
С Т А Н О В И Щ Е

от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева,

по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

в ПН 3.6. Право (Административно право и административен процес) в ВСУ

„Черноризец Храбър”, обявен в ДВ, бр. 95 от 16 ноември 2018г.

Единствен кандидат в процедурата: Олга Бориславова Борисова

Олга Бориславова Борисова придобива образователната и научна

степен „доктор“ след успешна защита на дисертационен труд на тема

„Усъвършенстване на правната уредба при управление на радиоактивните

отпадъци в Република България” по специалността „Административно

право и администартивен процес” през 2016 г. (Диплома № НС-

78/19.02.2016г.).

Важен елемент от професионалната квалификация на кандидата е

стремежът към изграждане на цялостна теоретична и практико-приложна

експертиза в областта на административното право и административния

процес. Нейният експертен опит е свързан с работата й като юрисконсулт в

ДП „Радиоактивни отпадъци” – гр. София. От 2016 г. Олга Борисова е член

на Международната асоциация по ядрено право в Брюксел, Белгия и на

Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България. Владее отлично

английски, френски и испански език.

Налице са условията за заемане на акедемичната длъжност „доцент”

съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в РБ.

1. Преподавателска дейност

Олга Борисова е преподавател в катедра „Правни науки” към

Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” по  дисциплината

„Административно право и административен процес”. Педагогическата

дейност на кандидата напълно отговаря на изискванията на ЗРАРБ, видно от

представените документи по конкурса. В рамките на преподавателската си



дейност Олга Борисова подготвя и провежда лекции и изпити на студенти

от специалност „Защита от бедствия и аварии”. В резултат на нейната

преподавателска дейност са въведени 6 (шест) нови лекционни курсове,

които включват и изнасяне на лекции на чужд език, както следва:

разработена учебна програма по дисциплината „Правна защита при

бедствия, аварии и катастрофи”; разработени методически материари по

дисциплината „Административно право и процес”; проведени лекционни

занятия по дисциплината „Административно право и административен

процес” на английски език; разработени методически материали по

дисциплината „Правни основи на защитата на населенията и територията на

страната”; разработени методически материали по дисциплината „Основи

на административното право и процес”.

2. Научноизследователска дейност

Кандидатът в процедурата Олга Борисова е предоставила за

рецензиране 1 (едно) монографично изследване „Правно регулиране на

риска в ядрената енергетика”; 9 (девет) бр. статити, в т.ч. 3 бр. статии на

английски език, публикувани в нереферирани списания с научно

рецензиране и 3 (три) бр. студии в редактирани колективни томове след

защитата на докторската дисертация.

Приложените справки показват висока цитируемост на кандидатат

от автори в областта на административното право, както следва: 1)

цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 1

брой; 2) Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно

рецензиране - общо 14 бр. (в т.ч. 4 бр. цитирания и 10 бр. рецензии);

цитирания след защитата на докторската дисертация в реферирани с научно

рецензиране издания в България -общо 4 бр. цитирания; 3) Рецензии към

студии публикувани в реферирани списания от Националния референтен

списък на НАЦИД - 10 бр. рецензии.



Представеният монографичен труд „Правно регулиране на риска в

ядрената енергетика” съдържа съществени научни приноси: представен е

модел на третиране на риска и опасностите от ядрените приложения и

отношението му към законодателната уредба на националното

законодателство; изразено е мнение, че издаваните от МААЕ стандарти по

безопасност и третирането на риска в националното законодателство се

обособяват в три групи, които покриват трите последователни етапа през които

преминава третирането на риска и осигуряването на защитата при външни за

всяка една система опасности, а именно: разкриване на риска и външните

опасности, оценка на риска и потенциалните заплахи и въздействие върху

риска; предложено е юридическо решение на риска от инцидент на ядрено

съоръжение или транспортиране на ядрени материали може да доведе до

възникването на големи вреди – гарантиране на обезщетение за населението,

без да застрашава конкурентноспособността на ядрената индустрия;

отговорността за ядрената сигурност е разгледана като проблем на национална

отговорност на всяка отделна страна, включваща превенция и поддържане на

ефективен режим ядрените и други радиоактивни материали и свързаните с тях

съоръжения и дейности с оглед защита от кражби, съботаж, неоторизиран

достъп, незаконен трансфер или други; напрпавен е анализ на

международноправната уредба, като е предложен и историческоправен преглед

във връзка с намаляването на рисковете в ядрената енергетика; специално

внимание е отделено на правната и регулаторна рамка на Европейския съюз за

безопасно използване на ядрената енергия, като обособена нормативна уредба

от първичното законодателство на ЕС и правните актове на Съюза в тази

област; проследено е историческото развитие на Европейската общност за

атомна енергия (ЕВРАТОМ); Приносен момент  е изследването на

законодателния механизъм в ЕС, за области със споделена компетентност,

които имат отношение към безопасното използване на ядрената енергия;

определянето на понятието „ядрена авария” и „ядрена вреда” и причинно-

следствената връзка между тях; предложени са реформи във финансовото



обезпечаване на покритието за гражданска отговорност в рамките на

българското право, включително и конкретни предложения de lege ferenda с

оглед усъвършенстване на българското законодателство; изследване на

понятието „радиационна авария” и други и е предложена легална дефиниция.

Представените от кандидата 3 студии и 9 статии също съдържат научни

приноси, които коректно са отразени в приложените материали и справки.

3. Препоръки

Смятам, че на кандидата може да бъде отправена обща препоръка да

разшири предмета на научните си изследвания, като обхване и други

проблеми на административното право и административния процес.

4. Заключение

Преподавателската, научната и експертната дейност на Олга

Бориславова Борисова напълно отговарят на условията на конкурса за

заемането на академичната длъжност „доцент” по дисциплината

„Административно право и административен процес”. Те са в съответствие

с изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. С

убеденост формулирам своята положителна оценка и препоръка към

научното жури по конкурса да подкрепи кандидата, като вземе решение да

предложи на Факултетния съвет на ЮФ на ВСУ “Черноризец Храбър” да

избере доктор Олга Бориславова Борисова за заемане на академичната

длъжност „доцент” в ПН 3.6. Право (Административно право и

администартивен процес).

Член на журито:

20.03.2019 г. Доц. д-р Бойка Чернева

(Заповед № 34/16.01.2019г.)


