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обявен в ДВ бр.95 от 16.11.2018г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”
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Бургаски свободен университет

професионално направление „Право”, научна специалност „Административно право и

административен процес”

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс,

обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 95 от 16.11.2018г.) и на интернет-страницата на

университета за нуждите на катедра „Правни науки” към Юридически факултет.

Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ,

ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец

Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно спазена.

1. Общо представяне на получените материали

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат д-р Олга

Бориславова Борисова –хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър”.

За участие в конкурса кандидатът д-р Борисова е представила списък от общо 13

заглавия, в т.ч. 9 публикации в български и чуждестранни научни издания и научни форуми, 3

студии и 1 монография. Представена е служебна бележка от издателството на ВСУ

„Черноризец Храбър” за две от изданията, които са под печат към 08.01.2019г.

В съответствие с изискванията на чл.54, ал.1 от Правилника за прилагането на ЗРАСРБ,

кандидатът е представил справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на

изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които са

приложени съответните доказателства.

Представеният набор от публикувани научни трудове дава достатъчно основание за

участие на кандидата в конкурса и за оценка на научните му приноси.

2. Данни за кандида
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Д-р Олга Борисова е завършила право в Нов български университет, гр.София през

2009г. Непосредствено след придобиване на юридическа правоспособност през 2010г.

започва работа като юрисконсулт в предприятие свързано с ядрената енергетика, което и дава

възможност да натрупа практически опит в ядреното право, с доказани постижения в тази

област. От 2012г. тя активно участва в редица национални и международни конференции в

сферата на използване на ядрената енергия, като от 2013г. е член на Международната

асоциация по ядрено право.

През 2013-2014г.д-р Борисова е специализирала в областта на международните

икономически отношения в СА „Д.А.Ценов”, гр.Свищов, а през периода 2013 -2016г. е

докторант на самостоятелна подготовка във ВСУ „Черноризец Храбър” по научна

специалност „Административно право и административен процес”. След успешна защита през

2016г. на дисертационен труд, получава образователната и научна степен „доктор”.

От 2016г. до настоящия момент кандидатът е хоноруван преподавател  във ВСУ

„Черноризец Храбър” и води теоретични и практически занятия по учебните дисциплини:

„Правна защита при бедствия, аварии и катастрофи”, „Административно право и процес”,

„Правни основи на защитата на населението и територията на страната”, „Основи на

Административното право и процес” и др.

Олга Борисова отговаря на условията на чл.24, ал.1 и ал.2 от ЗРАСРБ за заемане на

академичната длъжност „доцент”:  придобита образователната и научна степен „доктор” по

специалността на обявения конкурс и повече от две години учебно-педагогическа дейност,

като хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър”.

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата

В съответствие с изискванията на конкурса д-р Олга Борисова е представила общ списък

на своите научни публикации след защитата на докторската дисертация (общо 13 публикации,

три от които са на английски език), с които участва в конкурса и е представила за рецензиране:

Монография: „Правно регулиране на риска  в ядрената енергетика”,

Студия: „Използването на ядрената енергия за мирни цели, като обект на правно

регулиране”, „Международни задължаващи инструменти със световен обхват за превенция на

ядрения риск, намеса в случай на авария и отговорност за ядрена вреда” и „Система за надзор

и контрол при използване на ядрени материали, радиоактивни вещества и други ИЙЛ в

България и мерки за сигурност в съответствие със законодателството на Евратом”;

Статии: „Проблеми на сигурността при използването на ядрената енергия според

българското законодателство”, “Правна уредба на международните гаранции по договора за

неразпространение на ядреното оръжие и превенцията на риска за отклоняване на ядрен

материал”, „Възможности на европейската интеграция и сътрудничество при правното

регулиране на рисковете свързани с използване на ядрената енергия” “Нормотворческата

практика на Международната агенция за атомна енергия при осигуряването на безопасност и
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сигурност в ядрената енергетика”, “Selected issues concerning the administrative and territorial

structure of Bulgaria”, “Промените в средата за сигурност след авариите в Чернобил и

Фукушима и тяхното отражение в ядреното законодателство”, “Нови изисквания относно

използването на единен европейски документ за обществени поръчки” „Legal aspects of the

regime of civil liability for nuclear damage in Bulgaria”,  и „Legal regulation of risk in the use of

nuclear energy in Bulgaria”.

Видно е доброто познаване от кандидата на теорията и практиката по обсъжданите

въпроси. Те се отнасят до неизследвани или слабо изследвани аспекти на административното

право при използването на ядрената енергия и имат съществен принос за обогатяване на

научното знание в тази област. Конкретните предложения de lege ferenda способстват за

прецизиране на законодателството в сферата на ядрената енергетика с цел ефективност на

защитата и елиминиране на вътрешните противоречия и несъвършенства в уредбата.

Кандидатът задълбочено разглежда проблемната ситуация на национално ниво, като прави

сравнително изчерпателен анализ между българското и европейското ядрено законодателство

и препоръките на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Извън сферата на

ядреното законодателство задълбочени теоретически обобщения, анализ и оценка се съдържат

още и в статиите посветени на процедурите и изискванията свързани със създаването и

промените в административно-териториалните и териториални единици на Република

България и използването на електронни средства за комуникация в рамките на ЕС, със

задължителното прилагане в електронен вид на единен европейски документ за обществени

поръчки.

Представената научна продукция на кандидата отговаря на изискванията за академични

публикации, относима е с конкурсната област и отговаря на научната специалност, по която е

обявен конкурсът.

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата

Според представената справка за педагогическа практика, изготвена от катедра

„Сигурност и безопасност” на ВСУ за периода от 20.08.2016г. до настоящия момент

кандидатът, в качеството му на хоноруван преподавател подготвя и провежда лекции и изпити

на студенти от различни специалности в катедрата. Въведени са 6 нови лекционни курса (в

т.ч. изнасяне лекции на чужд език). Разработени са учебни програми, методически материали,

проведени са лекционни занятия и изпити по дисциплините: „Правна защита при бедствия,

аварии и катастрофи”, „Административно право и процес”, „Правни основи на защитата на

населението и територията на страната”, „Основи на административно право и процес”.

Рецензирани са курсови работи на чужд език. Проведени са лекционните занятия на

английски език по дисциплината: „Административно право и процес” с чуждестранни

студенти, специалност „Международно право и сигурност” във ВСУ.
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Считам, че чуждоезиковата специализация на кандидата по английски, френски и

испански език, както и владеенето на юридически английски и юридически френски език са

изключително полезни при провеждане на лекционни занятия на чужд език във ВСУ.

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата

Приносите на кандидата са коректно представени в изготвената справка за научните

приноси на трудовете.

Безспорно, монографията: „Правно регулиране на риска  в ядрената енергетика” може

да бъде определена, като най-същественото постижение в научната продукция на д-р

Борисова. Достойнство на труда е практическата му значимост. Научно-приложните

резултати са свързани от една страна с усъвършенстване на националното ядрено

законодателство и привеждане в съответствие с европейската рамка, от друга се поставя

въпросът за сигурността на ядрената енергетика, за съотношението между риск и

целесъобразност, като са изложени основните правни инструменти и механизми за целта.

Най-общо научните и научно-приложни приноси в цялостното разработване на

проблематиката за оптимизиране на правното регулиране на риска в ядрената енергетика

могат да бъдат посочени, както следва:

 Приложен е оригинален подход при изследване и систематизация на правните

норми на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

 Оригинален подход е приложен също и при изследване на законодателния

механизъм в ЕС за области със споделена компетентност, които имат отношение

към безопасното използване на ядрената енергия, като приносен момент

съставлява разглеждането на въпроса за принципите на субсидиарност и

пропорционалност, на които се основават границите на компетентност и

упражняване на предоставената компетентност на Съюза.

 Много добре са формулирани авторските изводи при определяне на понятието

„ядрена авария”, понятието „ядрена вреда” и изследване на въпроса за

причинно-следствената връзка между двете събития. Анализиран е искът за

ядрена вреда, правно релевантните факти, на които се обуславя искането на ищеца

и насочването му към лице, имащо качеството на експлоатиращ ядрена

инсталация. Приносни моменти съдържат и предложения de lege ferenda за

усъвършенстване на националното законодателство във финансовото

обезпечаване на покритието за гражданска отговорност за ядрена вреда.

 Ценно за теорията и практиката е изследването на понятието „радиационна

авария” и анализът на нормативните актове от ядреното законодателство

относими към радиационната авария, с разпоредби предвиждащи възникването на

определени правоотношения при настъпването на такъв вид авария. Приносен

момент съставлява предложението de lege ferenda за легална дефиниция на
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термина „радиационна авария” и препоръките за отстраняване на несъответствия

в Наредба за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за

защита на лицата, в случай на радиационна авария.

 Приносен момент съставлява предложението de lege ferenda за изменение на

легалната дефиниция на термина „ядрена безопасност”, като се приеме норма,

която изрично да включва околната среда сред целите на безопасността

установени в специалния закон.

 Приносен момент съставлява предложението de lege ferenda за изменения и

допълнения в чл.126 на ЗБИЯЕ във връзка с констатирани несъответствия.

 С практико-приложно значение са изложените правни проблеми и мерки за

сигурност относно безпилотните летателни апарати (дронове), които се очертават,

като предизвикателство и риск със специфичен характер за ядрената сигурност.

Приносен момент съставлява предложението de lege ferenda за изменения и

допълнения в Наредбата за осигуряване на физическата защита на ядрените

съоръжения, ядрения материал и радиоактивни вещества.

Извън сферата на ядреното законодателство, ценни научни приноси се съдържат и в

други трудове,  посочени в списъка на научните публикации по конкурса:

 Съществени приносни моменти се съдържат в статията посветена на процедурите

и изискванията свързани със създаването и промените в

административно-териториалните и териториални единици на Република

България.

Очертан е кръг от проблеми от административноправен характер и се обосновава

необходимостта от нов модел на организация в административно-териториалните и

териториални единици.

 Приносен момент е изследването на въпроса за приоритетното използване на

електронни средства за комуникация в рамките на ЕС, със задължителното

прилагане  в електронен вид на  единен европейски документ за обществени

поръчки (ЕЕДОП).

Изложено е мнението, че макар и изключително позитивен стремежът към

приоритетно използване на електронни средства за комуникация в рамките на ЕС,

техническия прогрес и все по-засиленото навлизане на високите технологии, задължителното

използване на ЕЕДОП единствено в електронен вид по-скоро затруднява и дискриминира

малките и средни предприятие, отколкото да ги улесни и стимулира за участие в обществените

поръчки, каквото е намерението на европейския законодател. Недопускането на представяне

на лична декларация въз основа на стандартен образец - ЕЕДОП на хартиен носител и

саморъчното й подписване от деклараторите и отстраняването на същите от обществените

поръчки, съгласно новите промени в законодателството според автора,  представляват крайна
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и доста полемична мярка за стимулиране на малките и средни предприятия за по-засилено

участие в обществените поръчки.

6. Бележки и препоръки

Научната продукция на д-р Олга Борисова има редица достойнства, но към

предложения хабилитационен труд могат да бъдат направени следните препоръки:

• Работата е обемна и определени изводи и заключения биха могли да бъдат

изведени в по-синтезиран вид.

• По-прецизно би било част от изводите в отделните параграфи да бъдат

обобщени и представени в табличен вид.

Изтъкнатите слабости в никакъв случай не омаловажават значимостта и полезността на

изследването. Посочените критични бележки целят единствено да помогнат на автора, в

случай, че  реши да продължи творческите си усилия по тази проблематика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси,

давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури да предложи на Научния

съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р Олга Бориславова Борисова да заеме

академичната длъжност „доцент” в професионално направление Право (Административно

право и административен процес).

18.03. 2019 г. Член на научното жури:
проф. д..н. Мария Нейкова


