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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д.ю.н. Надя Георгиева Бояджиева, ръководител на катедра „Международно 

и сравнително право“ при Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’  

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

по област на висше образование 3.6. Право 

професионално направление Международно частно право 

 

В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 46 от 9 юни 2017 г. и в 

интернет-страница на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за нуждите на 

катедра „Международно и сравнително право“ към Юридически факултет, като 

единствен кандидат участва Димитър Милчев Деков от Юридическия факултет на 

ПУ „Паисий Хилендарски“. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

Димитър Деков е възпитаник на Юридическия факултета на ПУ „Паисий Хилен-

дарски“. Своята научна, изследователска и преподавателска работа извършва в съ-

щия факултет. Неговата творческа биография е свидетелство за амбицията му да се 

утвърди като подготвен, компетентен и модерно мислещ юрист – преподавател и 

практик. Документите и материалите, които е представил, са важно свидетелство за 

това. Професионалното израстване на Димитър Деков като учен и преподавател в 

ПУ „Паисий Хилендарски“ закономерно е намерило израз в преподавателската му 

работа в Пловдивския университет, като интересите му в областта на Международ-

ното частно право са трайни. Той провежда упражнения, ( а през последните години 

и част от лекционния курс  по предложение на титуляра на дисциплината и с реше-

ние на Факултетния съвет) по задължителната учебна дисциплина „Международно 

частно право“ в продължение на повече от 12 години пред студенти-юристи във 

всички форми на обучение.  

 

2. Оценка на научните трудове, представени от  кандидата 

Димитър Деков участва в конкурса със значителен брой научни трудове, публи-

кувани след материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’, а именно:  1 
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бр. хабилитационен труд, който не повтаря докторската дисертация и четири  науч-

но-изследователски статии и научни съобщения. Научно-изследователската работа 

на кандидата съдържа оригинални научни и приложни приноси и трудовете му са 

публикувани в престижни периодични правни издания. В същото време, представе-

ните научни трудове са свидетелство за задълбочена теоретична подготовка, апро-

бирана в практиката и преподавателската дейност на  Д. Деков. 

 Приложеният списък на научни изследвания по темата на хабилитационния 

труд, както и по други важни теми показват, че Д. Деков проявява траен интерес към 

проблематиката на Международното частно право, в частност, към защитата на пот-

ребителите в България и в държави от Европейския съюз. 

Поради характера и ограничения обем на становището, тук няма да се спираме 

на приносите в научните статии, но ще поставим акцента върху някои по-важни при-

носни характеристики на хабилитационния труд на Димитър Деков на тема „Средст-

ва за колективна защита на потребителите в ЕС и България. Компетентен съд и 

приложимо право, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2017 г., а 

именно: 

На първо място, следва да отбележим, че самият избор на тази изключително 

важна и актуална тема представлява принос на кандидата. Трудът има изключител-

но широк обхват, а изследваните въпроси са умело структурирани и представляват 

завършена цялост. Структурата на хабилитационния труд показва умение да разпо-

ложи една по същество необятна материя в стройна и логична структура, състояща 

се от предговор, въведение, седем раздела и приложения /библиография на кири-

лица и латиница, нормативни източници от правото на ЕС, нормативни актове н ев-

ропейските институции, и цитирани други нормативни и ненормативни актове на ан-

глийски и на български език, цитирани решения на СЕС, използвана практика на 

българските съдилища и използвани други съдебни решения; резюме на руски и на 

английски език/, в общ обем от 425 страници; 

На второ място, хабилитационният труд представлява несъмнено пръв опит за 

задълбочено и критично изследване на средствата за колективна защита на потре-

бителите през призмата на  международното частно право в специализираната ли-

тература в България; 

На трето място, трябва да се отбележи изследването на международноправна-

та уредба на защитата на потребителите, и конкретно анализът на принципите за 

защита на потребителите във финансовата сфера, на практиките за защита на пот-
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ребителите на финансовите услуги и на насоките за защита на потребителите в 

сферата на електронната търговия; 

На четвърто място, анализът на спецификите на правната уредба на колектив-

ните искове в САЩ е изключително важен принос, тъй като не само представлява 

еволюцията на развитието на колективните искове в САЩ, но и критично представя 

добрите практики и слабите страни на правната уредба на колективните искове в 

САЩ; 

На пето място, важен принос са конкретните предложения де леге ференда за 

усъвършенстване на българското законодателство, както и предложенията за по-

добряване на регламентацията в рамките на Европейския съюз . 

 Като отново подчертаваме, че с посочените по-горе приноси не се изчерпва 

широкият списък на приносите в хабилитационния труд на Д.Деков, следва да се из-

тъкне  и обстоятелството, че изследваните въпроси не са разглеждани сами за себе 

си, а се свързват с практиката. В този смисъл, Д.Деков ни представя едно задълбо-

чено и критично научно изследване, отличаващо се с модерен изследователски под-

ход, който държи сметка на съвременния прочит на  изследваните въпроси, подпла-

тен с умело подбрани примери от практиката; 

 Направените констатации относно високите качества на труда се потвържда-

ват и от наблюдението, че кандидатът демонстрира критично отношение и свои раз-

съждения и прогнозни оценки към изследваните въпроси.  

В този смисъл, трудът представлява не само теоретичен принос, но е полезен и 

интересен за широк кръг граждани, организации, а не само към специалистите по 

проблемите, които са предмет на изследване в хабилитационния труд. Ето защо  

потребители на информацията, на анализа и на изводите на автора практически са 

неограничен кръг интересуващи се от проблематиката, с което се запълва една 

празнина в българската специализирана литература.  

 

4.Лични впечатления. 

Познавам Димитър Деков от назначаването му като асистент в  ЮФ през 2004 г. 

и съм свидетел на неговото професионално развитие поради дългогодишната си 

работа с него в една катедра. Имам отлични впечатления от него като преподава-

тел, учен и колега. Димитър Деков се ползва с авторитет на високо ерудиран специ-

алист, който умело съчетава теоретичните си знания и умения на практикуващ 

юрист с преподавателската работа в ЮФ. Като дългогодишен ръководител на катед-
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рата мога да заявя, че той добросъвестно изпълнява преподавателската и научно-

изследователската работа и се ползва с уважение в катедрата и в Юридическия фа-

култет на Пловдивския университет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от Димитър Милчев Деков отговарят 

на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на ПУ „Па-

исий Хилендарски“ за развитие на академичния състав.  

Наред с посоченото, следва да се отбележи, че постигнатите от Димитър Мил-

чев Деков високи резултати в учебната и научно-изследователската дейност отго-

варят на специфичните изисквания на Юридическия факултет, приети във 

връзка с Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, 

анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и при-

ложни приноси, давам категорично своята положителна оценка и препоръчам на 

уважаемото Научно жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на 

Юридическия факултет за избор на Димитър Милчев Деков на академичната длъж-

ност ‘доцент’ в ПУ „П. Хилендарски“ по област на висше образование: 3.Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.6 Право, научна специал-

ност Международно частно право. 

Гр.Пловдив, 2 ноември 2017 г.   

     

Изготвил становището:  

(проф. д.ю.н. Надя Бояджиева) 


