
С Т А Н О В И Щ Е

за научните трудове и учебната дейност на д- р Олга Бориславова
Борисова представени за участие в конкурс заемане на
академична   длъжност „доцент“ в професионално направление 3.6. право
/административно право и административен процес/,обявен ДВ.бр
95/16.11.18/ за нуждите на ВСУ“Черноризец Храбър“. Разработил:
проф.д-р Христина Т.Балабанова - УНСС  3.6.право /административно
право и административен процес/.

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи ,постъпили по
конкурса,обявен от ВСУ /ДВ.бр 95 от 16.11.18/. 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.Процедурата по конкурса е коректно
спазена.

I.Общо представяне на получените материали

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат д-р
Олга Бориславова Борисова от ВСУ „Черноризец Храбър“.В конкурса тя е
представила списък от общо 15 заглавия от които:  книга на тема:“Правно
регулиране на риска в ядрената енергетика“.В това число 9 статии в
нереферирани и 3 статии в реферирани списания, публикации  в  български
и чуждестранни научни издания и научни форуми, 3 студии. Представени
са документи за  владеене на юридически английски,френски  испански
езици.Документите отговарят на изискванията на закона и са достатъчни
съобразно минималните национални изисквания , установени в него.

II.Данни за кандидата

Д-р Борисова е родена  на 22.05.1986г.Притежава две магистърски степени
по право от НБУ -2009г,по икономика от  Свищов 2014г. и е доктор по
право от ВСУ 2016г.

До 2011г работи като юрисконсулт в ДП  „Радиоактивни отпадъци“ и е
гост-преподавател в ЮФ на ВСУ. Член е на Международната асоциация по
ядрено право и е член на сдружение“Жените в ядрената индустрия –
България“.

III.Обща характеристика на научната продукция на кандидата



Високо оценявам цялостната научна продукция на кандидата ,която е
съсредоточена  в две насоки.От една страна  ,  докторската й дисертация и
представената книга са от областта на специалната част на
административното право и по специално се отнася до регулацията на
ядрената енергия и ядрените отпадъци, а от друга-в сферата на
международното право и международните отношения.

Въпросът за управлението на ядрената енергетика е въпрос  с особена
обществена значимост от гледна точка живота на човечеството и защита от
радиация. По този въпрос се наблюдава значителен недостиг на научна
правна литература така ,че трудовете на д-р Борисова своевременно
запълват съществуваща празнота по този въпрос  до момента. Все на тази
плоскост бих препоръчала, кандидатът да се насочи към по-значими
проблеми на административното право и административния
процес .Запознавайки се с богатата чуждоезикова подготовка на д-р
Борисов,познанията на международните източници, й предлагам да
създаде нова учебна дисциплина „Сравнително административно право“-
,което намирам за много полезно за ЮФ на ВСУ и която  за жалост се чете
в твърде малко  правни факултети.

IV.Характеристика и оценка на научно-педагогическата
дейност на кандидата

Д-р Борисова води лекционни курсове и провежда изпити
по“ Административно право и административен процес“ пред студенти  от
ЗНС  поток М.

В магистърска програма  води курсове по „Правни основи на защита на
населението и територията на страната“.

Д-р Борисова чете лекции на английски език по административно право и
административен процес пред  чуждестранни студенти  по „Международно
право и сигурност“.

Подготвила е курс лекции по „Основи  на административното право и
административния процес“ за студенти  първи курс от специалност
„Защита на националната сигурност.

Подготвила е методически материали за лекции и изпити по
административно право и административен процес.



Положително оценявам научно-педагогическата й дейност, като
предлагам подготвените методически  материали да обедини и оформи в
учебни пособия или ръководства с оглед националните изисквания по
смисъла на ЗРАСРБ.

V.Научни и научно-приложни приноси на кандидата

Анализът на общата научно-педагогическа дейност на д-р Борисова
позволя в нея да се открои книгата на тема“ Правно регулиране на риска в
ядрената енергетика“,в обем от 333 стр, увод, три
глави,заключение,използвани източници.

Глава първа е посветена на Теоретико-приложните аспекти на
риска в ядрената енергетика според българското законодателство.

Д-р Борисова  изгражда тезата,че ефективното право регулиране на риска
при използване на ядрената енергия е от важно значение тези дейности да
се извършват по безопасен и сигурен начин, а негативните последствия да
се намалят до приемливо ниво. За да докаже тезата си тя използва
сравнително правен, исторически и правно нормативен подход при анализ
на проблематиката.Научна новост е разглеждането за първи път на
правното регулиране на риска при използване на ядрената енергия в
България. Въпрос с обществена значимост и стойност с оглед
икономическото развитие на отрасъла в перспектива 2020, както и с
евентуалното изграждане на втора АЕЦ Белене. Авторът  безусловно
налага термина „ядрено право“  по подобие на екологично право,
медицинско право, като в основата му влага съдържание посочено в
енциклопедичните речници. Правилно се поддържа ,че държавното
регулиране в тази област се осъществява от Председателя на Агенция за
ядрено регулиране,като независим специализиран орган на изпълнителната
власт. Актовете ,които издава по повод изграждане на зони за превантивни
защитни мерки или наблюдавани зони са административни актове по
смисъла на АПК.

Научно задълбочено се разглежда теория на риска-неговите два
компонента „вероятност“ и „последствия“,логическите етапи  на анализ и
контрол. Изведен е изводът, че  е налице перманентен процес на
управление на риска включващ  система от  мерки. Предложена е и
класификация на рисковете.



В заключение са очертани няколко  тенденции: засилване на публичния
нюанс на приложимото право, разширяване обхвата на регулация като тук
се включват и норми от международно, регионално и национално ниво,
създаване на специфични  юридически правила за регулация.

Подробно са разгледани международните и национални актове за
регулиране на ядрената енергия.

Глава втора от  книгата е посветена на международноправната
рамка за регулиране риска при използване на ядрената енергия. Авторът
проследява  създаването на МААЕ ,връзката й със Съвета за сигурност на
ОНН. Посочва се,че МААЕ има нормотворческа дейност/стр126/,сключва
двустранни споразумения с държавите и международните организации,
използва механизмите на „партньорски проверки“. Разглежда се и
международния задължителен инструментариум със световно значение за
превенция на ядрения риск ,както и  правната рамка на ЕС/основно
свързана с Евратом/относно безопасното използване на ядрената енергия.

Глава трета е посветена на Практическите приложения на
Международния инструментариум за регулиране на риска в българското
ядрено законодателство.

VI.Научни и научно-приложни приноси на кандидата

Като приносен момент може да се изтъкне обхватното изложение на
международни, регионални и  национални източници  за регламентиране
проблемите на риска в ядрената енергетика.

Не съм установила плагиатство съгласно изискванията на чл. 26,ал.4 от
ЗРАСРБ.

Заключение

Въз основа на изложеното давам положителна оценка , подкрепям
изложеното в становището и препоръчвам на членовете на научното жури
да приемат решение , с което д-р Олга Бориславова Борисова да заеме
длъжността „доцент“ по административно право и административен
процес в ЮФ на ВСУ.

18.03.19 Член на научното жури:

Проф.д-р Христина Балабанова




