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До 

                                                                        Председателя на Научно жури, 

определено със Заповед  

Рег. №          от       .     .2015 г. на 

Ректора на ВСУ „Черноризец 

Храбър“ 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. д-р Петър  Георгиев Христов, 

ВСУ „Черноризец Храбър”, 

9007, Варна, к.к. „Чайка”, 

тел. 052/ 359 557, e-mаil: p.g.hristow@abv.bg 

 

На дисертационен труд за присъждане на 

Образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 3.6. „Право”, 

научна специалност „Администкративно право и процес” на тема  

„Усъвършенстване на правната уредба при управление на 

радиоактивните отпадъци в Република България“  

представена за защита от Олга Бориславова Борисова, докторант на 

самостоятелна подготовка в 

Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” 

научен ръководител проф. д-р Петър Христов 
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1. Обща характеристика на изследователската и други 

активности  на докторанта 

 

Олга Бориславова Борисова е завършила ОКС „магистър”, 

специалност „право” през 2009 г. в НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

СОФИЯ, с което се изпълнява изискването на чл. 6, ал. 1 ЗРАСРБ да 

притежава образователно-квалификационна степен „магистър”.  

През 2010 г. е назначена за юрисконсулт на Държавно предприятие 

„Радиоактивни отпадъци“ - София. Натрупаният практически опит в 

изготвянето на правни становища и юридически консултации с цел 

осигуряване законосъобразно функциониране на предприятието позволява 

на докторанта да усвои в детайли действащото законодателство и 

вътрешните правни актове на организацията в която работи. Доброто 

владеене на три чужди езика – английски, френски и испански позволява 

на Олга Борисова да изучи добрия европейски опит – особено този на 

Франция, където ядреното право се е утвърдило като самостоятелен правен 

отрасъл. В крайна сметка, в случая имаме класически пример за това как в 

практиката се избистря конкретен проблем, който се нуждае от 

допълнително теоретично осветляване и на тази основа търсене и 

намиране на адекватно решение. 

Още в началото на изложението искам да споделя изключителното 

удовлетворение, което изпитах като научен ръководител тъй като 

познаването на материята от страна на докторанта, и неговата теоретична 

подготовка и практически опит, бих подчертал „изстрадан“ практически 

опит оставиха за мен място за изява единствено в полето на методологията. 

Този факт е в основата на динамиката на измененията в очертанията на 

предмета на изследването, а от там на заглавието на дисертационния труд.   
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Олга Борисова е зачислена най-напред в докторантура на 

самостоятелна подготовка със Заповед № 562 от 26 февруари 2013 г. в 

акредитирана докторска програма „Организация и управление извън 

сферата на материалното производство /национална сигурност/, 

професионално направление «Национална сигурност». Темата на 

дисертационното изследване е «Правна уредба на анализа на риска при 

управление на радиоактивни отпадъци». Широтата на познаване на 

проблематиката от докторанта, дълбочината на навлизане в проблема, 

неговото осветляване на базата на съпоставка /сравнително-правен анализ/ 

с практиката на една от водещите ядрени сили в света – Франция доведоха 

до необходимостта от ограничаване на обхвата на изследването. Със 

Заповед № 1082 от 5 март 2014 г., на основание на решения на катедрените 

съвето на катедра «Сигурност и безопасност» и катедра «Правни науки» и 

та факултетния съвет на Юридически факултет обучението на докторанта 

се прехвърля в Професионално направление «Право», а заглавието на 

дисертационният труд се променя на «Правна уредба на оценката на риска 

при управление на радиоактивните отпадъци». Окончателната редакция на 

заглавието „Усъвършенстване на правната уредба при управление на 

радиоактивните отпадъци в Република България“ е утвърдена с решение на 

Факултетния съвет от 19 юни 2015г./Заповед № 1049 от 31.08.2015/. 

След успешно изпълнение на дейностите по обучение и полагане на 

изпитите, предвидени в индивидуалния учебен план със Заповед на 

ректора № 1974 от 11.12.2015 г. е отчислена с право на защита. Така са 

изпълнени изисквания на разпоредбите на чл. 25 и чл. 26 ППЗРАСЗБ. 
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2. Относно представения за защита дисертационен труд 

Обект на изследване е управлението на радиоактивни отпадъци в 

Република България. В дисертационния труд ясно и точно е показано, че в 

нашата страна е изградена напълно завършена и стройна система за 

управление на радиоактивните отпадъци. Тя включва подсистема от 

нормативни актове, нормотворчески, регулаторни, управленски, 

изпълнителски и контролни органи, а също специфични технологии, 

средства, методи и направления за тяхната дейност. Става дума за 

изключително сложна жизненоважна и взаимно с това опасна дейност за 

постигане на устойчивост на процесите и поддържане целостта и 

стабилността на съоръжения (хранилища и прилежаща инфраструктура). 

Специално трябва да се отбележи, че някой от съоръженията е предвидено 

да се запълват поетапно, а след тяхното затваряне ще трябва да бъдадт под 

контрол в продължение на 300 години.  

От подобна позиция предметът на изследване придобива още по-

сложна конструкция – тръгва се от праната уредба на функциониране на 

системата за управление на радиоактивните отпадъци, като вниманието 

постепенно се фокусира върху съществуващи проблеми или 

несъответствие с добрите Европейски практики.  

Логиката на изследване по вече утвърден за докторантите на 

факултета път. За разкриване на проблемната ситуция се създава: 1. модел 

на актуалното състояние на проблема, 2. модел на желаното бъдещо 

състояние, на базата на съдържанието на директивите на ЕС и добрите 

Европейски и световни практики, 3. двата модела се подлагат на 

сравнителен анализ, който позволява да се разкрият несъответствията, 4. 

на тази основа се обосновават предложения de lege ferenda, чрез които 

несъответствията да бъдат отстранени. 
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Заключение 

  

Резултатите от изложения в рецензията анализ на  

научноизследователската и други активности на Олга Бориславова 

Борисова категорично показват, че са изпълнени изискванията на 

разпоредбите на чл. 6, ал. 1, ал. 3 и ал. 4  ЗРАСРБ и чл. 24, чл. 25, чл. 

26, и чл. 27 ППЗРАСРБ за присъждане на Образователна и научна 

степен „доктор”, а именно: 

 

1. Да е придобил ОКС „магистър”; 

2. Дисертационният труд да съдържа научни или научноприложни 

резултати и да показва, че кандидатът притежава задълбочени 

научни знания и способности за самостоятелни научни 

изследвания; 

3. Дисертационният труд да е подготвен в получила акредитация от 

НАОА докторска програма на висше училище. 

 

Направените констатации са основание да предложа на 

членовете на Научното жури да присъдят на Олга Бориславова 

Борисова Образователната и научна степен „доктор“  по 

Професионално направление 3.6 Право, научна специалност 

„Административно право и процес”.  

 

 

 

18. 12. 2015 г.                            

В а р н а                                  проф. д-р Петър Георгиев Христов 

        


