
 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, 

член на Научно жури във връзка с конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Професор“ по професионално направление 3.6. Право 

(Административно право и административен процес), 

Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“ (рег. № 461/08.08.2022 г.) 

 

Единствен кандидат в процедурата:  
Доц. д-р Олга Бориславова Борисова 

I. Педагогическа подготовка и дейност на кандидата в процедурата. 

Доц. д-р Олга Бориславова Борисова е утвърден учен и преподавател в 

областта на административното право и административния процес. Тя 

притежава необходимата педагогическа подготовка и опит за водене на 

самостоятелни лекционни курсове с високо качество на обучението. 

Предоставените в рамките на процедурата документи показват, че доц. д-р 

Олга Борисова напълно покрива и дори надхвърля изискванията за заемане 

на академичната длъжност „Професор“, установени в Правилника за заемане 

на акдемичната длъжност „Пофесор“. Понастоящем тя заема академичната 

длъжност „Доцент“ по професионално направление 3.6 Право 

(Административно право и административен процес) в Катедра „Правни 

науки“ при Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“. 

Преподавателската й дейност се отличава с висока степен на компетентност. 

Следва да се подчертае нейната диалогичност, колегиално и етично 

отношение към академичната общност и студентите. Добрата методика на 



преподаване се допълва с висока мотивация за усъвършенстване и 

обезпеченост на учебния процес, за което свидетелстват и изготвените от 

доц. д-р Олга Борисова университетски учебник и учебни пособия в областта 

на конкурса.  

 

II. Научни приноси и резултати на доц. д-р Олга Борисова. 
Доц. д-р Олга Борисова участва в конкурса с 16 (шестнадесет) научни 

публикации, съдържащи теоретични и практико-приложни приноси: 

2 (две) монографии, едната от 

които книга въз основа на 

защитен дисертационен труд 

Административноправни аспекти на 
вътрешния одит в публичния сектор” – 

2021г., София, изд. „Авангард Прима”  

ISBN 978-619-239-567-4; 

„Усъвършенстване на правната уредба при 
управление на радиоактивните отпадъци в 
Република България”, 2020 г., София изд. 
„Авангард Прима”  ISBN 978-619-239-397-
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(книга въз основа на защитен 
дисертационен труд) 
 

4 (четири) студии „Вътрешният одит в публичния сектор като 
обект на правно регулиране” 

„Възникване и развитие на правната уредба 
на вътрешния одит” 

„Специфични одитни дейности на 
публичните средства от Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз. Координация и 
хармонизация на дейността” 

„Одит на финансовите средства по 
предприсъединителни програми на 
Европейския съюз” 

6 (шест) статии В областта на административното право и 
административния процес 

1 (един) университетски 
учебник 

„Правни основи на защитата на 
населението и околната среда при 



използването на ядрената енергия“ 

3 (три) учебни пособия 2 учебни пособия по „Административно 
право“ 

1 учебно пособие „Правен режим на 
държавната служба“  

 

Представените публикации съдържат множество научни приноси и 

практико-приложни резултати в областта на административното право и 

административният процес. Бих искала да акцентирам на приносите в 

областта на теорията на административното право в обобщен вид. 

1)  Без съмнение темата за вътрешния одит в публичния сектор е 

подчертано актуална. Теорията и практиката се нуждаят от цялостно и 

систематично научно изследване, което доц. д-р Олга Борисова предлага. 

Монографичният труд „Административноправни аспекти на вътрешния одит 

в публичния сектор”, София, 2021 г., изд. „Авангард Прима”, ISBN 978-619-

239-567-4 съдържа цялостна теория за вътрешния одит в съвременната 

държава. Изяснено е понятието „одит“ като предмет на правна регулация. 

Трябва да се подчертае новаторският подход на автора. Една от основните 

теми е ефективността на дейност на системите за управление и контрол на 

одитираните организации от юридическа гледна точка чрез тълкуване на 

нормативните актове. Успешно се съчетава ефективността като проблем на 

организациите (по същество икономически критерии) и нормативният анализ 

като характерен правнодогматичен подход. Монографичният труд съдържа и 

редица други приноси, включително и практико-приложни приноси, 

свързани с предложения за усъвършенстване (de lege ferenda) на 

нормативната уредба на вътрешния одит в публичния сектор.  

2)  В студията „Възникване и развитие на правната уредба на 

вътрешния одит” е направен исторически анализ на възникването и 



развитието на института на вътрешния одит в контекста на Правото на 

Европейския съюз. Предлагат се проблеми в концепциите и понятията – 

теоретичен принос. По този начин се надгражда цитираната по горе 

монография, което демонстрира умението на автора да надгражда възгледите 

си, да води дискусии и да отчита историческия и социалния контекст. 

Теоретичните идеи се поставят в условията на практиката. 

3)  Сравнителен анализ на правната уредба на институцията Омбудсман 

в българското законодателство и законодателството на други европейски 

държави се съдържа в научната статия „Институцията „Омбудсман” в  

българското законодателство”. Направени са редица предложения за промяна 

в Закона за омбудсмана – практико-приложни приноси. 

4)  Приносни моменти съдържа анализът на вътрешната нормативна 

уредба за вътрешен одит във връзка със задължителното създаване на одитни 

комитети в предприятията от публичния сектор на основание промените в 

Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Приносни моменти в тази 

област се съдържат и в студиите „Специфични одитни дейности на 

публичните средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз. Координация и хармонизация на дейността” и „Одит на 

финансовите средства по предприсъединителни програми на Европейския 

съюз”. 

 

III. Заключение. 

Кандидатът в процедурата доц. д-р Олга Бориславова Борисова 

напълно отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав и на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ за заемане на академична 

длъжност „Професор“ в професионално направление 3.6 Право 

(Административно право и административен процес).  



Изразявам ВИСОКА ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА за преподавателската 

и научноизследователската дейност на кандидата в процедурата. Заемането 

на академичната длъжност „Професор“ от доц. д-р Олга Бориславова 

Борисова е логична стъпка в нейното академично развитие като утвърден 

учен и преподавател. Убедена съм, че това ще повиши академичния 

потенциал за научна и преподавателска дейност по административно право и 

административен процес в България. 

      

27 септември 2022 г.    ......................................... 

          Доц. д-р Бойка Чернева 

 

 


