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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

Ясен Любенов Николов е роден на 26 юли 1988 г. Завършил е 

специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Свети Климент 

Охридски“ през 2012 г. От 2014 г. е  редовен докторант по търговско 

право към Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“. 

Носител е на редица престижни награди за научноизследователската му 

дейност. Участвал е в кръжочната дейността на факултета и в 

национални състезания за решаване на казуси в областта на 

гражданското и търговското право. Владее отлично английски език. 

Понастоящем е адвокат на свободна практика и юрист към „Банка ДСК“ 

ЕАД. Научен ръководител на докторанта е проф. д.ю.н. Ангел 

Калайджиев. 



Съдържанието на дисертацията е обособено в четири глави, а 

съдържанието на главите е развито в точки и подточки, означени с 

арабски цифри. Направени са 282 бележки под линия. Приложен е 

списък с библиография. Дисертантът има пет публикации по темата на 

дисертацията, както и участия в научни конференции с доклади от 

областта на темата на дисертацията. Авторефератът отразява основните 

научни и научно-приложни приноси на дисертацията. 

I. Оценка на научните и практически резултати и приноси на 

представения дисертационен труд 

Дисертационният труд е първото цялостно изследване в 

българското право, посветено на публичното предлагане на ценни 

книжа, което се характеризира с навременност и актуалност на 

тематиката. Досега обект на изследване са били само отделни аспекти от 

публичното предлагане на ценни книжа.  

Дисертационният труд има характера на завършен труд с редица 

достойнства. Авторът е анализирал публичното предлагане на ценни 

книжа в сравнително правен план, като в цялото изложение излага и 

аргументира собствени възгледи. Достойнствата на труда са и в неговото 

практическо значение.  

Структурата на дисертационния труд включва исторически 

бележки, понятие и обща характеристика на публичното предлагане на 

ценни книжа (глава първа), изготвяне, одобрение и публикуване на 

проспекта за  публичното предлагане на ценни книжа (глава втора), 

особености на публичното предлагане на облигации (глава трета) и 

отговорност и правни последици при публично предлагане на ценни 

книжа, извършено при проспект, съдържащ невярна, непълна или 

заблуждаваща информация (глава четвърта). 

Научни приноси на дисертационния труд 

По-конкретно могат да се посочат следните основни научни 

резултати и приноси на дисертационния труд: 



Направен е исторически и сравнително-правен преглед и анализ на 

публичното предлагане на ценни книжа по правото на ЕС и по 

американското право; 

Направена е съпоставка между публичното предлагане на ценни 

книжа и други сходни правни фигури като рекламирането на ценни 

книжа и краудфъндинга.  

Изяснена е правната същност на публичното предлагане на ценни 

книжа, като са анализирани отделните елементи от смесения 

фактически състав, както в частноправен, така и в публичноправен 

план. 

II. Критични бележки и препоръки 

Към дисертационния труд могат да се отправят и някои критични 

бележки и препоръки.  

На първо място, темата на дисертационния труд е определена в 

широки граници и както беше посочено включва не само частно-

правните, но и публично-правните аспекти на публичното предлагане на 

ценни книжа. Тази широта на темата не е позволила на дисертанта да 

задълбочи анализа в редица подтеми, което може да се отчете като 

пропуск. 

На второ място, неясно е решението на автора да обособи в 

самостоятелна глава анализа на особеностите на публичното предлагане 

на облигации, а да не обърне внимание на особеностите на публичното 

предлагане и на други ценни книжа. 

Тези бележки не се отразяват на цялостното положително 

впечатление от дисертационния труд. 

 

IІІ. Заключение 

Дисертационният труд показва, че дисертантът притежава 

задълбочени теоретични знания по търговско право и способност за 

самостоятелни научни изследвания. С оглед на постигнатите научни 

резултати дисертацията представлява  интерес  както за правната 

теория, така и за  практиката.  



В заключение смятам, че представеният за защита пред научно 

жури дисертационен труд на тема „Публичното предлагане на ценни 

книжа” отговаря на изискванията на чл.6, ал.3 от Закона за развитието 

на академичния състав в Република България и на чл.27, ал.2 от 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и на Вътрешните правила за 

развитие на академичния състав в СУ за получаване на образователната 

и научна степен „доктор”, поради което предлагам да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 

„Гражданско и семейно право” на Ясен Любенов Николов - редовен 

докторант в катедра „Гражданскоправни науки” на ЮФ на СУ. 

 

София, 5.05.2018 г.        Рецензент: …….................................. 

     д-р Таня Йосифова  

доцент по Гражданско и семейно 

право в ЮФ УНСС 

 

 

 

 


