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ДО НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ 

„ДОЦЕНТ” В ОБЛАСТ НА ВИСЩЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

„СОЦИАЛНИ, СТ0ПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ”, ПО 

НАПРАВЛЕНИИЕ 3.6 „ПРАВО”, НАУЧНА 

СПЕ.ЦИАЛНОСТ „МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО” 

В КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНО И СРАВНИТЕЛНО 

ПРАВО” В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА 

ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ” 

 

                     Р Е Ц Е Н З И Я  

                                                             от          

                          проф. д-р Иван Владимиров Иванов 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ-ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

 

     Със заповедта на ректора на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски” за провеждане на посочения конкурс 

съм определен за външен член на научното жури. На 

първото му заседание, което се състоя на 17 октомври 2017 

г., журито ми възложи да съставя писмена рецензия. 

     Конкурсът е обявен в „Държавен вестник”, бр.46 от 9 

юни 2017 г. със срок два месеца, който срок е изтекъл на 10 

август 2017 г. В така определения срок молба под вх. № К2-

32/07 на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” е 

подал единствено главен асистент д-р Димитър Милчев 

Деков в катедра „Международно и сравнително право” в 

Юридическия факултет на университета. 

     От представеното ксерокопие на диплом № 000234, 

издаден на 28 ноември 2013 г. от Института за държавата и 

правото при Българската академия на науките, се вижда, че 

кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент” 

отговаря на изискването на чл.53, т.1 от Правилника за 

прилагането на Закона за развитие на академичния състав  в 
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Република България (по-нататък се цитира съкратено 

ППЗРАСРБ). Той е придобил образователната и научна 

степен „доктор” след успешна защита пред научно жури на 

дисертация на тема „Проблеми на международното частно 

право в областта на конкуренцията (Правна регламентация в 

рамките на Европейския съюз).                               

     Кандидатът има не само минимума от две години 

асистентски трудов стаж, какъвто минимум се изисква от 

чл.33, т.3 от ППЗРАСРБ. Както личи от удостоверение №4-

2037 от 5 септември  2017 г., издадено от ректора на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, към 

датата на издаването на удостоверението той има като 

асистент, старши асистент и главен асистент общо 12 

години, 11 месеца и 12 дни педагогически трудов стаж. 

     С представена служебна бележка, подписана от 

ръководителя на катедра „Международно и сравнително 

право” и от декана на Юридическия факултет, се 

удостоверява, че кандидатът има осигурена натовареност от 

81 часа лекции по задължителната учебна дисциплина 

„Международно частно право” в редовна форма за обучение 

на студенти. 

        За участие в конкурса кандидатът представя издадена от 

Университетското издателство „Паисий Хилендарски” през 

първото полугодие на 2017 г. монография, озаглавена 

„Средства за колективна защита на потребителите в ЕС и 

България.  Компетентен съд и приложимо право” в обем от 

425 стандартни страници, както и четири статии и студии, а 

именно: 

        1. „За някои въпроси за реформата и процедурата за 

прилагане на членове 81 и 82 на Договора за Европейска 

общност”, сп.”Правна мисъл”, № 3, 2006, с.53 – 66; 

        2. „Възмезден дотовор ли е договорът за доброволна 

делба”, сп. „Правна мисъл”, № 1, 2007, с.52 – 65; 
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        3. „Нелоялни търговски практики от търговци към 

потребители в практиката на Европейския съд”, сп. „Правна 

мисъл” № 4, 2016, с.94 – 107; 

        4. Международноправна защита на потребителите, 

сп.”Правна мисъл”, № 2, 2017, с.110 – 121. 

        Никоя от така представените публикации не е използвана 

от кандидата за придобиването на образователната и научна 

степен „доктор”. Това се отнася и за посочените под №№ 1 

и 2 статии, които са публикувани преди придобиването от 

кандидата в този конкурс на образователната и научна 

степен „доктор”. 

        Запознаването с представения на вниманието на научното 

жури монографичен труд позволява да се направят 

изводите, които следват. 

        Кандидатът е посветил своя монографичен труд на 

актуалната тема за средствата за колективна защита на 

потребителите като ефикасен механидъм за прилагане на 

защитните норми в областта на правото за защшта на 

потребителите (c.16 от труда). Трудът е от областта на 

научната специалност «Международно частно право», по 

която е обявен конкурсът и към която катдидатът има траен 

интерес. 

       За написването на труда е използвана цялата достъпна 

българска и чуждестранна  литература (c.390-394). На някои 

от чуждестранните литературни източници се извърщва за 

първи път позоваване в български научен правен труд. 

Цитирана е изобилна практика на български съдилища, 

многобройни решения на Съда на Европейския съюз и на 

други съдилища (c.405 – 413). 

        Авторът се отнася критично не само към всеки от 

използваните многобройни литературни източници, но и 

към разпоредби на национални нормативни актове и на 

нормативни актове на международни организации. Пример 

за това са неговите критични бележки на с.147 за Директива 

на институция на Европейския съюз. 
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       В монографичния труд се съдържат научни и 

научноприложни резултати, които представляват 

оритинални приноси в науката за международното частно 

право. Такива приноси са научните схващания, които 

авторът доразвива в него по засегнатите проблеми. 

        Пример за такова доразвитие представлява схващането на 

автора, че колективните искoве за преустановявяне на 

нарушения ще останат основно национални, каквато е 

ситуацията в момента (c.379). 

        Друг пример е доразвитието от кандидата на схващането, 

че възприемането на lex fori по искове за колективна защита 

прави възможно гражданскоправната колективна защита  

срещу действията на търговците да се превърне във важен 

фактор при защитата на правата на потребителите (c.388). 

       Наред с научните и научноприложните изводи, 

оригинални научни приноси на кандидата представляват 

неговите предложения за усъвършенстване на нормативни 

актове на инстититуции на Европейския съюз и на 

национални нормативни актове (предложенията de 

conventione ferenda  и de lege ferenda). 

        Пример представлява предложението на кандидата да се 

приемат на ниво Европейски съюз специални 

стълкновителни норми, които да се съобразят с 

особеностите на колективната защита (с.380). 

        Следователно, кандидатът главен асистент Димитър 

Милчев Деков отговаря на изискванията на чл.53, ал.1 

на ППЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност 

«доцент» в област на висше образование «Социални, 

стопански и правни науки, по направление 3.6 «Право», 

научна специалност «Международно частно право» в 

катедра «Международно и сравнително право» на 

Юридическия факултет на Пловдивсккия университет 

«Паисий Хилендарски», за която академична длъжност е 

обявен конкурсът. Той е придобил образователната и 

научна степен «доктор» в Института за държавата и 
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правото при Българската академия на науките след 

успешна защита пред научно жури през м.ноември 2013 

г. на дисертация на тема «Проблеми на международното 

частно право в областта на конкуренцията /Правна 

регламентация в рамките на Европейския съюз)». 

Кандидатът има не само минимума от две години 

асистентски трудов стаж, какъвто изисква чл.53, ал.1, 

т.2, б.»а» от ППЗРАСРБ. Той в продължение на цели 12 

години, 11 месеца и 12 дни към датата на издаването на 

представеното удостоверение последователно е натрупал 

педагогически трудов стаж като асистент, старши 

асистент и главен асистент в Юридическия факултет на 

Пловдивския университет «Паисий Хилендарски». За 

участие в конкурса кандидатът е представил 

публикуван през първото полугодие на 2017 г. от 

Университетското издателство «Паисий Хилендарски» 

монографичен труд в обем от 425 станзартни страници 

на актуалната тема «Средства за колективна защита на 

потребителите в ЕС и България. Компетентен съд и 

приложимо право», както и.четири статии и студии, 

които са публикувани в специализираното сп.»Правна 

мисъл». Никоя от представените публикации не е 

използвана от кандидата за придобиването на 

образователната и научна степен «доктор». 

Монографичният труд по мое мнение съдържа 

оригинални приноси в науката за международното 

частно право. На мение съм, че и представените статии и 

студии заслужават висока оценка. Всички тези 

публикации потвърждават установените при защитата 

на дисертацията през 2013 г. задълбочени познания на 

кандидата по международно частно право и неговото 

умение за самостоятелна научна работа. По изложените 

съображения заявявам положителното си становище за 

заемане от главен асистент д-р Димитър Милчев Деков 

на академичната длъжност «доцент» в област на висше 
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образование «Социални, стопански и правни науки», по 

направление 3.6 «Право», научна специалност 

«Международно частно право» в катедра 

«Международно и сравнително право» на Юридическия 

факултет на Пловдивския университет «Поисий 

Хилендарски». 
      

      София, 30 октомври 2017 година 

                                 проф. д-р Иван Владимиров Иванов 

   


