
С Т А Н О В И Щ Е

от доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова

относно дисертационен труд за придобиване на научната степен

„доктор на  науките” на тема „Правно регулиране на публично-

властническите отношения: теория и практика“ на д-р Константин

Анатолиевич Бабенко,

в професионално направление 3.6. Право, докторска програма

„Административно право и административен процес“

основание за представяне на становището: член на научното жури,

съгласно Заповед № 1743 от 19.12.2017 г. на Ректора на Варненския

свободен университет „Черноризец Храбър”

Представеният дисертационен труд на тема „Правно регулиране на

публично-властническите отношения: теория и практика“ е с общ обем от 478

страници, от които увода, изложението, разпределено в четири глави и

заключението са с обем от 419 стр. Списъкът с използвана литература

обхваща 585 заглавия на руски, украински и английски език.

Авторефератът е 55 стр. и коректно отразява всички основни части на

дисертацията. Самооценката на кандидата относно научната новост и

приноси е обективна.

Представени са 35 статии на украински език, които са по темата на

дисертационния труд, поради което няма да бъдат обсъждани отделно и не са

включени в становището.



Дисертационният труд представлява комплексно монографично

изследване на теоретичните и практически основи на правното регулиране на

публично-властническите отношения в Украйна. Определени са основните

етапи от развитието на Украйна в периода 1991-2013 г., които спомагат за

утвърждаването ѝ като независима, демократична, правова и социална

държава.

Темата е актуална за научната теория и по-специално за Украйна,

където авторът посочва, че за първи път се поставя на задълбочено и

всеобхватно изследване този проблем, като анализира основите на

украинската обществената и политическата система, съвременното състояние

на законодателството, политическите права и свободи на човека и

гражданина, проблемите на регулиране на правния статус на органите на

държавната власт при спазване на принципа на върховенството на закона.

Получените резултати и приносите на кандидата, представляват научна

новост: предлага се определение на правното регулиране на публично-

властническите отношения (стр. 12), същността на което се състои в

установяване на реда на обществените отношения, свързани с упражняването

на публичната власт чрез въвеждане на положителни правила на поведение,

предоставяне на права и налагане на задължения на субектите на публично-

властническите отношения. Обосновава се, че при динамично измерване на

правното регулиране ще могат да се идентифицират не само правните

институти, които регулират обществените отношения, но ще се даде

възможност да бъдат определени основните цели, насоки и параметри на

общественото развитие, които ще предизвикат изменения в

законодателството и в правното регулиране като цяло, за да се избегне



заплахата от използването им като инструмент за удовлетворение на текущи

политически интереси (стр. 99 и сл.).

Направените анализи и изводи от кандидата (стр. 93-97, 167-171, 306-

311, 405-411, 414-423) обогатяват съществуващите знания за правното

регулиране като проблем на взаимодействието между държавата и

гражданското общество, между правото и политиката, между правото и

публично-властническите отношения. Правилно е посочено, че решението за

стабилност може и следва да бъде търсено от закона като нормативна база за

развитието на публично-властническите отношения при съблюдаване на

възприетите демократични принципи за управление.

Практическото приложение на научните постижения в дисертацията е

използването им в законодателния процес, правоприлагането и учебния

процес.

По дисертацията могат да се направят и следните бележки и препоръки:

1. С оглед заявената тема необходимо е по-конкретно позоваване на

практиката с цел разясняване на дадените теоретични постановки,

позоваване и анализ на конкретни правни норми, които да онагледят

получените резултати.

2. Слабо, фрагментарно е засегнат въпроса за възприетата в Украйна

форма на държавно управление, а тя е основа на публично-

властническите отношения.

3. В списъка с използваните източници не са посочени нормативните

актове, на които се позовава кандидатът.

Направените бележки и препоръки не променят качеството и

количеството на получените резултати и приноси в представения труд.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представеният дисертационен труд съдържа теоретични обобщения и

решения на големи научни и практически проблеми свързани с правните

форми за осигуряване развитието на системата на публично-властническите

отношения в Украйна, които съответстват на съвременните постижения и

представляват значителен и оригинален принос в науката, с което отговаря на

изискванията на закона. Това ми дава основание да дам положителна оценка

и предложа на уважаемото жури да бъде присъдена на д-р Константин

Анатолиевич Бабенко научната степен „доктор на юридическите науки“.

гр. Варна

януари 2018 г.                    ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ:

……….…………….

(доц. д-р Емилия

Сидерова)


