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1.Определена съм със заповед № 221 / 12.03.17 на Ректора на
Варненски свободен университет за член на научно жури по
конкурс за присъждане на научна степен „доктор на науките“ по
професионално направление  3.6. право докторска програма
/Административно право и административен процес .

В конкурса д-р Живицка участва с монография „Правна
организация на администрирането на измерванията в Полша от
гледна точка на реализираните в икономиката задачи“ с обем от
250стр,увод,три глави и,заключение и списък с над 344
източника, от които 36 акта на ЕС и 12 съдебни решения.

2. Актуалността на темата се свързва с необходимостта от  по-
нататъшно  усъвършенстване на т.нар икономическа публична
администрация в Полша чрез включване на съвършено нови
методи при нейното функциониране.



Научен интерес и новост е приложеният метод на
администриране на измерванията чрез правни и технически
инструменти,които засягат голям брой предприемачи.Те са
субекти от  публичната икономическа администрация/която
според автора е една от най-старите в Полша/.

Научна новост е твърдението на автора,че  функционирането на
икономиката в почти всички отрасли се основава на метрична
система и измервателни уреди,които са обект на
правен,метрологичен контрол. Убедително се изследва и правно-
организационният модел на администриране на
измерванията.Важна страна от тази гледна точка е определяне на
новите задачи за администриране на измерванията,произтичащи
от  европейската и полска метрология.

Научен интерес е и основната теза на д-р Живицка , според която
икономическата безопастност на държавата и гражданите се
свързва с администрирането на измерванията по време на
реорганизация на нормативните задачи в сферата на
научната,правна и техническа метрология. Авторът доказва тази
своя теза чрез подтези като :влияние на европейското
законодателство,  деконцентрация на администриране на
измерванията и др.

В глава първа авторът разглежда спецификата на организация на
публичната администрация в Полша, дуализмът между държавна
администрация и местно самоуправление при изпълнение на
общите задачи .Специално място в тази връзка заема
разработката за централна държавна администрация,
регионална концентрирана и деконцентрирана държавна
администрация и отношенията между тях .Със специално
значение от гледна точка съпоставка с българското



законодателство е разглеждането на  правното положение на
регионалните органи на необединената администрация ,които
имат независимост от органите на държавно управление в
областта и в същото време са извън  администрацията на
местното самоуправление .Интерес  и научна новост за
българската правна система е и  фактът,  че в отношението
областната държавна администрация и органи на необединена
държавна администрация се издават различни актове,те се
оспорват от страна на областния управител по административен
ред и спорът се решава от Министър-председателя ,без
областният управител да има преки правомощия за отмяна или
изменение на актовете. Процедура е съвършено нова и различна
в сравнение с административното оспорване по АПК.

Глава втора е посветена на компетентностите на
администрацията на измерванията, както и на правния
метрологичен контрол. Тук е включен и икономическият надзор,
упражняван от органите по администриране на измерванията.

Глава трета е посветена на основните задачи в областта на
Европейската и световна метрология, сътрудничеството на
полската администрация с международни метрологични
организации ,както и техническата стандартизация в
икономиката.

Предложеният дисертационен труд доказва,че д-р Живицка има
качества за самостоятелно научно изследване, което тя води
убедително, последователно и извеждане на необходимите
научни изводи и последици.

Авторефератът отговаря на изискванията на  българското
действащо законодателство.



3. Д-р Живицка показва висок професионализъм, задълбочени
научни теоретични знания при изследване на администрирането
на измерванията,факторите от които  зависи и необходимостта от
неговото по-нататъшно усъвършенстване. Д-p Агнешка Живицка
използва различни научни методи: анализ,синтез , сравнително-
правен, формално-догматичен,исторически и теоретичен при
провеждане на научното дирене.

.

В заключение

Хабилитационният труд на д-р Агнешка Живицка съдържа
научни, науко-приложни резултати ,които представляват
оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания
на   ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ , вътрешните актове на Варненския
свободен университет.

Представените материали и достигнатите резултати от
хабилитационния труд напълно съответстват на изискванията на
закона. Те доказват, че д-р Агнешка Живицка притежава
задълбочени научни знания и професионални умения по
научната специалност административно право и
административен процес и демонстрира качества за
самостоятелна научна работа .Поради гореизложеното убедено
давам своята положителна оценка и предлагам на почитаемото
научно жури да присъди научната степен „доктор на науките“ по
административно право и административен процес на д-р
Агнешка Живицка.

15.03.2018 Член на научно жури:

Проф.д-р Христина Балабанова




