
 

СТАНОВИЩЕ 

От професор  д-р Дарина Пеева Зиновиева, Институт за държавата и 

правото, БАН и Юридически факултет на ПУ ”П. Хилендарски”, член 

на научно жури, по конкурс за доцент на ЮФ при СУ ”Св. Кл. 

Охридски” в професионално направление: 3.6 Право /Право на ЕС/.   

       

Уважаеми господин председател на Научното жури, 

Със заповед РД-38-256 от 25.04.2018г на Ректора на СУ”св.Кл.Охридски” 

съм назначена за член на научното жури в конкурса за доцент, обявен в 

ДВ, бр. 33/17.04.2018. 

Кандидат за участие в  конкурса е гл.ас.  д-р Иван Стефчов Стойнев.  

Представени са една монография „Правен режим за защита на 

конкуренцията в ЕС” /том I Антикартелно право/ изд. Сиела, 2018г. и 

допълнителни публикации.   

Монографията „Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС” /том I 

Антикартелно право/ е  актуално изследване, което в цялостност обхваща  

правните проблеми на забраната в чл.101 от ДФЕС за картелни 

споразумения.  В този смисъл трудът има приносен характер за правната 

доктрина и за практиката. 

Авторът е разпределил материята в три части, шест глави, като завършва с 

обобщаващо заключение. Трудът е с добра систематика - в началото 

авторът разглежда концепциите в правния режим на конкуренцията в ЕС, 

след това анализира забраната за нелоялна конкуренция по см. на чл.101 от 



ДФЕС и накрая изследва в конкретика приложението на правилата за 

забрана.  

В краткото заключение на монографията той  пояснява развитието и 

оптимизирането на общностната правна антикартелна политика и 

представя виждането си за бъдещо изследване, като евентуално 

продължение на тематиката.      

Заслужава положителна оценка обширния и задълбочен анализ  на  

първичното право на ЕС, на производното право на ЕС, на казуистиката и 

съдебната практика, изясняващ правната защита срещу нелоялната 

конкуренция, която ЕС прилага. Така напр. авторът изследва общия правен 

режим на ЕС, чрез който се защитава конкуренцията на субектите, като в 

началото на труда пояснява принципите на стопанска независимост, 

изяснява дефинирането на понятието „стопанска дейност”, както и 

изключенията. С приносен характер са анализите и изводите на автора за 

типа на дейностите, спрямо които може да се прилага правния режим за 

защита на конкуренцията. Анализирайки съдебни решения, той стига до  

полезни за доктрината изводи, като например възможността един и същ 

субект на правото да участва в гражданския оборот, от една страна и да 

бъде носител на публична власт, от друга /стр.30-35/.     

Приносно за доктрината, според мен, е подробното изследване на така нар. 

концепция за „пазарна мощ”, проявните форми и доказването на тяхното 

реализиране чрез правни методи и средства в част Първа, глава Втора. 

В част Втора от книгата авторът прави  задълбочено изследване на  

приложимия обхват на разпоредбата на чл.101 от ДФЕС.  Приносни са 

разсъжденията му  относно видовете форми на съгласувателна дейност на 

правните субекти, при нарушения в конкуренцията на пазара. Следва да се 

оцени положително изследването на  нищожността на забранените  



споразумения  и правните последици от прогласяването й /стр.167-169/.  

Както и в други части от труда, и тук, принос на автора е извеждането от 

съдебната практика на дефиниции, които не съществуват като легални 

понятия в позитивното право на ЕС. Такъв е примерът с  някои от формите 

на нелоялна конкуренция, които  не са дефинирани в ДФЕС /напр. 

понятието „сдружение на предприятие” на стр.143/.  

В част трета от монографията Иван Стойнев изследва прилагането на 

забранителните правила  на чл.101 ДФЕС спрямо видовете споразумения. 

Приносни са анализите и изводите му относно въпросите на 

споразуменията за стандартизация, споразуменията за трансфер на 

технологии и др. Силен е анализът на Регламент 316/2014 и детайлите, 

които авторът пояснява при прилагането му. Целият анализ е подплатен с 

казуистика и юриспруденция. 

Приносни за теорията и практиката са изследванията относно така нар. 

„освобождаване”, когато са налице елементи, извън обхвата на правилата 

за забрана.  

Особено внимание е отделено на така нар. „вертикални споразумения” и 

прилагането на Регламент 330/2010г., като авторът разглежда 

презумпцията за „липса на пазарна сила”/стр.368 и сл./, налагането на 

продажни цени /стр.375/, разпределяне на клиентски групи /стр.379 и сл./ и 

др. 

Монографията е с висока научна стойност, актуална е и има доктринерен 

принос. Авторът показва правна ерудиция, познания както в частното, така 

и в публичното право.  

Критичните ми  бележки  са насочени към стила на автора, който стил на 

моменти има по-икономическа насоченост, на фона на общия издържан 

правен език.  



В  цялостност научните изследвания в монографията и другите 

публикации на  Иван Стойнев  показват задълбоченост в научното търсене 

и траен интерес към проблемите в правото на ЕС.  

 

В  заключение:  

 

Считам, че главен асистент д-р Иван Стефчов Стойнев  е достигнал до 

стойностни и приносни научни резултати. Оценката ми е  положителна  и 

препоръчвам на Научното жури да предложи на  Факултетния съвет на 

Юридическия факултет да избере  главен асистент д-р Иван Стефчов 

Стойнев  на академичната длъжност доцент при СУ „Св. Кл.Охридски” в  

професионално направление право 3.6./ Право на ЕС/ 

 

 

1.08. 2018г.           професор д-р Дарина Зиновиева   

………………………………………………… 

      


