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РЕ ЦЕ НЗИЯ  

от 

Проф. д.н. Мариела Светославова Янева - Деливерска  

Член на научно жури съгласно  

Заповед № 1176/16.12.2020 г. на Ректора на  

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ 

 

Относно: 

Дисертационен труд на тема  

„Правен статут на администрацията на съдебната власт“, 

 с автор Галина Николова Иванова  

за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  

в област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”, 

Професионално направление: 3.6. „Право,  

Научна специалност: Административно право и административен процес 

 

 

Представеният дисертационен труд на тема „Правен статут на 

администрацията на съдебната власт”, разработен от Галина Николова 

Иванова, докторант към катедра „Правни науки“ в Юридически 

факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ 

отговаря на нормативно установените изисквания заложени в актовете 

регламентиращи условията и реда за придобиване на образователна и 

научна степен “доктор”. 

 

• Информация за докторанта 

Галина Николова Иванова е докторант в самостоятелна  форма на 

докторантура, обучаващ се по докторска програма към катедра „Правни 

науки“ в Юридически факултет на Варненски свободен университет 
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„Черноризец Храбър“ по научна специалност „Административно право 

и административен процес“. 

Придобива юридическо образование в Юридически факултет на 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Професионалният 

юридически опит на Галина Иванова включва упражняване на 

адвокатска дейност, като адвокат към Адвокатска колегия – Шумен.  

От 1998 г. работи като съдия към Районен съд Нови Пазар, а от 

края на 1998 г. до началото на 2015 г. е и административен ръководител 

на Районен съд Нови Пазар.  

• Обща характеристика на представения дисертационния труд   

Разработеният от докторанта Галина Иванова дисертационен труд 

е в обем от 226 стандартни страници, разделени в 4 (четири) 

самостоятелни глави. Библиографската справката на литературните 

източници показва, че са използвани общо 178 източника, от които 75 на 

кирилица и 103 на латиница.  

Дисертационният труд включва увод, литературен обзор, цел и 

задачи, методи на изследване, обсъждане, анализ, изводи, приноси и 

предложения de lege ferenda.  

Предмет на изследване в дисертационния труд са нормативни 

актове в областта на публичната администрация, държавната и 

съдебната администрация, както и приетите от Висшия съдебен съвет 

решения с регулаторен характер. 

Дисертационният труд има за цел да послужи като основа за 

запълване на съществуваща празнота по отношение въвеждането на 

механизми за ограничаване и намаляване на дефицита при кадровата 

обезпеченост в съдебната администрация. При изследване и анализиране 

на темата на дисертационния труд, се очертава тезата, че 

функционирането на съдебната система е невъзможно без 
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симбиотичното взаимодействие между магистратите и съдебните 

служители и взаимната обусловеност на процесуалното им поведение.  

За постигане на целта на дисертационния труд и за изпълнение на 

заложените в  него задачи, са прецизно подбрани и коректно използвани 

следните методи:  

- научен анализ и синтез; 

- емпиричен метод на изследване; 

- исторически и сравнително-правен метод, 

- нормативен метод,  

- критичен метод на изследване.  

Същността, структурата, ролята, значението и класифицирането 

на длъжностите в съдебната администрация са изчерпателно 

представени и анализирани, като въз основа на направен анализ на 

съдържанието на съществуващите класификатори са формулирани 

конкретни предложения за осъвременяване. На основата на проведено 

задълбочено проучване и анализ, докторантът прави аргументирано 

предложение за изцяло ново структуриране на съдебната 

администрация. 

• Актуалност и значимост на разработената тема   

Представеният дисертационен труд има високо практическо 

значение и принос във връзка с функционалното използване на 

съдебната администрация и осигуряване на гъвкави решения за 

обезпечаване пълноценното и законосъобразно протичане на 

съдопроизводството. 

Прави впечатление, че изследваните в дисертационния труд 

аспекти на темата за администрацията в съдебната система, са детайлно 

анализирани и притежават, несъмнено висока степен на значимост. В 

дисертационния труд се изследват и представят ключови въпроси от 
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съществено значение не само за служителите в съдебната 

администрация, но и за общество като цяло. 

С особено висока значимост, могат да бъдат определени 

формулираните  от докторанта предложения и решения, насочени към 

постигане на по-висока степен на кадрова обезпеченост в съдебната 

система. Дисертационния труд съдържа конкретни предложения за 

разработване и внедряване на механизми за стимулиране и повишаване 

на  мотивираността на кадрите в съдебната система.  

 

• Приносен характер при разработване на дисертационния труд 

С разработване на представената тема, се осигурява запълване на 

съществуваща празнота в теоретично и практическо отношение. 

Авторът проявява самостоятелно отношение към изследваната 

проблематика и умее убедително да аргументира собствени тези. 

Научният апарат е богат, а цитирането е точно и добросъвестно.    

Представеният дисертационен труд представлява първото по рода 

си комплексно и цялостно изследване, в теоретичен и в практически 

план, на проблемите на съдебната администрация.  

Съществен принос представляват изведените и формулирани от 

автора предложения за актуализиране и усъвършенстване на 

нормативни актове на подзаконово ниво, непосредствено свързани с 

функционирането на съдебната администрация , което би подпомогнало 

създаването на подходящи механизми за обезпечаване на адекватна 

кадрова заетост. 

 

• Оценка на получените научни резултати 
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 Целта и поставените задачи на изследването са успешно 

изпълнени в разработения дисертационен труд. Формулираната цел е 

постигната посредством изпълнението на конкретни задачи включващи:  

- дефиниране на понятието за съдебен служител; 

- очертаване на характерните за съдебните служители 

функционални характеристики;  

- разграничаване на съдебните служители от останалите 

служители, работещи в органите на съдебната власт; 

- изследване на структурата и характерните особености и 

специфики на съдебната администрация.  

 Отделено е особено внимание на правната същност, 

характеристиките и сходствата на държавните служители и съдебните 

служители. Добро впечатление прави пълнота  и задълбочеността на 

изследване на разработената тема, както и конкретно формулирани 

предложения за изменение нормативна уредба, с оглед  въвеждане на по-

голяма яснота относно статута на лицата изпълняващи технически 

функции.  Отчита се обстоятелството, че съдебният служител е особена 

категория служител (sui generis), чиито трудови правоотношения, като 

съвкупност от права и задължения се определят от Законът за съдебната 

власт, Кодексът на труда и правилниците, приети от пленума на Висшия 

съдебен съвет. 

 Детайлно са изследвани, анализирани и представени 

характеристиките и особеностите на статута на съдебните служители, 

както и техните специфични права и задължения. Дейността по 

атестиране и повишаване в ранг на съдебните служители е във фокуса на 

изследването, във връзка с установяване нивото на професионална 

пригодност и компетентност на служителите. Особено важна 

предпоставка за постигане на отговорно изпълнение на възложените 

задължения на служителите, както и съществен фактор с оглед 
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мотивиране на съдебни служители към повишаване на тяхната 

компетентност. 

Като положителен може да бъде оценен направения, в рамките на 

дисертационния труд, анализ на юридическата отговорност на 

съдебните служители. Насочване на вниманието към самото 

производство по налагане на наказание, както и отделеното специално 

внимание към Етичния кодекс на съдебните служители, разкрива висока 

степен на задълбоченост и прецизност от страна на докторанта, при 

разработване на изследването. 

• Оценка на публикациите по дисертацията  

Докторанта Галина Иванов е реализирала значителен по обем и 

брой  публикации, които са пряко свързани с темата на дисертационния 

труд и отразяват части от него. Представените общо 13 (тринадесет) на 

брой публикации представят значима част от анализа и постигнатите 

резултати при разработване на темата на дисертационния труд. 

В количествено и качествено отношение, публикациите напълно 

отговарят на изискванията за придобиване на ОНС „доктор“. 

• Оценка на автореферата 

Към дисертационния труд е изготвен и представен автореферат, 

който е с обем от 27 страници.  Авторефератът коректно отразява 

съдържанието на дисертационния труд. В него са включени общата 

характеристика на разработката, структурата и съдържанието й. 

Представено е кратко изложение на дисертационния труд, като е 

акцентирано на постигнатите резултати. Общата ми оценка за 

автореферата е, че той представя конкретно и в необходимата пълнота 

основните моменти от дисертационния труд. 
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• Критични бележки, препоръки и въпроси 

На фона на моята положителна оценка за разработения от 

докторанта Галина Иванов дисертационен труд, искам да отправя 

препоръка за задълбочаване на нейните теоретични и практически 

усилията за въвеждане на единни, ясно разписани и приложими 

механизми и правила гарантиращи непрекъсваемост на 

съдопроизводствените действия при кадрови дефицит в съдебната 

администрация.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Предвид изпълнението на всички нормативно установени 

изисквания за разработване и защита на дисертационен труд за 

присъждане на ОНС „доктор“, съгласно изискванията на ЗРАСРБ, и на 

правилника за неговото прилагане, и с оглед на цялостната оценка на 

посочените по-горе приноси в представения дисертационен труд, 

убедено давам висока оценка на дисертационния труд и гласувам 

положително „за“ присъждане на образователна и научна степен 

“доктор” на Галина Николова Иванова в област на висше 

образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално 

направление 3.6. „Право” и научна специалност „Административно 

право и административен процес“.  

 

 

гр. София,    Рецензент:               

18.01.2021 г.     Проф. д.н. М. Деливерска 


