
ДО 

НАУЧНОТО ЖУРИ, 

утвърдено със Заповед № Р 33-843/1.03.2017 г. 

на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

в конкурса за доцент по Стопанско право 

обявен в ДВ, бр.94 от 25.11.2016 г.  

в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.6. Право  

 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

от д-р ТАНЯ НИКОЛОВА ЙОСИФОВА 

доцент по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на 

Университета за национално и световно стопанство 

 

член на научното жури в конкурса за доцент по Гражданско и семейно 

право, обявен от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

 

с единствен кандидат в конкурса:  

гл. ас. д-р МАРИЯ ПЕТКОВА КЬОСЕВА 
 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

1.За конкурса 

Конкурсът е обявен в ДВ, бр.94 от 25.11.2016 г.  за нуждите на 

Юридическия факултет  по област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право 

(Стопанско право). 

 

2.Обща оценка на кандидата 

Мария Петкова Кьосева е родена на 23.12.1966 г. Завършва специалност 

„Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1999 г. 

От септември 2000 г. до 6.12.2007 г. е научен сътрудник по търговско 

право – в ИПН при БАН. От септември 2001 г. до юли 2013 г. – главен 

експертен сътрудник в 39-то , 40-то, 41-то, 42 –то Народно събрание с 

предметен обхват на експертната работа в областта на търговското и 

гражданското право, гражданското процесуално право. От 2000 г. е 

юридически съветник на Св. Синод на Българска православна църква. 

През 2010 г. защитава докторска дисертация на тема “Гражданскоправен 

статус на Българската православна църква”. Следователно са изпълнени 

изискванията на чл.24, ал.1, т.1 и 2 от ЗРАСРБ. 
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3.Материали, с които д-р Кьосева участва в настоящия конкурс 

В настоящия конкурс гл. ас. д-р Мария Кьосева участва с една монография 

–„Картелът в конкурентното право - част -І“ София, Кинг, 2017, 242 с. 

След  придобиване на ОНС „доктор“ тя е публикувала и три статии – 

Критерии за определяне подсъдността на Върховния административен съд 

като първа инстанция, сп. Юридически свят, брой 1, 2011 г., Западно- и 

средноевропейската епархия на Българската православна църква – 

Българска патриаршия като юридическо лице по немското право, сборник 

Правната наука – традиции и актуалност, 2012 г., Българският патриарх 

– представител на Българската православна църква - Българска 

патриаршия,  сп. Юридически свят, брой 1, 2013 г., Конституционен и 

законов статус на вероизповеданията в България, Религиозната 

толерантност в съвременния свят - сборник статии и доклади , 2014 г.. 

Монографичният труд и научните статии не повтарят представените за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“. 

 

4.Оценка на монографичния труд „ Картелът в конкурентното право - 

част –І" 

 

Общи бележки 

Авторът изследва сложната и актуална проблематика на картела в 

конкурентното право в контекста на богата практика на Съда на ЕС и на 

Комисията за защита на конкуренцията, което е един от основните 

приноси на монографичното изследване. Авторът стъпва на понятието за 

конкуренция и теорията за автономия на предприятието като основа за 

изясняване на картелните споразумения в светлината на чл.101 от ДФЕС, 

т.е. като нарушения на конкуренцията. 

 

Методите на правно изследване, които използва авторът, са правно-

догматичен, исторически и сравнително правен. Цитираните заглавия са 

общо 55 на брой. Направен е подробен правен анализ на редица съдебни 

решения, както и становища на Генерални адвокати по дела, образувани 

пред СЕС.  

 

Конкретните научни приноси са следните. 

Изяснено е понятието за картел по смисъла на конкурентното право като 

споразумение или съгласувана практика между предприятия 

(конкуренти), чиято цел или резултат са насочени към предотвратяване, 

ограничаване или нарушаване на конкуренцията. Изяснени са отделните 

елементи на фактическия състав на картела. Гл. ас. д-р Мария Кьосева е 

анализирала множество казуси и  хипотези, свързани с изясняване на 

понятието «картел» в европейската и в българската правна доктрина.  
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В критически аспект са разгледани хоризонталните и вертикалните 

ограничения, които настъпват в резултат на сключени между 

предприятията за споразумения за сътрудничество или съгласувани 

практики между предприятия, чиято цел е ограничаване на 

конкуренцията. 

Авторът подчертава разликата между търговското предприятие и 

предприятието в конкурентното право като последното е с по-широк 

обхват и включва не само субекти на правото – юридически и физически 

лица (ЕТ), но и неперсонифицирани образувания. 

Направени са редица предложения за усъвършенстване на 

законодателството, като например да се промени легалната дефиниция за 

картел в ДР на § 1, т. 5 от ЗЗК и от изчерпателно се премине към 

примерно изброяване. 

Във връзка с това авторът е извел принципите на доктрината „de minimis“ 

като се опира на съдържанието, което влага Европейската комисия в това 

понятие. 

 

Критични бележки 

1.Трудът на д-р Мария Кьосева би спечелил, ако в него се засегнат, макар и 

схематично, някои от икономическите ефекти на картелирането върху 

пазара и действащите субекти, включително и върху потребителите. 

2.Структурата на изложението би могла да бъде подобрена, като се 

избегнат дефиниции и връзки (например понятието за конкуренция, 

конкурентно право). В този смисъл т.II на Глава първа ми се струва 

излишна.  

3.Препоръчително е извеждането на предложенията за усъвършенстване на 

законодателството да се направи в отделна точка. 

Тези бележки не намаляват достойнствата на труда на д-р Кьосева, който е 

резултат от задълбочен и последователен анализ на проблемите, които е 

поставила за решаване. 

 

5.Преподавателска дейност на д- Мария Кьосева 

Гл. ас. д-р Мария Кьосева има дългогодишен опит в преподаването на 

правни дисциплини в ЮФ на ПУ „Паисий Хиленадрски“. От 06.12.2007 г. 

насам преподава в ЮФ на Пловдивския университет, като е водила 

семинарни занятия по търговско и облигационно право на студенти в 

редовна и задочна форма на обучение. Тя притежава високи морални 

качества, колегиалност и отзивчивост.  

От 2002 г. гл. ас. д-р Мария Кьосева изнася лекции по дисциплината 

„Търговско право“, а в последните години - по „Търговско право ІІ част“. 

От учебната 2013/2014 г. води лекционния курс по „Вещно право“ на 

студентите-юристи в редовна и задочна форма на обучение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение изразявам категоричната си убеденост, че трудовете на гл. 

ас. д-р МАРИЯ ПЕТКОВА КЬОСЕВА, представени в конкурса за 

доцент, са разработени на високо теоретично ниво и безусловно отговарят 

на изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, букви „а” и „б”, т. 3 и ал. 3 от 

Закона за развитието на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ). По тази причина ще подкрепя с положително гласуване 

кандидатурата на гл. ас. д-р Мария Кьосева за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по професионално направление 3.6. Право в 

Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

 

 

София, 15.04.2017 г.    д-р Таня Йосифова............................

      доцент по Гражданско и  

      семейно право в ЮФ на УНСС 

 

 

 

 


