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Тема: Правна организация на администрирането на измерванията  в
Полша от гледна точка на реализираните в икономиката задачи

1. Информация за дисертанта

Агнешка Живицка е родена на 19 юни 1978 г. Завършва висше
образование по специалност „Право” във Факултета по право и
администрация (Wydział Prawa i Administracji) на Университета „Мария
Кюри Складовска” (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) в гр. Люблин,
Полша. По-късно защитава дисертация и получава научната степен
„кандидат на юридическите науки” в Люблинския католически
университет. Придобива следдипломна квалификация по „Банково право
и финанси”, „Подготовка, организация и управление на европейски
проекти” и пр.

В периода от 2002 г. – 2018 г. заема различни научни и
административни длъжности вън Висшето училище по икономика и
иновации в Люблин (Wyzsza Szkola Ekonomii I Invwacji).
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2. Обща характеристика на дисертационния труд

Представеният дисертационен труд е в общ обем от 250 стр.
включително съдържание и библиография. Проучваната материя се
илюстрира от три таблици. Библиографската справка обхваща 344
заглавия на полски и английски  език. Тяхната структура включва 132
правни актове на полски език, 36 регламенти и директиви на Европейския
съюз, 12 съдебни решения,164 литературни източници и уебсайтове.

Прегледът на използваните нормативни актове и литература
показва, че посочените заглавия имат пряко отношение към темата на
дисертацията.

Бележките под линия са с общ брой – 410.
Дисертационният труд е удачно структуриран и логично

последователен от увод, три глави, състоящи се от отделни параграфи и
заключение. Посветен е на правна организация на организацията и
управлението на измерванията  в  Полша във връзка с реализирането на
стратегическите цели в развитието на икономиката на посочената
държава. Проучваният проблем е от съществено значение за формирането
на подходяща стопанска среда, създаваща необходимия климат за
изпълнението на целите за устойчиво развитие на икономиката на
държавите членки на Европейския съюз. Поставения на изследване в
дисертацията нормативен режим на измерванията има пряка връзка и с
усилията за изграждане на стабилна съюзна общност посредством
преориентирането на икономиката на отделните страни към устойчиво и
конкурентноспособно, ефективно по отношение на ресурсите,
нисковъзглеродно и социално приобщаващо развитие.

Анализираната в дисертационния труд национална правна рамка на
Полша в областта на измерванията се явява специфичен юридически
механизъм за реализиране на всеобхватната и интегрирана стратегия за
устойчива Европа 2030, която ще осигурява необходимата дългосрочно
перспектива, координации и съгласуваност на общностната политика за
изпълнение на Програмата на ООН до 2030 т.
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От друга страна, препоръките, направени de lega ferenda,
способстват за хармонизиране на юридическата рамка на измерванията в
отделните държави членки в съответствие със стандартите на Европейския
съюз.

Всичко гореизложено разкрива съществената практическа
стойност на осъщественото проучване в представената дисертация.

Изследването, предмет на дисертационния труд е с подчертана
актуалност. Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2012 година относно европейската стандартизация,
за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на
директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО,
2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение №
1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета постави нови
хоризонти пред регламентираните обществени отношения. Последвалите
негови изменения и допълнения през 2013 г.наложиха съответните
изменения и в законодателствата на отделните държави членки.
Каталогът на подобни общностни актове в разглежданата материя е доста
широк. Само по отделни специфични въпроси са приети 45 Регламента
самостоятелно от Съвета или съвместно с Европейския парламент.

Непрестанното усъвършенстване на общностната и националните
правните режими за стандартизацията, акредитацията, както и на
метрологичния и технически надзор поставя редица нови хипотези, на
някои от които може да се намери отговор в извършеното изследване в
дисертацията. В това отношение положителен момент е анализирането на
дванадесет решения и определения на Съда на Европейския съюз, както и
съдебната практика на полските административни и общи съдилища.

2. Аналитична характеристика на дисертационния труд

Предложеният от г-жа Агнешка Живицка труд анализира същността
на нормативните актове в областта на организацията и управлението на
измерванията, във връзка с изпълнението на националната държавна
политика за развитието на икономиката на Полша. В него се изследва
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наличната научна литература, изучава нормотворческата и
правоприлагаща практика на отделните организационноправни
образувания в административната структура на страната. Така кандидатът
извежда актуални спорни въпроси, посочва и обсъжда различните мнения
в тяхното решаване и навежда предложения за подобряване на
законодателството и административната практика.

Предмет на изследване в глава първа е Администрирането на
измерванията в политическата система на полската държавна
администрация. Логично начало на разработката е поставено на
организационния модел на вационалната публична администрация.
Приносесн момент е извеждането на вертикалните и хоризонталните
взаимоотношения между различните управленски нива. В това отношение
акцент се поставя на организационноправните взаимоотношения между
централните и териториални органи на изпълнителната власт от една
страна и от друга - органите на местото самоупавление и местната
администрациа. Умело и аргументирано се разкрива разпределението на
държавновластническите правомощия между централната и териториална
администрация, както и спецификата при тяхното осъществяване.Този
подход е напълно оправдан, за да се разкрие  юридическата  същност на
деконцентрираното администриране на измерванията.

Убедително се ракрива предметната компетентност на местните
власти в разглежданата материя. В зависимост от различни индикатори са
оформени няколко класификации, което способства за комплексното
очертаване на спецификата на овластяването им. Разглеждат се три вида
териториални разделения – основно, споматагелно и специално.
Извеждането на преден план на характерният им юридически статут
създава основа за извеждането на характерните им правомощия в областта
на измерваниеята.

Приносен момент е проучването на организационните
взаимоотношения при администрирането на измерванията в полската
административна структура. Особен интерес представлява
правноисторическият генезис на формирането и развитието на
образуванията, осъществяващи съответните правомощия в проучваната
област. За първи път се създава периодизация, като се оформят четири
основни етапи. В първия период се обхваща администриране на
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измерванията и измервателната система в периода на Първата полска
република и времето на подялба на Полша до 1918 г. Във втория -
уеднаквяване на администриране на измерванията през Втората полска
република от 1918 до 1945 г. Третияг е свързан със създаване на
администриране на измерванията и неговото преобразуване в периода на
Полската народна република от 1945 до 1989 г.  Последният етап включва
промени в организацията на администриране на измерванията след
икономическата и политическата трансформация в Полша след 1989 г.
Предизвиква  положителен интерес пълното и многостранно представяне
на административната позиция на измерванията и чрез очертаване на
функционалните отношения на администрирането на измерванията с
други държавни органи. Основатално се подчертава, че
взаимоотношенията се регламентират изрично в законови и подзаконови
актове на компетентните институции. Правилно се подчертава, че обичаят
като източник на право в тази област е изключен.

Глава втора е посветена на юридически уредената компетентност на
органите на измерванията при гарантиране на еднаквостта на мерките и
точността на измерванията в стопанската дейност. В основата на
разработката е поставен задълбоченият анализ на юридическата рамка на
функционирането на специализираните органи на изпълнителната власт
на централно и регионално ниво. Завоевания на представения труд е
разкриването на същността на регулаторните и надзорни правомощия,
упражнявани от административните органи за измервания по отношение
на предприемачите, прилагащи измервателни уреди в защитените от
закона зони. Постижение е точното определяне на процедурата и
конкретните административнопроизводствените дейстния при
реализирането на тяхната дейност, способите за установяване на
констатираните противоправни действия или бездействия и пр.

Положителелна характеристика на представената дисептация е
широкото очертаване на кръга на регулаторните правамощия на
председателя на Централното управление по измерванията. Те обхващат
овластяването за издаване на разрешителни за стартиране и извършване на
бизнес в областта на инсталирането, проверките, инспекциите, ремонтите
на цифрови тахографи и дейността на работилници в областта на
поддръжката, ремонта, проверката и калибрирането на аналоговите
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тахографи, случаите на устройства за записване, използвани в превозните
средства от автомобилния транспорт.

Задълбоченост и широка обхватност е налице при изследването
на метрологическия контрол и неговите разновидности в различните
области и сфери на стопанската дейност. Оправдано, специално внимание
се обръща на проблемите, свързани с осигуряване на проследимост,
точност и достоверност на измерванията.

Може да се обобщи, че метрологичният контрол обхваща: а)
контрол на средства за измерване; б) метрологична експертиза на средства
за измерване и в) контрол на предварително опаковани продукти и на
опаковки, предназначени да бъдат използвани като съдове за измерване.

Предмет на изследване в глава трета са задачите за
администриране на измерванията в  икономиката в светлината на
европейската и световната метрология. Прецизно са формулирани
насоките за развитие на полското и европейското право, засягащи кръга на
правомощия на администрацията на измерванията в икономиката.  Удачно
се правят предложения de lega ferenda за приемането на нова юридическа
регламентация, за изменение и допълнение на действуващи законови и
подзаконови актове. Те ще създадат ефективна правна база за
усъвършенствуване на дейността по администрирането на измерванията,
ще спосолстват за устойчивото развитие на полската икономика при
повишаване на конкурентноспособлността й при условията на
развиващата се глобализация. Неменуемо предлаганите правни
конструкции ще доведат до още по-добра хармонизация на правото на
Полша в областта на измерванията до европейските юридически
стандарти.

Обосновано се поддържа, че усилията на европейския законодател
са насочени към създаване на пълен юридически простор за свободното
движение на стоки между държавите членки, което на свой ред води до
либерализиране на метрологичните разпоредби в тези държави и до
европеизация и преобразуване на задачитe за администриране на
измерванията в икономиката. Тези иновационни тенденции ще намерят
правният си израз в оптимално ограничаване на намесата на държавните
органи в метрологичните услуги, технически експертизи и научни
изследвания, за сметка на частноправни субекти. Това ще ускори
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процесът на прилагането на новите технически решения в стопанския
сегмент на обществената практика.

Предизвиква интерес разкриването в дисертацията на същността на
продуктите по отношение на измервателните уреди и правомощията на
съответните държавни органи.

Правилно авторката подчертава, че контролът върху продуктите,
подлежащи на оценка за съвместимостта, е съществен елемент от
прилагането на директивите за нов подход във всяка от държавите членки.
Този въпрос е от особено значение от гледна точка на потребителите и
потребителите на продукти, тъй като продуктите могат да представляват
заплаха за живота, здравето и имуществото им, както и за околната среда.
Целта на надзора на пазара е да се гарантира, че до потребителя в
Европейския съюз достигат само продукти, които отговарят на конкретни
изисквания,  независимо от това къде са произведени.

Следва да се отчете, че методологията на изследването заслужава
положителна оценка. Дисертантът показва умело и премерено боравене с
класическите методи на правните изследвания. Наред с историческия,
сравнително правния, функционалния, логическия и правно-догматичен
метод, кандидатът си служи и с методиката на синтетичния анализ.

Кандидатката е представила автореферат, който коректно отразява
постигнатите резултати в изследването.

Дисертационният труд на Агнешка Живицка е посветен на
актуален и значим за полската административно правна теория и
практика проблем. В труда има достатъчно убедителни доказателства за
научно-приложни резултати с характер на научни приноси.

Във връзка с посоченото, дисертационният труд следва да се оцени
като едно навременно и задълбочено изследване на важен
административноправен въпрос.

На фона на моята изцяло положителна оценка за научната
продукция и дейността на дисертанта, намирам за необходимо да отправя
следните бележки и препоръки:
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Въпреки, като цяло балансираният подход между теоретични
разсъждения, нормативен анализ и оценка на практиката, приложен от
автора, на някои места в дисертационния труд превес има описателно-
нормативният подход и информационно позоваване на съдебна практика.

Трудно бихме могли да приемем определение за „ деконцентрацията
или така нар. необединяване като специален вид организационно
подчинение на вертикалните органи на местната администрация, които са
йерархично подчинени на конкретни органи на централната
администрация, които органи пък заемат по-високо ниво спрямо органите
на местно ниво и носят отговорност за изпълнението на техните задачи”.
При деконцентрацията е налице прехвърляне на функции на централни
органи на изпълнителната власт на териториални правноорганизационни
образувания. Прехвърляните функции запазват своя
държавновластнически характер. Ето защо при изпълнението може да се
прилага, при необходимост,  и административна принуда.

Посочените бележки нямат съществено значение и не намаляват
научно-приложната стойност на представената дисертация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обсъжданият научен труд показва категорично, че Агнешка
Живицка притежава задълбочени теоретични знания в областта на
публичноправните науки и в частност в областта на
административното право и процес.

Проучванията в труда, извеждането на научни изводи,
аргументирането на поддържаните становища, изразяването на моменти
на крайно критично отношение по дадени въпроси ясно показват, че
кандидатът притежава способност за самостоятелни научни
изследвания.

Изхождайки от гореизложеното, считам, че представеният от
Агнешка Живицка дисертационен труд отговаря напълно на изискванията
на чл.6, ал.3 от Закона за развитието на академичния състав в Република
България и чл.27 от Правилника за прилаганото му. Ето защо убедено
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предлагам на уважаемото научно жури да присъди на Агнешка
Живицка научната степен „доктор на науките”.

08.04.2018 г.
РЕЦЕНЗЕНТ :

(проф. д-р Александър Воденичаров)


