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Дисертационният труд е с обем 250 страници и се състои от увод, три
глави, които завършват с конкретни изводи, заключение и списък на
използваните източници. Основният текст съдържа три таблици. Списъкът на
използваната литература наброява 344 заглавия, в това число 164 на полски и
английски език, 132 полски правни акта, 36 правни акта на Европейския съюз
и 12 съдебни решения.
Дисертацията е обсъдена в катедра „Правни науки“ към Юридическия
факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и
насочена за защита пред научно жури.
Авторката

на

дисертационния

труд

работи

като

асистент

в

Университета по икономика и иновации в Люблин, Полша. Представила е
дисертация за хабилитиране в самостоятелна форма на обучение в катедра
„Правни науки“ към Юридическия факултет на Варненския свободен
университет „Черноризец Храбър“.

Публичната защита ще се проведе на открито заседание на
научното жури на 27.04.2018 г. от 14,00 ч. в Заседателната зала на
Ректората на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Материалите по защитата са достъпни в кабинет 204 във ВСУ
„Черноризец Храбър” и на сайта www.vfu.bg Раздел „Докторантури”.
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност и значимост на изследването
Актуалността на избраната тема за дисертационно изследване е
въпросът за правната организация на полската администрация по
измерванията в перспективата на задачите, които се реализират в
икономиката е основен правен проблем не само в научната (теоретичната)
сфера, но преди всичко в практическата - в областта на националната
икономическа сигурност и сигурността на икономическия оборот. Този
проблем създава многостранни изследователски и практически дилеми.
Както компетентността на администрирането на измерванията и нейното
значение за икономиката, така и метрологията са въпроси, които до
известна степен са пренебрегвани от юристите. На тези въпроси обръщат
внимание предимно специалистите по техническите науки.
В същото време администрацията на измерванията с помощта на
предоставени от законодателите специализирани правни и технически
инструменти, засяга широк кръг от предприемачи от различни области на
икономиката, например: горивата, минното дело, хранително-вкусовата,
фармацевтичната,
химическата,
строителната
и
козметичната
промишленост. Нейните органи представляват в структурите на
публичната администрация специална икономическа администрация (една
от най-старите в историята на полската държавна администрация),
създадена да осигури единството в измерванията и необходимата точност
на физическите величини в Република Полша, като изпълнява задачи в
областта на правната, техническата, научната метрология и икономическия
надзор.
Функционирането на икономиката в почти всички отрасли се
основава на метричната система и на измервателните уреди, които са
предмет на правен метрологичен контрол и на процедура за оценка на
съвместимостта. Във всяка от нейните сфери намират широко приложение
единиците за измерване и измервателните уреди. Охраняваните правни
зони (здравеопазване, охрана на живота, околната среда, фискалните и
финансовите интереси), в които се използват измервателни уреди, се
намират в сферата на администрирането на измерванията. Освен това
всички измервания, прилагани от администрацията в икономиката, се
превръщат в осезаеми ползи за всички потребители на измервателни
уреди.
2. Обект и предмет на изследването
Обект на изследването е правно-организационният модел на
администриране на измерванията.
Предмет на изследването е компетентността на администрирането
на измерванията, прилагани в икономиката, и по-специално сферата на
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метрологията и правните инструменти, използвани от държавната
администрация с цел да се осигури единство и точност на измерванията,
извършвани в различни нейни отрасли. Вътрешната организационна
структура на администрирането на измерванията е разгледана в
настоящата работа в основния обхват, необходим за доказване на тезите и
на поставените изследователски проблеми, както и за постигане на
поставените цели. Вниманието на авторката е съсредоточено върху
външни правно-организационни въпроси, които пряко засягат
администрирането на измерванията в икономиката, както от теоретична,
така и от практическа гледна точка. Авторката възнамерява да представи
външните проявления на решаващото действие на тези органи спрямо
предприемачите заедно с техните последствия.
3. Цели на изследването
Основната цел на настоящия дисертационен труд е многостранен
анализ на задачите на полското администриране на измерванията в
икономиката на фона на нейните организационни структури в светлината
на правните норми на Полша и ЕС, представяне на постулатите de lege lata
(от гледна точка на действащия закон) и de lege ferenda (от гледна точка на
бъдещия закон), както и опит за оценка на степента на ефективност и
ефикасност на реализиране на тези задачи в контекста на икономическата
сигурност на държавата и гражданите.
Друга цел на работата е да се проучи зависимостта между характера
на необединените организационни структури при администрирането на
измерванията в органите на полската държавна администрация и
ефективността на изпълняваните в икономиката задачи.
Важна цел е също така да се проучи и докаже колко са важни за
икономиката администрирането на измерванията през призмата на
надзорните и контролни правомощия, както и прилаганите от
администрацията измервания към предприемачите, които пряко генерират
подходящо ниво на сигурност на държавата и гражданите в условията на
глобализация и технически прогрес.
Важно е да се проучи положението на предприемачите: на
производителите и ползвателите на измервателните уреди като субекти,
задължени да изпълняват определени правни изисквания, свързани с
производството или с употребата на тези уреди в оборота.
Изключително важна цел е да се определят нови задачи за
администриране на измерванията, произтичащи от развитието на
световната и полската метрология на базата на системата за оценка на
съответствието на продуктите с изискванията, а също така опитите да се
формулират ефектите, които ще спомогнат за реализирането на тези
задачи.
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4. Хипотези и изследователски въпроси
Мярката за ефективност на държавната администрация в структурите
на публичната администрация е ефективността на изпълняваните задачи,
поради което в настоящия труд е формулирана основна
научноизследователска хипотеза, четири работни хипотези, както и
седем изследователски въпроса.
Издигнатата основна научноизследователска хипотеза гласи:
администрирането на измерванията по време на реализацията на
нормативните задачи в областта на научната, правната и
техническата метрология в Полша, гарантирайки съвместимостта на
измерването на величините и необходимата точност на измерванията,
допринася за повишената икономическа безопасност на държавата и
гражданите, поради което не трябва да се подценява нейното значение
в структурите на полската публична администрация. Изпълнението на
държавните задачи в сферата на гарантиране на единството на метричната
система е един от елементите на икономическата сигурност на страната.
За нуждите на работата бяха издигнати още четири хипотези:
1.
Деконцентрираното (некомплексното) администриране на
измерванията в апарата на полската публична администрация прави
възможно ефективното изпълнение на задачите в икономиката.
2. Европейското законодателство оказва силно въздействие
върху администрирането на измерванията и неговите задачи са
полезни за техническия прогрес, поради което е необходимо да бъдат
адаптирани неговите структури и задачи към променящите се
социално-икономически потребности.
3. Динамичното техническо развитие налага необходимостта от
трансформиране на задачите за администриране на измерванията в
икономиката, където степента на важност на компетенциите се
премества от регулаторните, надзорните и полицейските функции към
следните функции: Националния метрологичен институт (National
Metrology Institute NMI) изследователски център, който прехвърля
техническите знания към бизнеса и (в резултат на приватизацията на
някои обществени задачи) реализацията на търговските услуги заедно
с частните субекти.
4. Новата функция на администриране на измерванията като
икономическата администрация е поддръжката на развитието на
предприемачеството в страната чрез предоставяне на съвременни
услуги при оценката на съвместимостта на продуктите, а също така и
грижата за осигуряване на точност и еднаквост на извършваните в
икономиката измервания чрез изпълнение на традиционните задачи в
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областта на правовия метрологичен контрол и на метрологичния
надзор.
Във връзка с издигнатите научноизследователски хипотези бяха
формулирани няколко изследователски проблема, водещи до следните
конкретни въпроси:
• До каква степен съществуващият модел на структури за
администриране на измерванията, притежаващ некомплексен
характер в апарата на правителствената администрация, позволява
ефективното изпълнение на задачите?
• Достатъчен ли е съществуващият организационен модел на
администриране на измерванията за техническия прогрес и
динамичните пазарни нужди?
• Необходима ли е реорганизация на административната структура на
измерванията? И ако е така - в каква насока трябва да бъде
осъществена?
• Има ли нужда от законодателни промени по отношение
компетенциите на администриране на измерванията?
• Гарантира ли законът за метрологичен контрол на измервателните
уреди и системите за оценяване на съвместимостта безопасност на
потребителите на тези инструменти?
• Способства ли действащият в Полша модел на икономически надзор,
упражняван от административните органи по измерванията за
реализиране на целите на надзора? Правилни ли са действащите в
тази област законни решения, като се имат предвид ефективността и
ефикасността на дейността на публичната администрация?
• Какви законови и икономически последици засягат производителите
вследствие регламентацията, осъществявана от органите по
администриране на измерванията?
5. Методология на изследването
За да бъдат постигнати поставените изследователски цели, са
използвани следните изследователски методи:
1) сравнително-правен метод;
2) формално-догматичен метод;
3) исторически метод;
4) теоретичен метод.
С помощта на формално-догматичния и сравнително-правния метод
можахме да подложим на многостранен анализ историческите и валидните
източници на полското законодателство, а също така и законодателството
на Европейския съюз в сферата на метрологията, структурите на
публичната
администрация,
включително
администрирането
на
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измерванията и неговите компетенции. С цел многоаспектния подход към
материята в изследването са обхванати още устави, наредби и
разпореждания от председателя на Централното управление за
измерванията. Анализирани са общо 68 нормативни акта.
Историческият и теоретичният метод улесняват анализа на
постиженията на доктрината за административно и публично право в
проучваната материя и историческите материали (общо 164 публикации).
За многостранното представяне на проблема беше посочена установената
съдебна практика на полските административни и общи съдилища, както и
определенията на Съда на ЕС (12 решения).
В търсене на широк подход към анализирания материал, като се имат
предвид сравнително скромните постижения на доктрината от областта на
метрологичното право, основна роля изиграха сравнително-правното и
контекстуалното изследвания. Това даде възможност да се улесни
разбирането на вътрешното съдържание на анализираните правни
институции, на техния произход и развитие, както и на връзките между
тези институции. Използването на сравнително-правното изследване
спомогна за оценяване процеса на прилагане на директивите на ЕС към
държавното законодателство.
Най-важните нормативни актове на Република Полша, обхванати от
анализа в дисертацията, са, както следва:
• Конституция на Република Полша от 2 април 1997 г., приета от
Народното събрание на 2 април 1997 г., одобрена от народа на
Република Полша в конституционния референдум на 25.05.1997 г.,
подписана от Президента на Република Полша на 16.07.1997 г.,
(Държавен вестник на Република Полша (ДВ РП) от 1997 г., бр. 78,
позиция 483.);
• Закон от 4.09.1997 г. за органите на държавната администрация
(единен текст ДВ РП от 2015 г., позиция 812.);
• Закон от 11.05.2001 г. - Закон за измеренията (единен текст ДВ РП
от 2016 г., позиция 884.);
• Закон от 30.08.2002 г. за системата на оценка за съвместимостта
(единен текст ДВ РП от 2014 г., позиция 1645.);
• Закон от 23.01.2003 г. за областните управители и областната
държавна администрация (единен текст ДВ РП от 2015 г., позиция
525.);
• Закон от 2.07.2004 г. за свободата на стопанска дейност (единен
текст ДВ РП от 2015 г., позиция 584. с изм.);
• Закон от 29.07.2005 г. за системата на цифровите тахографи (ДВ
РП от 2005 г., бр. 180, позиция 1494 с изм.);
• Закон от 7.05.2009 г. за пакетирани стоки (единен текст ДВ РП от
2015 г., позиция 1161.);
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Разгледаните в настоящия анализ актовете от общностното право са,
както следва:
• Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския
съюз и Договор за създаване на Европейската общност, съставен в
Лисабон на 13.12.2007 г. (официален текст OJ C 2008, 115/01);
• Регламент (ЕС) № 1025/2012 от 25.10.2012 г. относно европейската
стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО
на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО,
98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение
87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета (ДВ ЕС 316/12 от 14.11.2012 г.);
• Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета
от 9.07.2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор
на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 339/93, (Официален вестник на ЕС, серия L
218 от 13.08.2008 г., стр. 30.);
• Директива 80/181/ЕИО на Съвета от 20.12.1979 г. за сближаване на
законодателствата на държавите членки относно мерните единици за
отмяна на Директива 71/354/ЕИО (Официален вестник на ЕО, серия L
039 от 15.02.1980 г.);
• Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
31.03.2004 г. относно измервателните уреди (MID) (Официален
вестник на ЕО, серия L135 от 30.04.2004 г.);
• Директива 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
23.04.2009 г. относно везните с неавтоматично действие (Официален
вестник на ЕО, серия L 122 от 16.05.2009 г.);
• Решение на Европейския парламент и на Съвета 768/2008/ЕО от
9/07.2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на
продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО, (Официален вестник на
ЕС, серия L 218/82 от 13.08.2008 г., стр.82.);
6. Ограничения на проблемния обхват на дисертационния труд
Изследователските ограничения, които се появиха по време на
писането на настоящия труд се отнасят до промените, въведени по това
време
в
правните
актове,
регулиращи
компетентността
на
администрирането на измерванията. По време на писането на дисертацията
беше прието и изменението на Закона за измерванията на главния
нормативен акт, регулиращ компетентността на администрацията на
измерванията в икономиката. Въпреки че в изменението се въведе реформа
на организационните структури за администриране на измерванията, не
бяха въведени изпълнителни актове (регламенти), които да регламентират
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подробно тези въпроси. Поради тази причина беше невъзможно да се
обърне внимание на въведените промени, основани на закона, тъй като
липсват такива.
II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд е с обем 250 страници и се състои от увод, три
глави, всяка от които съдържа резюме, заключение, списък на
използваната литература. Основният текст съдържа 3 таблици.
Използваните литературни източници наброяват 344 заглавия на полски и
английски език, от тях 132 полски правни акта, 36 правни акта на
Европейския съюз, 12 съдебни решения, 164 библиографски записи и
уебсайтове. В работата бе взето под внимание правното състояние към 1
юли 2017 г.
Структура на дисертационния труд:
УВОД
ГЛАВА I.
АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯТА В
ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА ПОЛСКАТА ДЪРЖАВНА
АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ
1. Организационен модел на публичната администрация в Полша общи проблеми.
2. Специфика на организацията на публичната администрация в
Полша в контекста на организационните принципи.
3. Държавна
и
правителствена
администрация
и
местно
самоуправление - дуализъм при изпълнението на обществените
задачи.
4. Административно деление на страната в светлината на
изпълнението на задачите от публичната администрация.
5. Организация на държавната администрация в Полша във
функционално отношение.
5.1. Начални и централни органи на държавната администрация.
5.2. Регионална държавна концентрирана администрация.
5.3. Деконцентрирана регионална държавна администрация.
5.3.1. Същност на деконцентрираната държавна администрация праксеологични детерминанти.
5.3.2. Органи на деконцентрираната регионална държавна
администрация и техните правни детерминанти.
5.4. Правни
отношения
между
концентрираната
държавна
администрация и деконцентрираната държавна администрация.
6. Структурно-организационна позиция на администрирането на
измерванията в апарата на деконцентрираната администрация.
6.1. Произход на прилагането на измерванията.
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6.2. Организация на администрацията на измерванията в Полша по
времето на Втората Полска република.
6.3. Организация на администрацията на измерванията по времето на
Полската народна република.
6.4. Организационна структура на администрацията на измерванията
след политическата реформа през 1989 г.
6.5. Системни връзки на административните органи на измерванията с
други органи на публичната администрация в контекста на
изпълняваните задачи.
7. Обобщение.
ГЛАВА II. КОМПЕТЕНЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА
ИЗМЕРВАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА ГАРАНТИРАНЕ НА
ЕДНАКВОСТТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА И ТОЧНОСТТА НА
ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ УРЕДИ В ИКОНОМИКАТА - ДОСЕГАШНИЯ
ПРАВЕН СТАТУТ (БЕЛ. DE LEGE LATA - ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА
ДЕЙСТВАЩИЯ ЗАКОН).
1. Общи бележки.
2. Отговорности в областта на поддръжката и разработване на система
от законови мерни единици и национални стандарти на
измервателните единици.
2.1. Законови (легални) мерни единици.
2.2. Създаване и поддържане на национални стандарти за
измервателните единици и осигуряване на единство на измерванията.
3. Правен метрологичен контрол на измервателните уреди.
3.1. Същност на правния метрологичен контрол.
3.2. Предпоставки и видове правен метрологичен контрол.
3.3. Специфични черти на правния метрологичен контрол.
3.4. Доказателства
за
правен
метрологичен
контрол
на
измервателните уреди - нормативни проблеми.
4. Разрешение за първоначална и повторна процедура по
проверката на измервателните инструменти.
5. Компетентност на председателя на Централното управление по
измервания в областта на регламентирането на стопанската
дейност.
5.1. Регламентацията
като
функция
на
икономическата
администрация във връзка със задачите за администриране на
измерванията.
5.2. Правен характер и цел на регламентацията, изпълнявана от
председателя на Централното управление за измервания.
5.3. Даване на разрешителни за създаване на сервизи за монтаж или
ремонт на измервателни уреди.
6. Икономически
надзор,
упражняван
от
органите
по
администриране на измерванията.
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6.1.Специфика, видове и общи принципи на икономическото
наблюдение.
6.2.Същност и правeн характер на икономическия надзор,
упражняван от органите по администрирането на измерванията.
6.3.Субективни и обективни предпоставки на надзора, упражняван от
органите по администриране на измерванията за спазване на
разпоредбите на закона за измерванията и специфичните закони.
7. Надзорен контрол и надзорни правомощия при администрирането
на измерванията.
7.1. Същност на контрола върху бизнеса на предприемача във връзка
с надзора.
7.2. Процедура на контрола, извършен от органите по
администрирането на измерванията.
7.3. Фактическа и правна ситуация на предприемача по време на
проверката на икономическата дейност, извършена от органите по
администрирането на измерванията.
8. Надзорни мерки, прилагани от органите по администрирането на
измерванията.
9. Обобщение.
ГЛАВА
III.
ЗАДАЧИ
НА
АДМИНИСТРИРАНЕ
НА
ИЗМЕРВАНИЯТА В ИКОНОМИКАТА В ЕВРОПЕЙСКАТА
ОПТИКА И СВЕТОВНАТА МЕТРОЛОГИЯ - НАСОКИ ЗА
РАЗВИТИЕ (БЕЛ. DE LEGE FERENDA - ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА
БЪДЕЩИЯ ЗАКОН)
1. Европейска и световна метрология – общи бележки.
2. Сътрудничество на полската администрация на измерванията с
международните метрологични организации.
3. Техническа стандартизация и хармонизирани стандарти в
икономиката.
3.1. Концепция, причини и правни условия на стандартизацията.
3.2. Стандартизация и сертифициране в Полша и органите, създаващи
технически стандарти.
4. Въздействие на законодателството на ЕС и на техническата
стандартизация
в
метрологията
и
компетентността
на
администриране на измерванията в икономиката.
5. Задачи на администриране на измерванията в областта на
системите за оценяване на съответствието и надзора на пазара.
5.1. Система за оценка на съответствието в резултат на техническата
стандартизация - основни нормативни предпоставки.
5.2. Реализиране на оценката за съответствие на измервателните
уреди от нотифицираните органи по администриране на
измерванията.
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5.3. Организация на системата за надзор на пазара в Полша институционални рамки.
5.4. Председателят на Централното бюро по измерванията и
директорите на окръжните измервателни служби като органи за
надзор на пазара.
6. Въздействие на техническата стандартизация върху положението
на предприемачите и потребителите в Полша и в ЕС - система за
етикетиране на продуктите.
7. Обобщение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСЪК НА ИЗТОЧНИЦИТЕ ПО ПРАВО И БИБЛИОГРАФИЯ
III. КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
В Увода се обосновава актуалността и значимостта на метрологията и
на администрирането на измерванията и влиянието на тяхната
компетентност върху икономическото развитие на страната, както и
оформянето на икономическата сигурност на икономическите отношения.
Уводът оправдава избора на темата в контекста на нейното значение и
осъществимост, формулира изследвания проблем, изследователските цели,
хипотези и изследователски въпроси, определя обекта и предмета на
изследването, посочва ограниченията на разглеждания проблем,
използваната изследователска методология.
Първа глава „Администриране на измерванията
в
политическата система на полската държавна администрация теоретични и правни въпроси“, има теоретичен и историко-правен
характер, съдържа основни дефиниции и анализ на ключовите правни
механизми, използвани в полската политическа система. Нейна цел е да
покаже системните, организационните и праксеологичните въпроси,
свързани с външната сфера на функциониране на администрацията на
измерванията, доказващи необходимостта от нейното съществуване. За да
бъдат представени изцяло структурите на тази администрация и нейното
място в полския апарат на публичната администрация, беше общо очертан
организационният модел на публичната администрация в Полша, неговите
правни особености, като бяха взети под внимание конкретни органи,
опирайки се на разпоредбите на полското право. За да бъде представена
същността на деконцентрираното администриране на измерванията, беше
подложена на анализ идеята за необединяване (деконцентриране) в
публичната администрация и праксеологичните отношения на
администриране на измерванията и на други административни отдели.
След това бе представен произходът на създаващите се структури за
администриране на измерванията в историческото му развитие до днес, за
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да завърши дискусията за текущата форма на административните
структури на измерванията във връзка с изпълняваните задачи.
В точка 1 на раздела са направени следните предварителни
констатации: на първо място е определена същността на органа на
публичната администрация за нуждите на работата и второ, установено е
значението на понятието „организация“, включително във връзка с
организацията на публичната администрация.
В точка 2 са анализирани основните принципи на организация на
публичната администрация в Полша, въз основа на които е изградена
настоящата система. Направена е справка за организационните принципи,
които се съдържат в тематичната литература, като конституционни
принципи или като принципи за изграждане на системата на публичната
администрация или изграждане на организационни структури в
администрацията, тъй като по отношение на техния каталог няма
единомислие. Разграниченията са направени въз основа на следните
критерии: конституционни, организационни и функционални. Представени
са следните принципи: принципът на децентрализация и централизация,
принципът на концентрация и деконцентрация, принципът на
субсидиарност, принципът на монизма и дуализма в администрацията,
принципът на многостепенното прилагане, принципът на специализация,
принципът на административната интеграция. Основните, които определят
организационния модел на публичната администрация в Полша във връзка
с администрирането на измерванията, са принципите на централизма и
децентрализацията
и
имплицираните
от
тях
принципи
на
организационното единство, на специализация (на ведомство) и на
деконцентриране.
Точка 3 представя присъщата характеристика на полската публична
администрация: дуализмът на разделението на задачите и компетенциите
между органите на държавната администрация и органите на местното
самоуправление.
В точка 4 административното териториално разделение на Полша е
представено в контекста на ефективното изпълнение на обществените
задачи от страна на публичната администрация. Административното
деление на страната за нуждите на реализиране на обществените задачи от
областната администрация не е еднакво, има няколко такива деления - за
нуждите на местната обща и концентрирана администрация, на
териториалното самоуправление и накрая на деконцентрираната държавна
администрация. В зависимост от вида на администрацията тези разделения
са направени по различен начин, те не се припокриват, обхващайки други
области от територията на държавата. При извършване на
административно деление на страната се отчитат в различна степен
различни фактори: демографски, исторически и културни, икономически,
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размер на територията, техническа инфраструктура, физиографски обекти
и накрая - вида и естеството на администриращите и реализираните от тях
задачи. В доктрината и в практиката се разграничават най-често срещаните
три типа териториално разделение на Полша: основно териториално
разделение, спомагателно разделение, специални разделения. Първо бе
въведено основното териториално разделение на Полша с Акт от 24 юли
1998 г. за въвеждане на основно тристепенно разделение на държавата (1)
като основа на системата. Основното административно деление на Полша
от въвеждането му през 1999 г. е претърпяло лека модификация. През 2002
г. бяха създадени 7 околии и една община, а 12 общини бяха ликвидирани,
през 2003 г. бе ликвидирана една околия (възстановена през 2013 г.), през
2010 г. бе създадена една община, а през 2015 г. една община бе
ликвидирана. Допълнително всяка година се правят малки корекции в
границите на воеводства (области), околии и общини. Понастоящем Полша
е разделена на 16 воеводства (области), 380 околии и 2480 общини.
Помощното териториално деление има факултативен характер и е
създадено за нуждите на органите от спомагателен характер. С негова
помощ се коригират дефектите на основното деление. В аспекта на
изследователския проблем, поставен в тази дисертация, особено важно е
териториалното специално деление, създадено за нуждите на
специализираната администрация, занимаваща се с изпълнението на
задачи, изискващи специализирани знания и специфични умения, което се
отнася за всички отдели на деконцентрираната (необединената) държавна
администрация, в това число и за администрирането на измерванията. Това
деление не съвпада с основното деление. Специалните деления са
извършвани въз основа на специфични закони, позоваващи се на органите
на необединената държавна администрация и установяващи териториална
рамка за тяхното функциониране.
Точка
5
представлява
функционално
представяне
на
организационната структура на полската държавна администрация в
контекста на Конституцията на Република Полша и позволява да се посочи
позицията за правно и политическо администриране на измерванията в
този апарат. В подточка 5.1. са представени основните и централни органи
на правителствената администрация: президентът на Република Полша,
министър-председателят, Министерският съвет, министрите, централните
органи, със специален акцент върху позициите и компетенциите на
органите, отговарящи по въпросите на измерванията. Подточка 5.2.
представя териториалната концентрирана държавна администрация. В
организационно измерение тя се състои от местни органи на
концентрираната държавна администрация, които по някакъв начин
представляват продължение на изпълнителната власт на Министерския
съвет в района и в органите на деконцентрираната държавна
администрация. Органите на териториалната администрация са
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регламентирани в Закон от 23 януари 2009 г. относно областния управител
и държавната администрация във воеводството1. Концентрираната
държавна администрация се състои от: областен управител и други органи
на обединената държавна администрация във воеводството (областта),
включително мениджъри на обединени служби, инспекции и охрана.
Ключова позиция в тази структура заема областният управител, чиято роля
и заедно с функцията на системата са определени в чл. 152, ал. 1 от
Конституцията на Република Полша. Областният управител е един от
органите на държавната администрация, разполагащи с правни
инструменти за влияние върху функционирането на деконцентрираната
администрация, тъй като неговата задача е да осигури единство в
дейността на публичната администрация в областта. Регионалната
концентрирана администрация във воеводството е съставена от следните
органи, опериращи под ръководството на областния управител: областен
шеф на полицията, областен шеф на държавната противопожарна служба,
училищен инспектор, областен инспектор по търговско качество на
селскостопанските хранителни продукти, областен инспектор по
растителна защита и семена, областен фармацевтичен инспектор, областен
инспектор по опазване на околната среда, областен инспектор по
търговията, областен ветеринарен лекар, държавен областен санитарен
инспектор, областен инспектор по строителния надзор, областен
консерватор на паметници на културата, областен инспектор по
геодезически и картографски надзор, областен инспектор по автомобилния
транспорт. От друга страна, в рамките на по-нататъшното териториално
деление на областите в околии, задачите на обединената администрация в
околиите се изпълняват и от шефа на полицията, от окръжния шеф на
държавната противопожарна служба, от окръжния инспектор за строителен
надзор, както и от държавния окръжен санитарен инспектор.
В подточка 5.3. беше показана деконцентрираната държавна
администрация. За да се представи същността на необединената
администрация на измерванията, бяха анализирани идеята за липса на
мобилност в публичната администрация, както и праксеологичните
отношения на администрацията на измерванията и други административни
отдели (подточка 5.3.1.). Деконцентрацията или така нар. необединяване е
специален вид организационно подчинение на вертикалните органи на
местната администрация, които са йерархично подчинени на конкретни
органи на централната администрация, които органи пък заемат по-високо
ниво спрямо органите на местно ниво и носят отговорност за изпълнението
на техните задачи. Регионалните органи на необединената администрация
имат почти пълна независимост по отношение на органите на държавното
управление в областта, но също така остават извън границите на
1
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самоуправляващата администрация. Следователно, деконцентрацията води
до многостепенна организационна структура на полската администрация,
създавайки допълнителен слой на държавната дейност в района покрай
държавната администрация и местното самоуправление. Органите на
необединената държавна администрация и техните характерни особености
са посочени в подточка 5.3.2. В светлината на чл. 56, ал. 1 от Закона за
областния управител и държавната областна администрация органите на
държавната деконцентрирана администрация са териториалните органи на
държавната администрация, подчинени на съответния министър или на
орган от централната държавна администрация, както и ръководители на
държавни юридически лица и ръководители на други държавни
организационни звена, изпълняващи задачи на държавната администрация
в следните области: ръководители на областни военни щабове и военни
командири по комплектуване; директори на митнически служби и
ръководители на митнически учреждения; директори на данъчни камари,
ръководители на данъчни служби, директори на служби за фискален
контрол; директори на областни минни служби и директор на Специалната
минна служба; директори на окръжни измервателни служби и
ръководители на офиси за измерване на периметъра; директори на
окръжни атестационни служби; директори на регионални органи за
управление на водите; директори на морски офиси; директори на
статистически служби; директори на вътрешни водни пътища; гранични и
ветеринарни лекари; командири на звена за гранична охрана, командири на
звена за гранична охрана и ескадрони; районни инспектори по морски
риболов; държавни гранични санитарни инспектори; регионални
директори по опазване на околната среда. Назначаването и отзоваването на
органите на необединената държавна администрация се извършва въз
основа на отделни закони. Създаването на органи на необединена
държавна администрация може да се извършва единствено чрез приемане
на закон, ако това е оправдано от общонационалния характер на
изпълняваните задачи или териториалния обхват на действията,
прекрачващи територията на една област.
Проблемът за правните отношения между обединената и необединената
държавна администрация е разгледан в подточка 5.4. Независимо от
факта, че необединените администрации са организирани вертикално и са
пряко подчинени на централните органи, могат да се отбележат правни
решения, които правят възможно влиянието на обединените
административни
органи
върху
дейността
на
необединената
администрация. Компетенциите в обсъжданата област са дадени на
областния управител, заради неговата специална позиция в областта като
орган на държавната администрация. От самото начало обаче трябва да се
подчертае, че компетенциите на областния управител в тази област са
много ограничени поради липсата на точни законови указания. Общата
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компетентност в тази област произтича от чл. 25, ал. 1 от Закона за
областния управител и областната държавна администрация. Областният
управител може да издава заповеди, обвързващи всички органи на
държавната администрация, действащи в областта. Ако това засяга
деконцентрирана администрация, областният управител е длъжен
незабавно да информира съответния министър за издадените заповеди.
Тези разпореждания не могат да се отнасят до решения относно същността
на делото, разглеждано в рамките на административни решения,
оперативни и разузнавателни дейности, разследващи и следствени
действия, както и преследване на нарушения. Съответният министър може
да спре изпълнението на заповедите на областния управител, издавани от
органите на необединената държавна администрация и да се обърне към
министър-председателя за решаване на спора. Синтезирайки проведеният в
тази точка анализ относно съотношението „областен управител необединена администрация“, трябва да се подчертае, че органите на тази
администрация имат широко определена независима сфера на действие.
Областните управители нямат право на авторитетни правомощия, които
дават възможност за коригиране на дейността на необединената
администрация чрез намеса, характерна за проверка или йерархичен
надзор под формата на издаване на разпореждания или официални
заповеди. Такива видове инструменти за надзор служат само за органите
на по-високо ниво. Изключението е случай, посочен в чл. 27 от Закона за
областния управител и областната държавна администрация, тъй като
областният управител може чрез административно решение в особено
обосновани случаи да спре административното привеждане в изпълнение
на задължения с паричен характер за срок не по-дълъг от 30 дни. Това
право има всеки орган, който извършва административно привеждане в
изпълнение. Областният управител трябва да информира за решението
съответния министър относно производството, във връзка с което се
осъществява привеждането в изпълнение.
В точка 6 е представено системното (устройствено) положение на
администрирането на измерванията в полската публична администрация.
За да бъдат представени спецификата на задачите, изпълнявани от
администрацията на измерванията, както и нарастващото значение на
метрологията в икономическия живот, е представен историческият
контекст на формирането на нейните структури въз основа историята на
полската държава. Въпросите са включени в четири основни етапа, които
са съществени за системата на измерванията и създаването на
администрация на измерванията: администриране на измерванията и
измервателната система в периода на Първата полска република и времето
на подялба на Полша до 1918 г. (подточка 6.1.). Уеднаквяване на
администриране на измерванията през Втората полска република от 1918
до 1945 г. (подточка 6.2.). Създаване на администриране на измерванията
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и неговото преобразуване в периода на Полската народна република от
1945 до 1989 г. (подточка 6.3.). Последният етап включва промени в
организацията на администриране на измерванията след икономическата и
политическата трансформация в Полша след 1989 г. (подточка 6.3.). За
пълното и многостранно представяне на административната позиция на
измерванията в подточка 6.5. са представени функционалните отношения
на администрирането на измерванията с други органи в рамките на апарата
на публичната администрация, произтичащи от правни разпоредби.
Обсъдени
са
подробни
въпроси
за
сътрудничество
между
административните органи на измерванията и другите органи на
публичната администрация при изпълнението на определени задачи, поспециално на бизнес контрол и надзор на пазара.
Втората глава „Компетентност на администрирането на
измерванията в областта на гарантиране на еднаквостта на мерките и
точността на измерванията в икономиката - текущият правен статус“
(бележки de lege lata), представлява презентация и анализ на настоящите
правни решения в областта на задачите, изпълнявани в икономиката от
администрацията на измерванията. Това е преди всичко анализ на задачи,
които вече са установени на практика в областта на поддръжката и
развитието на системата от законови мерни единици и националните
стандарти на измервателните единици, както и правния метрологичен
контрол на измервателните уреди. Обширно бяха обсъдени регулаторните
и надзорни правомощия, упражнявани от административните органи за
измервания по отношение на предприемачите, прилагащи измервателни
уреди в защитените от закона зони, включително надзорен контрол над
спазването на разпоредбите на Закона за измерванията и Закона за
пакетираните стоки.
Друга отделна тема е фактическото и правното положение на
предприемача по време на проверката на стопанската дейност, извършена
от органите за администриране на измерванията.
В точка 2 задачите на държавата в областта на осигуряване на
еднаквост на измерванията и точността на измерванията са представени
като един от основните елементи на икономическия оборот в страната,
обуславяйки неговото развитие в различни области. За осъществяването на
обществени задачи в областта на осигуряване на еднаквост на мерките и
необходимата точност на измерванията, законодателят назначава органите
на администриране на измерванията, като им предоставя законни
правомощия в областта на осигуряване на метрологичната сигурност на
страната. В подточка 2.1. е представена същността на легалните единици
на измерване в системата на SI. Моделите на измервателните единици
играят ключова роля в националния икономически оборот на страната в
национален и международен мащаб, което позволява производството и
международен обмен на стоки, тъй като благодарение на тях е възможно да
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се определи недвусмислено количествената връзка между продуктите.
Държавните модели осигуряват съгласуваност на измерването чрез
прехвърляне на измервателните единици към други стандарти за измерване
или устройства, използвани в икономиката. Без да се гарантира
съгласуваност със стандартите (образците), никой резултат от измерване
не може да бъде признат в световен мащаб за съвместим със
задължителния договор SI. Разработването и поддържането на национални
стандарти за измервателни единици и на други стандарти за измерване с
най-висока точност на реконструкция на измервателните единици в
страната и осигуряване на проследяване на националните стандарти на
измервателните единици с международни стандарти е отговорност на
председателя на Централното управление на измерванията и на
измервателната администрация (подточка 2.2.).
Правният метрологичен контрол и неговите разновидности са
предмет на разглеждане в точка 3. В подточка 3.1. са представени
дефиницията и характеристиките на контрола като основна институция на
административното право. В подточка 3.2. е подложен на анализ смисълът
на правния метрологичен контрол и неговите детерминанти. Подробно са
описани видовете правен метрологичен контрол: утвърждаване на типа,
първоначална и единична легализация, повторна легализация и
измервателни уреди, подлежащи на този контрол. Авторката обсъжда
компетентността на администриране на измерванията в тази област.
Голямо внимание се обръща на съображенията относно правното естество
на доказателствата за правен метрологичен контрол, издавани от
административните органи по измерванията във връзка с тяхната
юридическа квалификация в каталога на правните форми на действие
(подточка 3.3.). Коментарите се отнасят до решението за установяване на
типа, свидетелството за легализация. Авторката посочва нормативните
проблеми, които възникват при опит да бъдат квалифицирани за каталога
на формата на дейностите на публичната администрация. Основният
правен проблем при прилагането на закона от органите за администриране
на измерванията е липсата на единство при прилагането на две
доказателства за легализация на правния метрологичен контрол за всички
измервателни уреди. За повечето видове измервателни уреди
законодателят като доказателство за легален метрологичен контрол
предвижда само сертификат за легализация или само характеристика за
легализация, за няколко инструмента може да се избере едно от горните
свидетелства за легализация (подточка 3.4.).
Въпреки че прилагането на правния метрологичен контрол
принадлежи към законовите задачи на административните органи по
измерванията, те обаче нямат абсолютна юрисдикция в тази област за
осъществяването на всички видове правен метрологичен контрол. Член 16а
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от Закона за измерванията предвижда възможност за предоставяне на
определени правомощия в областта на правовия метрологичен контрол на
частни лица. Това се отнася до първоначалната и повторната легализация
на избрани типове измервателни уреди, което се прави въз основа на
разрешителното, дадено от председателя на Централното управление на
измерванията, въпросната процедура е показана в точка 4. Горепосочената
институция е пример за нормиране на административно-правни
разпоредби, които благоприятстват бързината на административната
дейност и които пазят от бездействие и продължителност на нейните
действия чрез прехвърляне изпълнението на публичните задачи върху
предприемачи под формата на узаконяване на създаването на контролни
пунктове за легализиране на някои измервателни уреди.
Многопластовият проблем, широко анализиран в работата (точка 5),
е регулаторните правомощия на председателя на Централното управление
на измерванията. За да се установят правния характер, целта и средствата
за контрол, упражнявани от председателя на Централното управление на
измерванията, първо трябва да се говори за смисъла на представения в
литературата термин в тази област и общите предпоставки за въвеждане на
тази институция в правния ред и форми на регулиране (подточка 5.1.).
След това е направен анализ на регулаторните правомощия на
председателя на Централното управление на измерванията, които
включват разрешителни за стартиране и извършване на бизнес в областта
на инсталирането, проверките, инспекциите, ремонтите на цифрови
тахографи и дейността на работилници в областта на поддръжката,
ремонта, проверката и калибрирането на аналоговите тахографи, случаите
на устройства за записване, използвани в превозните средства от
автомобилния транспорт. След това беше направен анализ на
регулаторните правомощия на председателя на Централното управление за
измерванията, които включват разрешителни за стартиране и извършване
на бизнес в областта на инсталирането, проверките, инспекциите и
ремонтите на цифрови тахографи и дейностите в областта на поддръжката,
ремонта, проверката и калибрирането на аналоговите тахографи, случаите
на устройства за записване, използвани в превозните средства, използвани
в автомобилния транспорт. Поради широкия обхват на приложение на тези
измервателни уреди, прилагането на компетенциите в областта на
разпределението на средствата от председателя на Централното
управление на измерванията предполага значителни икономически и
социални ефекти. Въздейства пряко върху дейността на предприемачите,
които имат работилници за монтаж, ремонт и проверка на тахографи, а
след това засяга предприемачите, които извършват транспортни услуги, и
накрая, безопасността на движението по пътищата и участниците в него.
Същността на издадените от председателя на Централното управление на
измерванията разрешителни и тяхната цел са в съответствие с общата цел
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на регулаторната функция на публичната администрация (подточки 5.2. и
5.3.).
Икономическият надзор, упражняван от администрацията на
измерванията за спазване на разпоредбите от Закона за пакетирани стоки, е
предмет на точка 6. За задълбочения анализ на тази ключова институция
на първо място са описани същността, видовете и принципите на
икономическия надзор (подточка 6.1.). Икономическият надзор е
специализиран надзор, осъществяван от органите на публичната
администрация по отношение на частните предприемачи. Задължението на
икономическия надзор произтича от отговорността на държавата за
осъществяване на важни социални функции и от задължението за защита
на обществените интереси, тъй като те определят дейността на държавата.
Същността на този надзор се състои в защита на разнообразието от
обществени блага, признати като законно определени цели на
администрацията. Администрацията на измерванията упражнява в тази
област регулаторен и полицейски контрол (подточка 6.2.). Общата
законова разпоредба за надзора, упражняван от административните органи
на измерванията, произтича от чл. 21 от Закона за измерванията, в
светлината на който тези органи осъществяват надзор върху прилагането
на разпоредбите на този закон във всички сфери на икономическата
дейност, в които се използват измервателни уреди, както и разпоредбите за
пакетираните стоки. По отношение на втория акт той съдържа специфични
принципи за надзор върху дейностите, свързани с процеса на опаковане и
въвеждане на продукти в оборота, както и производството и вноса на
измервателни бутилки, пуснати на пазара от администрацията на
измерванията, произтичащи от спецификата на тази дейност и свързаната с
нея по-нататъшна специализация на надзорните дейности. Специални
правомощия за упражняване на надзор за председателя на Централното
управление на измерванията са предвидени и в чл. 12 от Закона за
системата на цифровите тахографи, който включва предприемачи,
извършващи дейности, които изискват разрешително, като например:
работилници за инсталиране; активиране, ремонт или проверка на цифрови
тахографи (подточка 6.3.).
В точка 7 анализът обхваща процедурата и принципите на контрол,
осъществявани от администрацията на измерванията като част от
икономическия надзор. В подточка 7.1. подробно са обсъдени същността и
принципите на контрола. В подточка 7.2. съображенията се фокусират
върху нормативната област на контрол върху стопанската дейност на
предприемачите, осъществявана от административните органи по
измерванията в областта на спазване на законовите разпоредби: Закона за
измерванията, за пакетираните стоки, за системата на цифровите
тахографи. Въз основа на това може да бъде формулирано общо
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заключение, че във всеки отделен случай контролните дейности са основен
компонент
на
надзора,
осъществяващ
неговото
изпълнение.
Неспецифичният контрол представлява неминуема част от процеса на
надзора, необходима за неговото прилагане, а резултатите от него са от
първостепенно значение за предприемачите, тъй като те са основа за
издаване на решения в други съдебни и надзорни процедури, които пряко
засягат положението на тези субекти. Представени са правилни разпоредби
и дефектни правни норми, които възпрепятстват осъществяването на
контролни дейности и дори понякога нарушават смисъла на контрола,
напр. задължението за уведомяване за намерението за започване на
контрол. Действителното и правно положение на контролирания
предприемач е разгледано в подточка 7.3. Положението на контролирания
предприемач трябва да бъде оценено през призмата на неговите
задължения и права в процеса на контрол на стопанската дейност чрез
органите по администриране на измерванията. Основната точка на
контрола над стопанската дейност на предприемача, упражнявана от
органите за администриране на измерванията, е набор от специализирани
технически тестове, насочени към проверка на характеристиките на
измервателните уреди в областта на точността на измерванията.
Емпиричният характер на контрола във всички области, в които той се
извършва, предполага специфичен каталог на задълженията, наложени на
контролирания предприемач. Съгласно чл. 22а, т. 2 от Закона за
измерванията по време на инспекцията, контролираното лице предоставя
по искане на инспектора за времето, необходимо за извършване на
проверката, измервателните уреди по начин, който позволява: извършване
на външна проверка; проверка на метрологичните свойства; проверка на
условията за правилна употреба и документи, свързани с измервателните
уреди. Контролираният предприемач има и редица права, включително:
правото да получи информация относно своите права, както и за областта
на провеждания контрол; за участие във всички дейности на служителите в
службите за измервания, извършени по време на инспекцията; за
подписване на протокола за контрол или за представянето в 7-дневен срок
от връчването на писмения доклад на писмена обосновка относно
причините за отказ да бъде подписан и, накрая, инструментите за защита
срещу незаконната дейност на контролния орган.
Надзорните мерки, притежавани от надзорните органи, определят
ефективността на надзора. Органите за администриране на измерванията
са снабдени от законодателя с набор от надзорни мерки, чието прилагане е
да се изпълни гореспоменатата цел на надзора чрез обвързващо влияние
върху наблюдаваните субекти. Тези мерки имат както полицейски, така и
репресивен характер (точка 8). Органите по администрирането на
измерванията, които наблюдават прилагането на закона за мерките и
актовете за предварително опакованите стоки, имат право: да издават
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препоръки след извършване на контрол и да проверяват състоянието на
тяхното изпълнение; да адресират директни молби за налагане на
наказание пред компетентния орган в случай на нарушение; да прилагат
непарични задължения в съответствие с разпоредбите за изпълнителното
производство в администрацията; да отправят уведомления до съответния
орган за извършване на престъпление в случай на основателни подозрения
за фалшифициране на доказателства за извършен правов метрологичен
контрол; да спрат временно от употреба средствата за измерване, чиято
легализация е изтекла; да изтеглят от оборот измервателните уреди, които
не отговарят на изискванията за търговия или използване.
В Трета глава „Задачи за администриране на измерванията в
икономиката в оптика на европейската и световната метрология направления на развитие“ (бележки de lege ferenda), са представени
насоките за развитие на полското и европейското право, засягащи формата
на правомощия на администрацията на измерванията в икономиката, както
и предложения за решения, свързани със законодателни и организационни
въпроси в анализираната област. Представените съображения в тази част
на труда обхващат не само нивото на полските нормативни актове, но и
темата на европейското право, което силно вдъхновява полската
метрология, превръщайки се в същността на административните задачи на
измерванията, предизвиквайки тяхната трансформация. Тази глава
съдържа множество предложения от авторката за нови решения,
допринасящи за развитието на правната наука, както и предложения за
нормативни промени.
За пълната оценка на позицията на администрацията на
измерванията в структурите на публичната администрация в Полша в
контекста на нейното значение за икономиката е необходимо да се
обмислят нейните близки взаимоотношения с международната среда,
която съществува почти от самото начало на нейното създаване и
продължава независимо от политическата трансформация в Полша,
действително оказвайки влияние върху сферата на нейните задачи, чиито
общи принципи са посочени в точка 1.
В условията на прогресивна глобализация националните
метрологични администрации формират компонентите на структурите на
световната администрация на измерванията. Националната правна уредба,
регулираща системата от мерки, е неразделна част от международната
система, в която функционират държавите, които са нейни елементи. В
точка 2 са представени европейските и световните метрологични
организации, в които членува Централното управление на измерванията:
Международно бюро за мерки и теглилки (Bureau International des Poids et
Mesures -BIPM), Международна организация по правна метрология
(Organisation Internationale de Métrologie Légale - OIML), Европейско
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сътрудничество в областта на правната метрология (European Cooperation
in Legal Metrology - WELMEC), Европейска асоциация на националните
институти по метрология (European Association of National Metrology
Institutes - EURAMET) и международни споразумения и договори,
подписани от Полша.
Точка 3 е посветена на въпросите за техническата стандартизация, на
идеята за техническа стандартизация, предшественик на системата за
оценка на съответствието на продукта с изискванията (подточка 3.1.).
Нормализацията е част от хармонизирането на националните правни
системи на страните членки на Европейския съюз с правото на ЕС в
областта на техническите директиви. Стандартите са първоначалните
правни и технически инструменти за техническа хармонизация, прилагани
в ЕС по отношение на продукти (включително измервателни уреди),
произвеждани и предлагани на единния вътрешен пазар, произтичащи от
увеличаването на свободното движение на стоки, като същевременно се
гарантира защитата на потребителите и другите участници. Процесът на
въвеждане на европейските технически стандарти в полския правен ред е
предмет на съображения, които са описани в подточка 3.2. Тук са
представени промените в подхода на полския законодател към феномена
на стандартизацията, компетентните органи по въпросите на
стандартизацията и техните трансформации от тяхното създаване досега
(Полски комитет за стандартизация) и полския технически стандарт (ПН).
Бележките са представени в тясна връзка с прилагането на стандарти за
измервателните уреди.
В точка 4 са представени последиците от техническата
стандартизация и от правото на ЕС относно правомощията на полското
администриране на измерванията в икономиката. Във връзка с
присъединяването на Полша към Европейския съюз през 2004 г. беше
необходимо да се адаптират националните метрологични разпоредби и
принципите за функциониране на администрирането на измерванията
спрямо стандартите на ЕС. Европейският пазар на метрологични услуги се
определя от процеса на освобождаване на този пазар в полза на
непублични организации и ограничаването на държавната намеса в тази
сфера на икономиката. Намерението на европейския законодател е да се
увеличи свободното движение на стоки между страните членки, което на
свой ред води до либерализиране на метрологичните разпоредби в тези
държави и до европеизация и преобразуване на задачитe за
администриране на измерванията в икономиката, състоящи се в
ограничаване на намеса и властнически правомощия в полза на
метрологичните услуги, технически експертизи и научни изследвания, в
това число прехвърляне на научни постижения в промишлеността. В тази
връзка са били необходими изменения в Закона за измерванията и
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въвеждане на нови регламенти относно процедурите за оценка на
съвместимостта, представени в настоящата точка.
Същността на оценката на съвместимостта на продуктите по
отношение на измервателните уреди и компетенциите за администриране
на измерванията в тази област са представени в точка 5. Оценката на
съвместимостта на продуктите е универсален инструмент, използван на
единния вътрешен пазар на Европейския съюз, който позволява да се
контролира качеството на продуктите и е приложим за всички
измервателни уреди, пуснати на пазара в ЕС. В подточка 5.1. анализът
обхваща процедурите за оценка на съвместимостта в рамките на отделните
модули. Системата за уведомяване на субектите, извършващи оценка на
съвместимостта на продуктите, в това число и позицията на органите на
администрация на измерванията в тази област, както и услугите,
предоставяни от администрацията на измерванията в областта на
оценяване на съвместимостта на измервателните уреди, са представени в
подточка 5.2. Изключително важен проблем, повдигнат в подточка 5.3.,
са правомощията за администриране на измерванията при наблюдението
на пазара на измервателните уреди, подлежащи на оценка на
съвместимостта, пуснати на пазара на територията на Полша. Контролът
върху продуктите, подлежащи на оценка за съвместимостта, е съществен
елемент от прилагането на директивите за нов подход във всяка от
държавите от Европейския съюз. Този въпрос е от особено значение от
гледна точка на потребителите и потребителите на продукти, тъй като
продуктите могат да представляват заплаха за живота, здравето и
имуществото им, както и за околната среда. Целта на надзора на пазара е
да се гарантира, че до потребителя в Европейския съюз достигат само
продукти, които отговарят на конкретни изисквания, независимо от това
къде са произведени. Същността на системата за надзор на пазара е
свободното функциониране на стопанските субекти, отговорни за
безопасността на стоките, които те пускат на пазара. Надзорни органи пък
се назначават с цел да следят спазването на изискванията за продукти,
пуснати на пазара в Република Полша. В този момент е представена найнапред институционалната рамка на този надзор и органите на публичната
администрация, създаващи тази система съгласно разпоредбите на Закона
за оценяване на съвместимостта и системите за надзор на пазара, в това
число председателят на Службата за конкуренция и защита на
потребителите,
председателят на Централното управление на
измерванията, директорите на регионалните измервателни служби и
областните инспектори на Търговска инспекция като органи, участващи
пряко в надзора на пазара на измервателни уреди и след това на средствата
за надзор. Анализът обхваща административно-правни инструменти решения, приети по време на административно производство, започнато
служебно, като последица от нередности, установени по време на одита,
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ако страната не е представила: доказателства, потвърждаващи
отстраняването на несъответствието с изискванията; доказателства за
оттегляне на продукта от употреба или оборот; доказателства за
унищожаване на продукта или доказателства за уведомяване на
потребителите за установените несъответствия. Следва да се споменат
правните мерки, прилагани от органите за надзор на пазара, като: решение,
с което се разпорежда премахването на несъответствието или риска;
решение, с което се разпорежда изтеглянето на продукта от пазара или от
употреба; решение, с което се забранява предоставянето на продукта;
решение, с което се разпорежда възстановяването на продукта; решение за
унищожаване на продукта; решение за уведомяване на консуматорите или
други потребители за установени несъответствия и финансови санкции административни глоби, прилагани от надзорните органи в размер от 10
000 злоти до 100 000 злоти за едно нарушение. В точка 5.4. авторката
прави задълбочен анализ на правомощията за администриране на
измерванията в областта на надзора на пазара на измервателни уреди.
Компетенциите в областта на надзора на пазара са поверени на
администрацията на измерванията едва през април 2016 г. по силата на чл.
58 от Закона за системите на оценка на съвместимостта и наблюдение на
пазара. До този момент пазарният надзор над сектора на измервателните
уреди е бил осъществяван от Търговската инспекция, подчинена на
председателя на Службата за защита на конкуренцията и потребителите и
от председателя на Държавния минен орган въз основа на Закона за
системата за оценка на съответствието. Въпреки че измервателните уреди,
подлежащи на оценка за съответствие, са били пуснати на полския пазар
през 2004 г.,
то в предишното правно състояние органите за
администриране на измерванията не са разполагали с надзорни
правомощия в това отношение, което е нелогично и неправилно решение.
Надзорът на пазара има специален характер и в същото време е много
широко очертан. За да бъде ефективен, той трябва да се упражнява от
органи с подходящи организационни и технически средства и от
квалифициран персонал. Увеличаването на надзора на пазара в областта на
измервателните уреди на органите за администриране на измерванията
отговаря на пропуските в надзора в областта на измервателните уреди.
Администрацията на измерванията притежава подходящи специализирани
познания в областта на тези инструменти и собствени лаборатории, в които
тя може да провежда изследвания за изпълнение на изискванията за
инструментите.
Въпросът, обобщаващ съображенията, съдържащи се в Трета глава, е
въздействието на техническата стандартизация върху положението на
предприемачите и потребителите в Полша и Европейския съюз (точка 6).
Прилагането на системите за съответствие и етикети, потвърждаващи
спазването на стандартите, дава на предприемачите солиден аргумент,
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потвърждаващ изпълнението на изискванията за безопасност на
продуктите по време на инспекциите, извършвани от органите за надзор на
пазара. Незадължителният характер на хармонизираните технически
стандарти е изключително важен за предприемачите. Производителят има
право да избере техническата спецификация за оценка на продукта, като не
е задължен да прилага европейския стандарт. Той има право да докаже по
различен начин, че неговият продукт отговаря на изискванията на
директиви и наредби, като прилага стандартите на други, признати в
световните стандартизационни организации. Също така е възможно да се
прилагат собствени стандарти за безопасност, при което продуктът е
насочен едновременно към изследвания в независими изследователски
лаборатории. Изпълнението на процедурите за оценяване на
съответствието е до голяма степен делегирано на частни субекти, които в
ситуация на разглеждане на явлението през призмата на обществените
интереси, в някои ситуации могат да доведат до заобикаляне на закона от
предприемачите. Такива ситуации се извършват в сектора на
измервателните уреди в полската правно-икономическа реалност, тъй като
в светлината на обвързващите регламенти оценката на сертификата или
декларацията за оценка на съответствието е валидна за период, по-дълъг от
сертификата за легализация на измервателния уред. На практика това често
означава преоценка на съответствието на същия инструмент, който вече е в
обращение от частни икономически оператори, което не съответства на
законовите разпоредби. Надзорът над продуктите се упражнява от
компетентните органи на публичната администрация, както бе споменато.
Системата за задължително маркиране на продуктите, въведени на
вътрешния пазар с маркировката „СЕ“, е решение, което повишава
безопасността на потребителите в Европейския съюз. Знакът „СЕ“ не е
доказателство, че продуктът е произведен в ЕС, но потвърждава, че
продуктът е бил подложен на процедури за оценка на съответствието със
съществените изисквания, регламентирани в директивите. Маркировката
„СЕ“ трябва да съдържат всички продукти, пуснати на пазара в ЕС, което
дава на потребителите гаранция за съответствието на продуктите със
стандартите на Европейския съюз.
Дисертационният труд завършва със Заключение, в което са събрани
и систематизирани всички важни постулати на de lege lata и de lege
ferenda, включени в отделни глави, както и окончателни заключения,
потвърждаващи доказателствата на изследваните теми и доказващи
постигането на поставените изследователски цели.
IV. ПРИНОС КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ПРАВНАТА НАУКА –
НОВАТОРСТВО НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
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Проведените в дисертационния труд размишления позволиха да
бъдат изпълнени поставените изследователски цели и да се докажат
издигнатите хипотези.
Изследователските хипотези доведоха до формулирането на следните
нови изследователски постулати, които представляват нов принос за
развитието на правните науки, които досега не са били обект на изследване
на правната доктрина:
1) Доказано е, че интензивното технологично развитие е причина
метрологията да намери приложение в нови области на икономиката, което
изисква прилагането на нови правни решения, които полският законодател
и законодателят на европейската общност не винаги са в състояние бързо
да приложат. Променящите се функции на метрологията в страната
доведоха до промяна на нейната роля в икономиката – от служебна в
ключова и тази област по настоящем е един от стълбовете на развитието на
съвременната икономика почти във всички нейни области.
2) Доказано е, че широкото използване на измервателните уреди в
почти всички сектори на икономиката, гарантирайки надеждността и
точността на измерванията на пазара, води до това, че цялата икономика се
основава на метрологията и свързаните с нея правни норми и създава
основата за безопасна обмяна на стоки и услуги. Следователно ролята на
административните органи по измерванията е формирането, въз основа на
задължителни правни норми, на подходящи условия за провеждане на
бизнес във всички области на търговията, в които се използват
измервателните уреди.
3) Бяха маркирани основните насоки за работа на националния
законодател в областта на метрологията, която е вдъхновена от правото на
европейската общност. Днес законодателната дейност се фокусира върху
нестандартни въпроси на европейско равнище, т.е. върху създаване на
национална метрологична инфраструктура, разбирана като система за
моделиране на единиците на измерванията и на държавните институции,
отговорни за научната метрология, както и службите, отговорни за
правната метрология. В това отношение е формулирана нова позиция на
Централното управление по измерванията и на председателя на
Централното управление по измерванията като център за трансфер на
метрологичните знания към икономиката.
4) Бе определена приоритетната задача на държавните органи на
Полша по отношение на организационния модел на администрацията на
измерванията, която трябва да се състои в осъществяване на дълбоки
реформи в диапазона на създаването на системи за обучение на кадри,
наети в нейните звена, в това число въвеждане на специализирани
програми за обучение и увеличаване броя на служителите, наети на пълен
работен ден. Администрацията по измерванията е обект на постоянни
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проверки в областта на оперативната ефективност, тъй като ефективното
изпълнение на нейните законови задачи изисква непрекъснат контакт с
бизнес средата. Следователно трябва да се наблегне на увеличаване броя
на служителите и повишаване на тяхната квалификация, която да е изцяло
свързана с изпълняваните от тях задължения.
5) Председателят на Централното управление по измерванията е
централен орган на публичната администрация, отговорен за
осигуряването на единството на измерванията и необходимата точност на
измерванията в Полша и разполага със съществени права в сферата на
намеса в свободата на стопанската дейност в редица важни области като
транспорт, производство, търговия и др. Този орган координира целостта
на установените задължения на държавата в сферата на гарантиране на
съвместимостта на метричната система на страната, поради което може да
се потвърдят универсалността и интердисциплинарността на задачите на
администрацията по измерванията. Председателят на Централното
управление по измерванията притежава сложен инструментариум на
регулаторни и полицейски средства за въздействие (разрешителни за
започване и провеждане на стопанска дейност).
6) Потвърдено бе, че растящото значение на метрологията в
икономиката и в обществения живот е причина за преоценка на функцията
на държавата, със свързаните с нея, реализирани от административните
органи, измервания, особено на централно ниво - от регулаторна и
полицейска функция във функция за подкрепа на икономиката.
Активността на държавата в сферата на метрологията трябва да се
концентрира в това да инвестира в проекти с научно-развоен характер,
както и в трансфер на технологии в местното производство с цел да се
повиши неговата конкурентоспособност. Освен традиционните задачи,
свързани с провеждането на правна метрология и метрологичен надзор, се
прибавят и нови задачи, отнасящи се до научната метрология и трансфер
на знания към икономиката. Централната администрация по измерванията
по настоящем се явява до голяма степен научен център, трансфериращ
метрологичните знания към икономиката, а от друга страна – надзорен
орган на пазара – от 2016 г. тя изпълнява важни надзорни задължения в
областта на надзора на измервателните уреди, подлежащи на процедури за
оценка на съвместимостта. Така се създава двойствеността на задачите на
научния център псевдоизследователски институт и полицейски орган.
7) Установено бе, че правният метрологичен контрол на
измервателните уреди, провеждан от администрацията по измерванията,
става изключителен инструмент за въздействие на държавата върху
икономиката, което настъпва чрез верификация на измервателните уреди,
използвани на пазара. Нейната цел е да се докаже, че измервателният уред,
пуснат на пазара, изпълнява техническите изисквания, посочени в
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законовите разпоредби. В сегашното правно състояние администрацията
по измерванията реализира важни задължения в областта на повторното
удостоверяване на измервателните уреди, подлежащи на оценка за
съвместимост след изтичане срока на декларацията за оценка
за
съвместимостта.
8) Доказано бе, че прогресивната либерализация на услугите и
намаляването на техническите, стандартните и административните
бариери в потока от стоки, произведени на вътрешния пазар на
Европейския съюз, доведе до фундаментални промени в полските
метрологични регламенти чрез въвеждане на процедури за оценка на
съвместимост на измервателните уреди. Оценката на съвместимостта е
правен инструмент, който е водещ пример за приватизацията на
обществени задачи, което е последица от прилагането на свободното
движение на стоки на вътрешния пазар. Оценката се отнася за по-голямата
част от продуктите, пуснати на пазара на Европейския съюз, включително
за повечето измервателни уреди.
9) Беше доказано, че прилагането на оценката за съвместимост на
измервателните уреди, пуснати на пазара и използвани на свой ред,
предполага напълно нова административна позиция както в
организационния апарат на полската публична администрация, така и
преди всичко във външната сфера - в икономиката. Нотифицираните
органи по администриране на измерванията предоставят услуги в областта
на оценката на съвместимостта, но в този случай не са налице
административно-правни отношения. Администрирането на измерванията,
осъществявайки услуги в областта на оценката на съвместимостта на
измервателните уреди, не действа като орган на администрацията за
измерване, а като субект - нотифицирана структура, чиито услуги
предприемачите могат, но не са длъжни да използват, имайки възможност
за избор на други звена извън администрацията на измерванията.
Посочените по-горе ситуации създават за администрирането на
измерванията нови сфери на действие, които ги принуждават да оперират,
да развиват и да подобряват качеството на търговските услуги в областта
на оценката на съвместимостта на измервателните уреди.
10) Беше установено, че оценката на съвместимостта на
измервателните уреди е облекчение за предприемачите. Това означава
действително увеличаване на свободата на стопанска дейност чрез
въвеждане на свобода на избор на нотифициран орган, упълномощен да
извършва оценки за съвместимост на измервателните уреди.
Предприемачите вече не са зависими единствено от службите на
националната администрация по измерванията, могат да избират сред
различните нотифицирани органи, които имат одобрение в тази област.
Това създава особен род конкуренция на пазара на нотифицираните
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органи, например по отношение на цените. Не винаги обаче цената е
причина за избора, но е гаранция за качеството и безопасността на
услугата, поради което на метрологичния пазар производителите и
вносителите на измервателни уреди много често използват услугите на
нотифицираните органи за администриране на измерванията.
11) Беше доказано, че системата за маркировка „СЕ“ на продуктите,
включително на измервателните уреди, произтичаща от оценката на
съвместимостта, е много полезно решение за потребителите, тъй като
позволява бърза проверка, без да е необходимо да се проверяват много
законови разпоредби дали използваните от тях инструменти отговарят на
изискванията за безопасност. Информационна роля за потребителите
играят също така регистрите на опасни и несъответстващи на изискванията
продукти, ръководени от председателя на Службата за защита на
конкуренцията и на потребителите, изготвени въз основа на данните,
предоставени от органите за надзор на пазара, в това число и от
председателя на Централното управление по измерванията. Разбира се,
основното условие за изпълнение на горепосочените предположения е
ефикасно функциониращ пазарен надзор, осъществен от администрирането
на измерванията.
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