
РЕЦЕНЗИЯ

от

професор д-р Дарина Пеева Зиновиева ,

член на научно жури за защита на дисертацията

ПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА

ИЗМЕРВАНИЯТА  В ПОЛША ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА

РЕАЛИЗИРАНИТЕ В ИКОНОМИКАТА ЗАДАЧИ

с автор AГНЕШКА ЖИВИЦКА, за придобиване на научната степен

„доктор на юридическите науки”,  област на ВО 3. Социални, стопански и

правни науки, направление 3.6 право.,  по докторска програма

„Административно право и административен процес“

във ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“,

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА „ПРАВНИ НАУКИ“

1. Общи данни

Със заповед №221 от 12.03.2018г на Ректора на ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ

ХРАБЪР” е  определен състав на научно жури и дата за защита на

дисертация за придобиване на научната степен „доктор на юридическите

науки”.

AГНЕШКА ЖИВИЦКА е магистър по право от Университет „Мария

Кюри” в Любляна.  Защитава дисертация в сферата на административното

право със съответната научна степен. След това завършва следдипломно

обучение по Банково дело и финанси в икономическия факултет на същия

университет. Агнешка Живицка има няколко допълнителни следдипломни

обучения. Авторката на дисертационния труд е асистент в Университета

по икономика и иновации в Любляна, Полша.



2. Анализ на дисертацията и автореферата

Дисертационният труд е структуриран  много добре- състои се от увод, три

глави с основното съдържание, заключение, списък с източници.

Използван е впечатляващ обема от източници, като авторката се позовава

освен на научна литература и на релевантна национална съдебна практика и

юриспруденция на съдилищата на ЕС.

Трудът е написан по научно-практически въпрос, който има актуален

характер, поради следните аргументи: обществена значимост на дейността

на субектите, върху които се осъществява метричен административен

контрол; наличие на проблеми при реализиране на правната регулация в

Полша и изясняването им; засягане правата на лицата- потребители;

нужда от взаимодействие на държавите- членки на ЕС, в условията на

глобализация на пазарната икономика и единния пазар на ЕС.

Авторката е отразила в автореферата методиката на разработката

правилно. В него тя коректно отразява съдържанието на труда и

приносните моменти. Правният стил на работата е на много добро ниво.

Според авторката, целта на изследването е подчинена на търсене

правните мерки за повишаване на така нар. „икономическа безопасност на

държавата и гражданите”. С анализа на приложимото законодателство, с

поставянето на практическите проблеми и с предложенията за

оптимизация на законодателството, авторката е постигнала тази цел.

Именно в този смисъл тя изяснява в автореферата четирите насоки

/хипотези/ на целта на изследването, а именно: деконцентрираност при

администриране на измерванията; влияние на европейското

законодателство върху държавите-членки на ЕС; правилно адаптиране на

юридическият административен контрол/надзор към динамиката на

техническото развитие в съответната стопанска дейност; реализиране на



„точност и еднаквост на извършваните в икономиката измервания» и

обвързаността с «правовия метрологичен контрол и на метрологичния

надзор».

При извършване на научното изследване, авторката пояснява правилно, че

сложността на правния анализ идва от намесата на различните проблеми,

извън правото /икономически, в сферата на публичната администрация,

технически/. В този смисъл, авторката успява умело да концентрира

изследването си в правните въпроси и да се фокусира основно върху

публичноправните аспекти на тематиката.

Заслужава висока оценка всеки научен труд, в който правният характер на

изследването е водещ, а в същото време регулацията е свързана с

неюридически познания, които се ползват в дейността на правните

субекти. Трудността да се изследва правната материя, да се ползва

правния език и правен стил и да се изясни проблема, който е обвързан с

друга наука, различна от правото, е безспорна. В този смисъл авторката  е

постигнала успешно целта си.

В глава Първа на дисертацията тя прави общ преглед на специализираната

администрация в Полша, която има „метрологични компетенции” и

съотношението, взаимовръзките с „общата” администрация, с местната и

централната, както и усложненията по повод дейността на

администрацията в конкретната стопанска сфера / напр.

селскостопанските хранителни продукти, фармацевтичен сектор;  опазване

на околната среда, строителство; паметници на културата и др/.

Значителна част от изводите от изследването в Първа глава са свързани с

проблемите при измененията на  моделите на административно-

териториалното деление в Полша и съпътстващите проблеми. Друга част

от изводите са свързани с проблемите при реализиране на компетентността

на административните органи. Така например, авторката прави задълбочен

анализ и доказва редица усложнения при компетентността на различни по



вид административни органи, произнасящи се по един и същ

материалноправен въпрос. Интерес представлява анализът на полския

Закон за областния управител и областната държавна администрация и

ситуацията, свързана с правомощията на областния управител,

задължението му да уведоми отрасловия министър, който има

компетенции да  спре изпълнението на заповедите на областния управител

и да сезира министър-председателя. Изводите са добре аргументирани и

приносни.

В труда е налице  и исторически преглед на създаването и развитието на

администрацията със специализирана компетентност в измерванията,

което представлява добра основа за научните разсъждения на авторката в

следващите две глави на дисертацията.

Във Втора глава научното изследване е концентрирано върху

компетентността  на специализираните органи по измерванията. Анализът

и изводите в тази глава могат да се ползват като сравнителен материал при

изследване на аналогичната правна тематика в българското право.

Агнешка Живицка прави подробен анализ на регулаторните функции на

административните органи за измервания; на правния статут на лицата,

които са обект на контрол; анализира отделни усложнения при прилагане

на Закона за измерванията. Авторката разглежда правния режим на така

нар. национални стандарти, като анализира взаимовръзката им с

международните стандарти и сигурността в икономическия и търговски

обмен на стоки между държавите.

Силен е анализът на контролните правомощия на специализираните

метрологични административни органи.

Така например, авторката представя видовете контролни правомощия;

издаваните актове от тези органи и особеностите им /като напр.

свидетелството за легализация./ Авторката прави обосновани изводи за

различни правни проблеми при прилагането на закона като напр.



изследването относно видовете доказателства /в т.3.4. от глава Втора на

труда/. Силни са анализа и изводите на авторката относно компетенциите

на конкретни органи- например на председателя на Централното

управление на измерванията. Изводите й относно упражняването на

компетенциите на този административен орган са, че именно чрез неговите

правомощия се гарантира бързина на реализиране правомощията на

компетентните органи, както и се осъществява контрол върху евентуално

бездействие  на задължените да реализират правомощията си органи.

Авторката отделя специално внимание на този административен орган

/председателя на Централното управление на измерванията/, поради

значимостта на правните актове, които издава, като разрешителни

административни актове, актове, свързани с текущ контрол /проверката на

калибрирането/ и др. Анализът на правомощията му и съответните изводи

са принос в дисертационния труд.

В тази глава авторката разглежда още особеностите в производството по

констатиране на нарушения, както и проявените специфики при

реализиране на компетенциите на органите по контрол.

В Трета глава са разгледани насоките за оптимизиране на  полското право

и на европейското право по темата на дисертацията. От анализите се стига

до извода, че националната правна уредба по измерванията е част от

международна система по измерванията и по тази причина националното

законодателство не може да съществува, без взаимовръзка с тези на

другите държави. Авторката прави анализ на редица органи с

международен характер и техните компетенции. Специално внимание

отделя на хармонизирането на националните правни системи на

държавите- членки на ЕС с правото на ЕС /напр. така наречените от нея

«техническите директиви»/.

В тази връзка тя дава редица обосновани предложения за законодателни

решения.



В края на труда авторката обобщава в Заключителна част приносите от

труда, изводите и предложенията de lege ferenda.

3. Обобщение, критични бележки, препоръки

В цялостност, дисертационният труд е стойностна научна разработка.

Дисертацията показва уменията на авторката да систематизира

релевантните правни проблеми, да ги анализира, да търси решения и

оптимизация на правната регламентация. Обвързването на анализите с

правото на Европейския съюз имат пряка полза и за нашата

административноправна доктрина. В сравнителноправен аспект,

изследването е принос и в публичната администрация.

Критичните ми бележки произтичат от избора на авторката да защити

труда в България. Авторката би могла да направи кратък сравнителен

анализ между полското и българското национално законодателство. Така

илюстративно щеше да се постигне по-добър ефект и по-голям принос.

В бъдеще препоръчвам на авторката да  направи такъв сравнителен анализ.

Бележките не намаляват качеството и оценката на представения труд,

поради описаното по-горе.

В заключение, считам, че представеният дисертационен труд  е

стойностен.

Поради това и изложеното в становището, намирам, че дисертационният

труд има  качества за присъждане на научната степен „доктор на науките“

на Агнешка Живицка и предлагам на научното жури да гласува

положително, като  присъди научната степен „доктор на науките“  .

9.04.2018г. проф. д-р Дарина Зиновиева


