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Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното жури за
провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по Административно
право и административен процес в научно направление 3.6 Право във ВСУ „Черноризец
Храбър”.

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс,
обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г.) и на интернет-страницата на
университета за нуждите на катедра „Правни науки” към Юридически факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър”.
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 само един кандидат – гл.ас.д-р. Олга
Бориславова Борисова, с хабилитационен труд на тема „Правно регулиране на риска в
ядрената енергетика”, издание на ВСУ „Черноризец Храбър, 2018 г.
За участие в конкурса кандидатът Олга Бориславова Борисова е представила списък от
общо 13 заглавия, в т.ч. 10 статии в български и чуждестранни научни издания, 2 студии,
публикувани в чуждестранни научни издания. Представени са и доказателства за
публикациите и цитиранията, както и за изпълнение на изискванията на ЗРАСРБ и правилника
за неговото приложение.

2.Данни за кандидата.
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Кандидатката е родена през 1986 г. Завършила е право в Нов Български университет.
От 2016 г. е гост-преподавател в катедра „Правни науки”, ВСУ. Доктор по право от 2016 г.
Освен обемната по характер и вид научна продукция, с която д-р. Олга Бориславова Борисова
участва в конкурса, тя е и член на Международната асоциация по ядрено право и на сдружение
„Жените в ядрената индустрия –България” („WiN- България»), асоцииран член на
международното сдружение «WiN Global”, огранизации пряко свързани с предмета на
разработката и научните интереси на кандидата.

3.Обща характеристика на научната продукция на кандидата.

Д-р. Олга Бориславова Борисова участва в конкурса с монографичен труд на тема
„Правно регулиране на риска в ядрената енергетика”. Темата е изключителна актуална,
неизследвана, а и интердисциплинарна. Това е така, тъй като материята, свързана с
регулацията и управлението на рисковете в специфични сфери на обществения живот като
застраховане, банково дело, национална сигурност има преимуществено икономически, а не
толкова правни измерения. Правните аспекти на риска, от гледната точка на автора, като
модел на защита срещу вредното радиационно въздействие, са предизвикателство за
законодателя, който следва да въведе такива норми, които обезпечават в максимална степен
здравето на лицата срещу опасностите от йонизиращи лъчения, като съобрази националните
специфики и законодателната рамка на ЕС. В монографията, в тази връзка, се изследва, на
първо място, българското законодателство, анализира се международното законодателство,
свързано с регулиране на риска, като е направена и преценка за неговата приложимост в
страната, което съставлява принос на изследването като цяло.

В глава първа са разгледани основни въпроси, свързани, на първо място, с ядрената
енергия – технически аспекти, начините, по които се получава, както и нужните ядрени
реакции за нейното производство, тъй като правното регулиране на риска зависи, според
източниците на автора от вида енергия. Посочена е информация за ядрената енергия,
включително и в табличен вид (стр.21 и сл.). Описана е и стратегията на българското
правителство за развитите на енергетиката, разгледани са видовете модели за управление на
риска. Посочени са нормативните правила на радиационна защита в исторически план и
становището на автори в сферата на екологичното право. Дадено е определение за термина
„риск”, което препоръчвам да се развие, като се посочат и кои негови характеристики
обуславят спецификите в правната му регламентация, тъй като регулирането на риска е
разгледано от позицията на неговия резултат, а не правна същност ( стр.45 и сл.).
Препоръчвам въпросите относно нормативните изисквания за осигуряване на
радиационна защита, свързани със задълженията на лицензиантите и контрола върху
упражняване на дейността, който е административен, да се развият, както в теоретичен, така и
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в практически план. Да се анализира, например, какво следва да е съдържанието на
вътрешните правила на лицензиантите, за да спазят изискванията на наредбата и как се
контролира спазването на нормативните правила – вид контрол, правни последици от
реализирането му.
Не споделям посочването на стр. 69, че тъй като административните нарушения по
чл. 14 от ЗБИЯЕ са извършени от юридически лица, не могат да се определят като
административни.
Във втора глава са посочени международните актове в сферата на ядрената енергия,
правомощията на МААЕ, съобразно устава й, взаимодействието с другите международни
субекти. Добре е анализа на правомощия на МААЕ относно възможността да сключва
договори между страни и група от страни (стр.107) да се доразвие, включително и относно
посочването, че Агенцията няма наднационална роля по отношение на своите членове, като се
обоснове посочения извод не само с разпоредби от устава й. Систематизирани са правните
норми на МААЕ, които следва да бъдат приети от държавите, за да станат източник на
вътрешно право, като са посочени възприети до момента критерии за категоризация. Липсва в
тази част на изследването становището на автора относно това кои критерии следва да се
съобразят с оглед нормативната задължителност на актовете на Агенцията и приемането им от
националния законодател. Интересно би било изследването на въпроса за санкциите на
държавите при неспазване на задълженията за осигуряване на безопасност при съхранение на
радиоактивни източници, как се контролират тези задължения, включително и на национална
ниво, възможността граждани или организации на граждани да имат контролни функции в
тази сфера.

В трета глава са разгледани държавните органи, притежаващи компетентност в
сферата на разглежданата материя – Агенция за държавно регулиране, установени в ЗБИЯЕ,
както и относимите вътрешни нормативни актове, в частност – подзаконовите нормативни
актове. Интересно и предмет на бъдеща разработка би било изследването на въпроса за
гражданската отговорност за ядрена вреда, който е споменат на стр. 180. Прави се извод, че
българското законодателство до голяма степен е съобразено с изискванията на Директива
2013/59/Евратом и е в достатъчна степен детайлизирана с приетите подзаконови нормативни
административни актове – наредби, по отношение на което се правят предложения de lege
ferenda по целесъобразност.

4.Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата.
Кандидатката е развила отлична учебно-педагогическа дейност. Разработила е учебна
програма по нова дисциплина - „Правна защита при бедствия, аварии и катастрофи”,
утвърдена на катедрен съвет на катедра „Сигурност и безопасност”, ВСУ през 2016 г. и е
провела лекционни занятия по програмата и изпити със студенти по специалността „Защита
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на националната сигурност – Защита от бедствия и аварии»” през учебната 2016/2017 г. Има
разработени и други курсове, методически указания, включително и лекционни занятия на
английски език по дисциплината: „Административно право и процес” с чуждестранни
студенти, специалност «Международно право и сигурност», ВСУ през 2018 г.

5.Бележки и препоръки

Прави впечатление в изследването, че се цитират източници на право – нормативни
актове, директиви и др.под., най-вече в глава втора и трета, без обаче да се прави конкретен
анализ на уредбата и извеждане на собствени прави изводи относно нейната юридическа
стойност, практическо приложение и значение за изследваната област.
Препоръчвам автора да въведе и изследва и понятието „риск”, респективно
управление на риск” с оглед на разглежданата тематика, като го определи или даде критерии
за определянето му в юридически аспект. Това би обогатило изследването и би му придало
по-голяма теоретична стойност като основа на бъдещи трудове в сферата на енергетиката.
Някои от определенията на „радиационен риск” , например, в разработката са дадени под
линия, а е добре да са част от съдържането, в тази връзка.
Добре е и изложението да има по-аналитична и теоретична насоченост.
Препоръчвам и изрази като „разнообразни” правни норми и „известно е” в
изследването да отпаднат.

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 гл.ас.д-р. Олга Бориславова Борисова да
заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление 3.6 Право,
„Административно право и административен процес”.

29.03.2019 г.

Изготвил становището:
/доц.д-р. Веселина Бучкова/
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