
 

 

 

               ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, БЛАГОЕВГРАД 

                                            ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

                                                                                              ДО 

                                                                                  НАУЧНОТО ЖУРИ определено със 

                                                                                  Заповед № 1911 от 02.07.2015г.на Ректора 

                                                                                  на ЮЗУ „Неофит Рилски“,гр.Благоевград                                  

                               

                                                             СТАНОВИЩЕ    

                                       от доц.д-р Божанка Георгиева Неделчева, 

               Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет, 
специаллист по област на висше образование 3.“Социални, стопански и правни науки“, 
професионално направление 3.6.„Право“, научна специалност „Гражданско и семейно 
право“ 

         На Дисертационен труд на тема „Договорът за аутсорсинг в българското гражданско 
право“, представен за защита от Фатме Меджитова Демирова за присъждане на 
образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Гражданско и семейно 
право“, професионално направление 3.6.“Право“, област на висше образование 3. 
„Социални, стопански и правни науки“, докторант редовна форма на обучение в катедра 
„Гражданскоправни науки“ при Правно-историческия факултет. 

  

1. Фатме Меджитова Демирова е родена на 13.10.1984 г. в с. Сатовча, обл. Благоевград. 
Средно образование получава в СОУ „Св.Св. Кирил и Методи“ в с. Сатовча, общ. 
Сатовча, обл. Благоевград през 2003 г. През 2007 г. завършва право в Правно-
историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ в гр. 
Благоевград Приета е за редовен докторант в катедра „Гражданскоправни науки“ на 
Правно-историческия факултет в ЮЗУ през 2010 г. по научна специалност 



„Гражданско и семейно право“. Отчислена е с право на защита през 2014 г. Работи 
като юрисконсулт към Министерство на замаделието и храните от 2009 г. ,а от 2010 г. 
е юрисконсулт в Изпълнителна агенция по горите, гр. София. От 2011 г. до сега е 
старши юрисконсулт в Регионална агенция по горите, гр. Благоевград. Преподавател е 
в Правно-историческия факултет от 2011 г. и досега води семинарни занятия по 
облигационно право, по търговски сделки и несъстоятелност, по семейно и 
наследствено право. Има участия в научни прояви като Международна научна 
конференция „УНИТЕХ 2012“ с доклад на тема „Предмет на договора за аутсорсинг и 
обща характеристика“, както и Научно-практическа конференция „Право, политика, 
промяна“ с доклад на тема „Приложение на Договора за аутсорсинг при възлагане 
дейностите в горските територии“. Участва и в обучения, специализации, 
квалификации като: Обучение по оценка на въздействие в държавната администрация 
– 2009 г., Практически и правни проблеми при възлагане на обществени поръчки – 
2010 г., квалификационен курс по английски език – 2014 г., квалификационен курс 
Дидактика на висшето образование с методика на академичното преподаване по 
правни науки – 2014 г., Повишаване компетентността на длъжностните лица при 
възлагане на обществените поръчки – 2015 г. 

2. Представеният дисертационен труд е в обем от 173 страници. Структурата му включва 
увод, три глави, заключение, списък на използвана литература, заглавна страница, 
съдържание, посочени съкращения..Научният апарат включва 407 бележки под линия, 
а заглавията и източниците се съдържат в посочената литература-общо 89 на брой. 
Анализът на представения труд дава основание да се констатира, че отговаря на  
изискванията на чл.27 от ППЗРАСРБ. Авторефератът е съставен прецизно и съдържа 
основните научни и научно-приложни приноси. Направените публикации от 
докторанта отговарят на темата на дисертационния труд. Дисертационният труд, 
предмет на това становище, е с изключителна актуалност и е първо научно изследване 
в българската правна теория и практика на договора за аутсорсинг. Липсата на правна 
уредба в българската правна система и оскъдната съдебна практика не са попречили 
на автора да анализира и изследва достъпните материали и практика и да отрази 
всички съществени въпроси при разглеждане на даден договор в гражданското право. 

3. Глава първа  от дисертационния труд съдържа проучване на същността и 
характеристиката на договора за аутсорсинг и е структурирана в 5 въпроса. Направен 
е опит да се разкрие същността на договора и се характеризира като ненаименуван. 
Посочва се ,че има и правна уредба в отделни законови актове. Прави се съпоставка с 
други договори при сходство в предмета . 
Глава втора от дисертационния труд изследва сключването на договора за аутсорсинг. 
Посочват се условията и реда за сключването и се разглежда инкорпориране на 
споразумение за нивото на обслужване при сключване на договор за аутсорсинг. 
Глава трита от дисертационния труд е посветена на действие и прекратяване на 
договора за аутсорсинг.Обосновано са посочени задълженията на страните и особено 



на задълженията на изпълнителя – за заместими действия, за пазене на тайна, за 
водене на отчет на извършеното. Задълженията на възложителя са аргументирано 
посочени като задължение за заплащане на възнаграждение, за предоставяне на 
информация, документация, материали, както и задължение за пазене на тайна. 
Изследват се и въпроси за неизпълнението на задълженията и последиците от това. 
Анализира се и случай на участие на търговец   в договор за аутсорсинг и последиците 
от неизпълнение на задълженията според Търговския закон. Прекратяването на 
договора е обяснено с разглеждане на различни хипотези и се основава на разбирането 
за приложимост на способите за прекратяване на догоор и към договора за 
аутсорсинг. 

4. Анализът на представения за това становище дисертационен труд  дава 
основание да се посочат основни приноси, които се съдържат в научното изследване 
на Договора за аутсорсинг, както следва: 

1. Дисертационният труд е посветен на изключително актуален въппрос на правната 
теориа и практика и е първо монографично изследване на договора за аутсорсинг в 
България. 

2. Авторът използва богата литература и съдебна практика и показва професионални и 
научноизследователски умения, както и много добро познаване на договорната 
материя във връзка с аутсорсинга. 

3. Обосновано е направена многостранна характеристика на договора за аутсорсинг и е 
отчетено разнообразието на възможности за прилагането на този договор. 

4. Аргументирано се предлага въвеждане на специална правна уредба на договора за 
аутсорсинг в българската правна система за осигуряване на яснота в отношенията, 
пораждани от сключването на такъв договор. 

5. Основателно се препоръчва да се въведе нормативно примерно посочване на това, 
което може да се аутсорства – дейности, производствени процеси, функции и др.за 
предпазване да се извършват действия от незадължени лица. 

6. Обосновано се анализират особеностите на договора за аутсорсинг в застраховането 
като ограничително изброяване на възможни дейности, възложената дейност да е 
еднаква с дейността на изпълнителя по занятие, застрахователят отговаря за дейността 
на изпълнителя. Такъв анализ и препоръки de lege ferenda се правят и за други 
специфични области като дейности в горите и при производството на лекарства. 

7. Принос е аргументирането на разбирането, че договорът за продажба на стояща 
дървесина на корен не е договор за аутсорсинг. 

8. Обосновано се изразява разбирането, в случай на договор за обществена поръчка 
използването на ресурси на трети лица от изпълнителя по такъв договор не може да 
става с договор за аутсорсинг /изпълнителят на поръчката ще става възложител по 
такъв договор/. Само при допускане от закона да има подизпълнителство при 
обществена поръчка договорът за това може да е за аутсорсинг. 



9. Аргументирано са анализирани специфичните рискове пред изпълнителя за точното 
осъществяване на дължимото. 

10. Анализирани са основателно възможностите за едностранно прекратяване на договора 
за аутсорсинг. 

11. Докторантката Фатме Демирова притежава професионализъм, умения за 
осъществяване на научни изследвания, способност за прилагане на знанията и 
уменията в практиката, за което свидетелства и самостоятелността в разработването 
на представения научен труд 

5. Могат да бъдат направени и критични бележки и препоръки. Препоръчително е да 
продължи работата на докторантката по изследване на договора за аутсорсинг и да се 
избегнат някои неточности като твърдението, че при цедиране на вземане цесионерът 
става страна по договор за аутсорсинг – стр.90.. Препоръка е да подготви обосновка за 
започване на действия по нармативната уредба на договора за аутсорсинг 
Направените бележки не влияят на достойнствата и приносите на дисертационния 
труд и за неговата положителна оценка. 
 
 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ    
Анализът на представения за становището дисертационен труд на тема „Договорът за 
аутсорсинг“от докторантката Фатме Меджитова Демирова дава основание да се 
констатира, че научното изследване безспорно съдържа научни, научно-приложни и 
приложни резултати, които са оригинален принос в правната наука и отговарят на 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р България /ЗРАСРБ/, на 
Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и на Вътрешните правила за развитие на 
академичния състав в ЮЗУ „Неофит  Рилски“ в гр. Благоевград. 
Научната разработка показва, че докторантката притежава задълбочени теоретични 
знания и професионален опит по гражданско и семейно право и притежава качества, 
способности, умения за самостоятелно осъществяване на научни изследвания. 
 
Давам своята положителна оценка за представения дисертациоен труд и предлагам на 
почитаемото научно жури да присъди на Фатме Меджитова Демирова 
образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност Гражданско и 
семейно право, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 
3. Социални, стопански и правни науки. 
 
 
30.08.2015 г.                                               Член на научното жури: 
 
                                                                      Доц.д-р Божанка Неделчева  

 



                                               

                                                     

                                                                               


