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СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р  Ганета Минкова Минкова

член на Научното жури, назначено със Заповед № 1743/19.12.2017 г.

на и.д. Директор на Варненския свободен университет „Черноризец

Храбър“, за присъждане на научната степен „доктор по право” по

професионално направление 3.6 Право,

на Константин Анатолиевич Бабенко

1. ДАННИ  ЗА  ПРОЦЕДУРАТА

Константин Анатолиевич Бабенко е подал заявление, с което желае

да бъде допуснат до защита на дисертация за присъждане на научната

степен „доктор по право”, научна област 3.6 Право, Административно

право и административен процес. Темата на неговия труд е „Правно

регулиране на публично-властни отношения: теория и практика”.

Кандидатът е приложил документи съгласно изискванията на Закона

за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и

правилника за неговото прилагане (ППЗРАСРБ).

Трудът е обсъден от съответната секция към Юридически факултет

на ВСУ, като е дадено положително становище.

Преценката на представените документи показва, че са налице

условията за провеждане на защита за присъждане на научната степен

„доктор по право”, уредени в ЗРАСРБ.

2. ОПИСАНИЕ НА ТРУДА И ДРУГИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ

ПУБЛИКАЦИИ

2.1. Структуриране на труда

Дисертационният труд е написан на руски език, като само

авторефератът е преведен на български. Това води до някои неясноти, тъй

като например в автореферата е употребен терминът „публично-властни
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отношения“, докато в българската правна литература се употребява

понятието „публично-властнически отношения“ или само „властнически

отношения“.

Структурата на труда е организирана съобразно неговото

съдържание, като е анализиран фактически материал, който покрива

основните проблеми.

Броят на страниците е 478, включително съдържание и

библиография. В дисертационния труд цитиранията не са под линия, както

е  прието у нас, а са с препратки към списъка с библиография.

В изложението са обособени четири глави, със съответни

подразделения, увод и заключение, като след всяка от главите има също

кратко заключение, което се отнася само до нея.

2.2. Актуалност на темата на труда

Темата на труда на Константин Бабенко „Правно регулиране на

публично-властни отношения: теория и практика” е актуална и на

теоретично, и на практическо ниво. Авторът подчертава, че в теорията се

поставя въпросът за нов правен отрасъл – теория на правното регулиране, а

от практическа гледна точка актуалността на правното регулиране на

властническите отношения е особено валидна за Украйна, където правната

система, структурата на органите на власт и техните правомощия са в

процес на промяна, което от своя страна оказва влияние върху всички

сфери на икономическия, политическия и социалния живот.

2.3. Описание на отделните части на труда

Във Въведението са формулирани подробно предметът и обектът на

изследването, целите и задачите, които кандидатът си е поставил,

използваните научни методи, както и конкретните резултати, които са

получени като последица от научното изследване, включително тяхното

приложение в практиката.
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Първата глава на дисертационният труд е със заглавие „Теоретико-

методологични основи на правното регулиране на публично-властните

отношения“. Авторът отделя внимание на държавната власт и на

политиките, чрез които тази власт се осъществява, на правното регулиране

като съвкупност от средства и форми за въздействие върху обществените

отношения и  за разрешаване не само на спорове между отделните субекти,

но и на политически конфликти, които имат групов характер. Специално

внимание се отделя на Конституцията като правно средство за регулиране

на най-важните обществени отношения и като учредителен акт на

държавата. Изложението е научно коректно, систематично и изчерпателно,

а направените седем извода показват задълбочеността на изследването.

Глава втора на труда е със заглавие „Система на правното

регулиране на публичните-властните отношения: проблеми на

развитието”. В тази глава се акцентира върху необходимостта от

стабилност на законодателството, чрез което се установява политическият

режим и се регулират властническите отношения. Особено по отношение

на Украйна авторът посочва, че трябва да се обърне особено внимание на

на принципите, които определят демократизма на държавно-правния

режим, и на стабилността за неговото бъдещо развитие, като се избегнат

авторитарните тенденции. При регулиране на властническите отношения

трябва да се създаде динамичен баланс, който да позволява, при запазване

на фундаменталните принципи и ценности на правовата държава, да се

отчитат промените в обществото.

Глава Трета е със заглавие „Законодателство на Украйна и правни

институции в регулиране на публично-властните отношения в

съвременната Украйна“. Тук са посочени основните принципи, върху

които се изгражда обществената система в Украйна, а именно: народен

суверенитет и политическо единство на украинския народ, принципа на

разделение на властите, върховенството на закона, демократизъм,
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хуманизъм, справедливост, икономическо, политическо и идеологическо

разнообразие. Без изработване на механизми за самоограничение на

държавната власт ще е възможна нейната трансформация в един едноличен

субект за изработване и вземане на политически решения, което е не само

в противоречие с посочените принципи, но също така би застрашило

упражняването на политическите права на гражданите: да изразяват

политическите си възгледи и, да отстояват политическите си интереси, да

участват във формирането на органите на държавната власт и местното

самоуправление и т.н.

Глава Четвърта е със заглавие „Усъвършенстване на правно

регулиране на публично-властните отношения в съвременната Украйна:

теоретични и практически аспекти“. Трябва да бъде подкрепено

становището на автора, че в съвременната Украйна е необходимо

провеждането на политико-правната реформа, така че да бъдат направени

промени в системата на взаимодействие на висшите органи на държавната

власт. От една страна, засилването на ролята на парламента е проява на

демократизацията на обществото, но от друга страна, се наблюдава

неефективност в неговата работа, което дискредитира идеята за

парламентаризма в общественото съзнание. Съществуват и дисбаланси във

взаимодействието между различните държавни органи, както и между тях

и органите на местното самоуправление, като авторът прави редица

предложения за преодоляването им.

В Заключението се съдържа анализ и синтез на основните положения

на дисертацията, като са систематизирани основните теоретични и

практически изводи от изследването.

2.4. Автореферат

Авторефератът отразява пълно и правилно съдържанието и

характеристиките на дисертационния труд, като самостоятелно са изведени

научните приноси.
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2.5. Други представени публикации

Кандидатът е представил 35 статити, свързани с темата на

дисертационния труд. Всички публикации се отнасят към изследваните в

дисертационния труд проблеми, като ги доизясняват и развиват.

3. НАУЧНИ ПРИНОСИ

Освен посочените по-горе приносни моменти могат да бъдат

посочени и следните:

3.1. Детайлно разглеждане на правния статус на човека като субект

на публично-властническите отношения;

3.2. Анализ на механизмите на влияние на гражданското общество

върху държавата, а това са: непосредствената демокрация, дейността на

политически партии, гражданска индивидуална и колективна активност;

3.3. Ролята на законодателството в процеса на регулиране на

публично-властническите отношения.

4. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ

Авторът се стреми да включи най-разнообразни проблеми в темата

на дисертационния си труд, поради което на места се наблюдава липса на

систематичност на изложението.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представените дисертационен труд и други научни  публикации

отговарят на изискванията на Закона за развитието на академичния състав

в Република България и  правилника за прилагането му. Затова изразявам

становище уважаваното Научно жури да гласува положително на
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Константин Анатолиевич Бабенко да бъде присъдена научната степен

„доктор по право” в професионално направление 3.6 Право, научна

специалност Административно право и административен процес.

24.01.2018 г. Член на научното  жури:…………………

Гр. София проф. д-р Г. Минкова


