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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Николай Тодоров Колев 

Департамент „Право“, Нов български университет 

относно материалите, представени за защита на дисертационен труд на тема 

„СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО 

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ“ за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и прави науки, 

професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Гражданско и 

семейно право“, от Стоян Димитров Колев, докторант в катедра „Правни науки“, 

Юридически факултет, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ 

 

1. Процедура и представени публикации. 

Въз основа на Заповед № 106/23.02.2022 г. на Ректора на Варненски 

свободен университет „Черноризец Храбър“ съм определен за член на научно 

жури за защита на дисертационен труд на тема „СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ 

ВЗЕМАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ“ за придобиване 

на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 3. 

Социални, стопански и прави науки, професионално направление 3.6. Право, 

научна специалност „Гражданско и семейно право“, от Стоян Димитров Колев, 

докторант в катедра „Правни науки“, Юридически факултет, Варненски 

свободен университет „Черноризец Храбър“. 

Докторантът Стоян Колен е представил дисертационен труд на тема 

„СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО 

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ“. Той е посочил и 5 публикации по темата на 

дисертацията (1 статия и 4 доклада), както и четири участия с доклади на 

научни форуми. В дисертационния труд и представените публикации не са 

открити данни за плагиатство. 

Кандидатът покрива приложимите наукометрични показатели за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор“. 
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2. Биографични данни. 

Докторантът Стоян Колев е завършил висше юридическо образование в 

Технически университет – Варна (през периода 1993 г. – 1998 г.). Бил е 

асистент по гражданскоправни науки към Юридическия факултет на същия 

университет. Работил е като юрист в Агенцията за държавни вземания, а от 

2008 г. е назначен като съдия, която длъжност заема последователно в 

Районен съд – Балчик, Районен съд – Варна и Административен съд – Варна. 

3. Структура и съдържание на представената дисертация. 

Представеният дисертационен труд на тема „СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ 

ВЗЕМАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ“ е в общ обем 

325 страници, включващи и библиографска справка от 145 съчинения на 

български, английски и руски език, 10 интернет източника и 132 съдебни акта. 

В българската правна теория въпросите на събирането на публичните 

вземания в производството по несъстоятелност са предмет на статии и студии 

и като част от учебници и монографии, разглеждащи различни въпроси на 

производството по несъстоятелност. Представеният дисертационен труд е 

първото задълбочено съчинение, което е посветено изцяло на посочената 

тема. Като такова съчинението съдържа и първото систематично цялостно 

изследване на тази тема, което само по себе си определя неговия приносен 

характер. Темата има интердисциплинарен характер, понеже при анализа на 

правните въпроси неизбежно се засягат въпроси на търговските дружества, 

облигационно право, граждански процес, административно право, данъчно 

право и данъчен процес, като докторантът доказва способностите си за такъв 

интердисциплинарен анализ. 

Съчинението е разделено на увод и три глави, като завършва със 

заключение и библиография. Структурно дисертацията е правилно изградена. 

Тя започва с исторически преглед на правното положение на държавата и 

общината като публичен кредитор в производството по несъстоятелност. Втора 

Глава е посветена на процесуалните права на НАП като участник в 

производството по несъстоятелност, а Глава Трета – на правомощията на НАП 

при осребряване и разпределение на осребреното имущество на длъжника. 

4. Оценка на представената дисертация. 



3 

Докторантът разработва поставените въпроси задълбочено, като проявява 

способностите си за детайлен и критичен анализ. Г-н Колев застъпва собствено 

разбиране по дискусионните моменти и не се притеснява да аргументира 

критичната си позиция към действащата правна уредба. 

В дисертационния труд е използван значителен научен апарат – 145 

съчинения на български, английски и руски език, 10 интернет източника. При 

изследването си докторантът е анализирал цялата съвременна българска 

правна литература по поставените въпроси, разглеждайки становищата на 

отделните автори, изяснявайки противоречията в тях и в много случаи 

допълвайки ги със собствени аргументи, а там където не възприема 

определени техни виждания, спори с тях, като спорът се отличава с коректност 

към застъпваните тези и обоснована критика. Прави впечатление, че по всеки 

един дискусионен въпрос авторът изяснява представените в теорията 

становища и винаги изразява и обосновава своето лично становище; този 

подход без съмнение заслужава похвала. Важно място в дисертацията заемат 

предложенията de lege ferenda, които авторът прави в резултат от работата си. 

Като достойнство на съчинението трябва да се посочи и подробният анализ 

на относимата съдебна практика. Темата на дисертационния труд предполага 

такъв анализ и авторът не е пренебрегнал становищата, застъпени от 

съдилищата, а напротив – отделил е сериозно внимание на съдебната 

практика. Това показва практическата полза от дисертационния труд, както и 

умението на автора да включи в анализа си аргументи, изведени от конкретни 

практически казуси, които са станали предмет на съдебни решения. За 

практическия подход, върху който е изграден трудът, вероятно е допринесла и 

работата на докторанта като съдия. 

Трудът съдържа редица теоретични приноси, освен основния, който вече 

посочих по-горе – първо монографично съчинение, посветено на събирането на 

публичните вземания в производството по несъстоятелност. Като важни 

конкретни приноси трябва да бъдат посочени задълбоченият анализ на 

суброгацията по чл. 180 ДОПК; погасителната давност за публичните вземания 

в производството по несъстоятелност; оспорването на публичните вземания в 

производството по несъстоятелност; искът по чл. 216 ДОПК в хипотезата на 
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открито производство по несъстоятелност; съотношението между 

изпълнителното производство по ДОПК и производството по несъстоятелност. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Представеният дисертационен труд на тема „СЪБИРАНЕ НА 
ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ“ 

трябва да бъде оценен като навременно и задълбочено изследване на 
незадълбочено разработена досега в българската теория тема с 
несъмнено практическо значение. Дисертацията съдържа множество 
приносни моменти, а застъпените в нея тези и изводи в голямата си част 
са добре аргументирани. Дисертационният труд съдържа научни или 
научноприложни резултати, които представляват оригинален принос в 
науката, и показва, че докторантът притежава задълбочени теоретични 
знания и способности за самостоятелни научни изследвания. 

Предвид гореизложеното, считам, че представеният дисертационен 
труд покрива напълно нормативните изисквания за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор“ в област на висше 
образование 3. Социални, стопански и прави науки, професионално 
направление 3.6. Право, научна специалност „Гражданско и семейно 

право“, от Стоян Димитров Колев, докторант в катедра „Правни науки“, 

Юридически факултет, Варненски свободен университет „Черноризец 
Храбър“, поради което предлагам убедено на членовете на научното жури 
да гласуват тя да бъде присъдена на Стоян Димитров Колев. 

 

29.03.2022 г. 

град София 

 

      С уважение: _______________________ 

        доц. д-р Николай Колев 


