
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова

член на научното жури, утвърдено със Заповед № 389/02.04.2019 г. на

Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“

на дисертационния труд

на Кръстю Георгиев Георгиев

на тема

„Отговорността на държавния глава (сравнителноправен анализ)“

за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

в професионално направление 3.6. Право,

по докторска програма „Конституционно право“

Представената дисертация е с общ обем от 166 страници,

изложението е систематизирано в увод, четири глави, заключение с

предложения de lege ferenda и списък с използвана литература.

Въпросът за отговорността на държавния глава е представен във

формата на цялостно изследване, каквото досега отсъства в

конституционноправната литература в България. Досега тази тема не е

била обект на самостоятелно научно изследване у нас, макар че като
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фрагмент от друга проблематика не е убегнала от сериозното научно

внимание на българските конституционалисти, което е забелязано,

отразено и използвано в дисертацията. Темата изисква

сравнителноправно и историкоправно изследване на цялата

проблематика, свързана с нея, в която зараждането, оформянето и

развитието на идеята за отговорността на държавния глава, като

нормативна уредба и като теоретично осмисляне са силно повлияни от

политическите процеси, от тяхната динамика и специфика на протичането

им.

Авторът се спира подробно в исторически план на основните етапи,

свързани с възникването и развитието на теорията за същността на

отговорността на държавния глава. Акцент е поставен на

контрасигнатурата (приподписването на актовете на държавния глава) в

условията на парламентарно управление чрез засилване на отговорността

на министрите за държавното управление. Анализирани са съвременните

конституционни решения относно юридическите и политическите

характеристики на основанията, процедурата и съдържанието на

института на отговорността на държавния глава в различните модели на

държавно управление. Голяма част от обема на изследването е отделена

на становищата в научната доктрина относно спорът дали основанията за

търсене на отговорност имат наказателноправен характер или не. В

процедурата по отстраняване от длъжност на президента в трите модела

на републиката – парламентарна, президентска и полупрезидентска

логично е изследван имунитета и възможността той да бъде снет от

конституционно определения орган при различните форми на

републиканско управление.

В резултат на научното изследване се открояват приноси с

теоретичен и приложен характер. Наред с известните в научната теория

видове отговорност, се въвежда нов самостоятелен вид отговорност в



държавното управление – „парламентарно-конституционна отговорност“

на държавния глава, направени са конкретни предложения за

усъвършенстване на конституционните и законодателните разпоредби,

отнасящи се до отговорността на президента на РБ.

Авторефератът отразява точно и вярно най-важните аспекти на

дисертационното изследване, а справката за приносите съдържа реалните

научни постижения на докторанта.

Заключение

Изложеното мотивира заключението ми, че дисертационния труд на

тема „Отговорността на държавния глава (сравнителноправен анализ)“

отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав на

Република България и правилника към него, притежава необходимите

качества за даване на неговия автор на образователната и научна степен

„доктор”, поради което давам положителна оценка и

ПРЕДЛАГАМ

на членовете на Научното жури съвет да вземат решение да бъде

присъдена на Кръстю Георгиев Георгиев образователната и научна

степен „доктор” в професионално направление 3.6. ПРАВО, докторска

програма „Конституционно право”.

април 2019 г.

доц. д-р Емилия Сидерова
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