните и реализирани цели и 

задачи на дисертацията, и е научно монографично съчинение, което в 

цялост заслужава положителна оценка, въпреки обширността на темата, 

която логично е рефлектирала в невъзможност за навлизане в детайли при 

разглеждане на редица проблеми. 

С оглед на това считам, че представения за защита труд на г-н 

Димитър Иванов – докторант на самостоятелна подготовка, съдържа 

научните приноси, посочени в автореферата, покрива изисквания на  

ЗРАСРБ и на Правилника за прилагането му, има качествата да бъде 

успешно публично защитен и на докторанта г-н Иванов да бъде 

присъдена образователната и научна степен „ДОКТОР“ в научно 

направление 3.6. „Право“ (Гражданско и семейно право). В който 

смисъл моля за Вашето гласуване. 

 

С уважение:…………………….. 

(проф. д-р Иван Русчев) 

 


