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До Научното жури  

при Югозападния университет  

„Неофит Рилски” - Благоевград 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от доц.д-р Александър Ангелов Иванов, 

научна специалност „Гражданско и семейно право” 

член на научното жури за провеждане на защита на дисертация за присъждане на ОНС 

„доктор” по научна специалност „Гражданско и семейно право”, професионално 

направление 3.6. „Право” от Фатме Меджитова Демирова, докторант в катедрата по 

гражданскоправни науки на ПИФ при ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград на труда на 

Фатме Демирова „Договорът за аутсорсинг в българското гражданско право” 

 

Уважаеми членове на научното жури, 

Фатме Демирова е  редовен докторант за придобиване на ОНС „доктор” по научната 

специалност „Гражданско и семейно право”, като след успешното завършване на курса 

на подготовка е отчислена с право на защита. 

 

І. Кратко описание на дисертационния труд. 

В структурно отношение дисертацията се състои от увод, изложение – три глави, 

и заключение, както и списък на използваната литература, и е в обем от 172 страници. 

Библиографията на използваната литература включва 89 заглавия на български, руски и 

английски и немски език, като десет от тях са от интернет. Направени са 407 бележки 

под линия, като извършеното позоваване е съобразено с изискванията, утвърдени за 

съответния език или за Интернет източниците.  
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В увода е обоснована актуалността на темата и е очертан предметът на 

изследване. Аргументирано е и научно-практическото значение на темата.  

Първа глава е посветена на същността на аутсорсинга. Разкриването на 

икономическата същност и правната природа позволява на авторката да предложи 

дефиниция на договора (с. 15). Предмет на изследване в глава втора са въпросите, 

свързани с правната характеристика на договора за аутсорсинг (с. 16-26). Въз основа на 

извършения анализ, най-вече на откъслечната специална уредба, която се дава на 

договора у нас, се заключава, че става въпрос за консенсуален, формален, двустранен, 

възмезден, комутативен договор с продължително действие. Извършен е исторически и 

сравнителноправен преглед на аутсорсинга (с. 27 – 33). Проведени са множество 

разграничения с други договори – с договора за възмездна услуга, с договорите за 

изработка, поръчка, франчайзинг, факторинг, концесия и публично-частно 

партньорство (с. 34-54). Ползата от тези разграничения, извършени въз основа на добро 

познаване на теорията на облигационното право, е безспорна. В последната точка на 

глава първа са разгледани договори за аутсорсинг, получили правна регламентация у 

нас (с. 55-71).  

Глава втора  е посветена на условията и реда на сключване на договора, както и 

на въпросите, свързани със страните и предмета на договора. И в тази част 

изследването е извършено в пълнота и с нужната за дисертационен труд задълбоченост 

(изложението е в обем от близо 40 страници). Подчертава се, че правното действие на 

някои договори е обусловено от смесен фактически състав, който включва и елемент на 

властническо разпореждане. Въпреки това, последиците на тези договори се определят 

от правилата на облигационното и търговското право (с. 74). Специално внимание е 

обърнато на предмета на договора (с. 97 и сл.). 

Предмет на изследване в трета глава са въпросите, свързани с действието и 

прекратяването на договора за аутсорсинг. Разгледани са правата и задълженията на 

страните, въпросите относно изпълнението и неизпълнението, включително 

отговорността при неизпълнение. Подчертава се, че основното задължение на 

изпълнителя е за продължително действие и е поначало заместимо, освен ако уговорено 

друго (с. 110). Разгледана е и клаузата за конфиденциалност, която може обвърже както 

само едната, така и двете страни по договора. Накрая изложението завършва с въпроса 

относно прекратяването на договора.  
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 ІІ. Приноси на дисертационния труд: 

1. Представеният на обсъждане труд е първото у нас пълно систематизирано 

изследване, посветено на аутсорсинга. Резултатите от изследването се 

основават на доброто познаване на теорията от авторката и извършения 

от нея критичен анализ на натрупаната през годините съдебна практика.  

2. При извършване на изследването е проявена нужната научна 

добросъвестност, като са представени различните застъпвани в 

доктрината виждания по отделните дискусионни въпроси.  

3. С приносен характер са извършените отграничения на аутсорсинга от 

други договори. 

4. Безспорен приносен момент е изследването на договорите за аутсорсинг, 

получили правна регламентация и в частност аутсорсинга на дейности в 

горските територии. 

5. За пръв път са подложени на подробно изследване въпросите, свързани 

със сключването и предмета на договора.  

 

 ІІІ. Критични бележки: 

Наред с посочените положителни моменти могат да се направят и някои критични 

бележки и препоръки, които по никакъв начин не омаловажават многобройните 

достойнства на дисертацията. Изследването би могло да се подобри в частта относно 

съпоставката на аутсорсинга с договора за услуга, от една страна, а от друга – с 

договора за изработка.  

 

ІV. Заключение: 

Представеният труд отговаря на всички изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за 

неговото прилагане, тъй като съдържа научни и научно-приложни резултати, които 

съставляват принос в областта на гражданското право, с оглед на което предлагам 

на научното жури да присъди на Фатме Меджитова Демирова образователната и 
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научна степен „доктор” по „Гражданско и семейно право” в професионално 

направление 3.6. Право. 

 

Благоевград, 08.09.2015г.                                               С уважение: 

(доц.д-р Александър Иванов) 

 


