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от проф. д-р по право Стефка Стефанова Наумова
за дисертационния труд на Агнешка Живицка
на тема:
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ
В ПОЛЬШЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЗАДАЧ В ЭКОНОМИКЕ

за получаване на научната степен „Доктор на науките“ в научна област
3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6.
„Право“, Докторска програма „Административно право и административен
процес“

1. 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 е включена правната уредба към 1 юли 2017 г.
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Авторката на дисертационния труд Агнешка Живицка работи като
асистент в Университета по икономика и иновации в Люблин, Полша.
Зачислена е в самостоятелна форма на обучение в катедра „Правни науки“
към

Юридическия

факултет

на

Варненския

свободен

университет

„Черноризец Храбър“. Дисертацията е обсъдена в катедра „Правни науки“
към

Юридическия

факултет

на

Варненския

свободен

университет

„Черноризец Храбър“ и насочена за защита пред научно жури.
2.ОБЩО ОПИСАНИЕ И СЪДЪРЖАТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ДИСЕРТАЦИОНЕН
ТРУД

Представеният дисертационен труд на Агнешка Живицка е успешен
опит в съвременната
систематично и
регламентация

административноноправна теория за цялостно,

задълбочено изследване на
на

управлението

на

проблема за правната

измерването

и

неговото

администриране в публичната сфера. Въпросите, свързани с изследването
на правната уредба в тази област на Република Полша в контекста на
нейното влияния върху
особено

актуални

обществото и обществените отношения, са
и значими не

само от гледна точка на

научнотеоретичното развитие и обогатяване на теорията за държавата и
правото, както и на административното право, но и за социалната практика
и за обществото като цяло. Това е така, доколкото

множеството

проблеми, възникващи в Полша в процеса на нейното

развитие като

демократична, правовова и социална държава, а също и в процеса на
утвърждаване и развитие на метричната система на ЕС, са предизвикани
не само от конкретни недостатъци или неблагополучия в икономиката,
политиката и другите сфери на обществения живот, но и от много по съдържателни и дълбоки причини, свързани с общата парадигма
измерването

в

контекста на регулиране на

на

процесите както на

общественото, така и на държавното развитие.
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Все по интензивното използване на измерителните прибори почти
във всички области на икономиката гарантира едновременно надеждност
и прецизност на измерването в оборота и на практика способства за това,
че върху метрологията и свързаните с нея регулативни норми, почива
почти цялата икономика на страната.
Това определя актуалността на настоящия дисертационен труд.
Главна негова цел е да изследва по-задълбочено теоретичните основи
на

административноправното

измерителните

регулиране

на

прибори в съвременна Полша,

използването

на

на определени техни

форми и методи, както и да се анализират институционалните основи на
правното

регулиране на възвикващите на тази база държавно-

властническите отношения.

Основната изследователска теза на авторката е формулирана ясно и
категорично,

а

именно

-

администрацията

реализирането на законодателството

на

мерките

при

в областта на научната,

правната и техническата метрология, както

и

осигуряването на

еднаквост на мерките и необходимата задълбоченост на измерванията
в Полша ще допринесе за повишаване на икономическата сигурност
на държавата и гражданите, поради което не е възможно да се намали
нейното значение в полската държавна администрация. Реализирането
на изпълнението на задачите на държавата за гарантиране на единството на
метричната система е един от елементите на икономическата сигурност на
страната.
Задачите, които дисертантът си поставя, следвайки поставената цел, са
последователно и логично решени. За да се изпълнят определените научни
цели, в настоящата работа са приети и приложени сравнително-правният
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метод, формално-догматичният метод, историческият и общият теоретичен
метод.
С

помощта

на

сравнително-

правния

метод

е

направен

задълбочен анализ на историческите и съвременните източници на полското
законодателство и законодателството на Европейския съюз в областта на
метрологията, управленските структури, включително администрацията на
измерване, както и неговата компетентност.
Предмет на

изследването са

и регламентите и

заповедите на

председателя на Главната служба за измерване, като анализът включва повече
от петдесет регулаторни акта.
Историческият метод е позволил на авторката да се направи анализ на
всички постижения не само в областта на на административното право, но
също така и на икономическата теория и практика, както и

на редица

исторически материали (общо над 150 публикации). Анализирана е практиката
на полските административни и общи съдилища, както и на Съда на ЕС.
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
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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.
Глава Втора „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 съществуващите 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
на правния метрологичен контрол на измервателните уреди.
В Трета глава„Задачи за администриране на измерванията в
икономиката в европейската и световната метрология - направления
на развитие“ 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, от което силно е повлияна

полската метрология,

превръщайки се в същност 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.
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3. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ДОСТОЙНСТВА И ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД

Представеният дисертационен труд съдържа редица съществени научни
и научно-приложни резултати и оригинални научни приноси. Налице е
съчетаване на теория, нормативна уредба и емпиричнен материал и
прилагане на комплексен интердисциплинарен анализ с цел изясняване на
въпроса за формиране, развитие и функциониране на

системата от

нормативно-правно регулиране на развитието на публично-властническите
отношения в сферата на метричната система.
Могат да се посочат следните конкретни

резултати, които

представлявата научна новост:

1. Предложено

е операционализирано определение

на понятието

„правно регулиране на метричната система ” като
обусловено право на целенасочено

влияние,

състои в установяване на порядъка от

социално

чиято същност се
взаимоотношения,

възникващи в обществото и свързани с изпълнение на публичната
власт, изразяваща се

в позитивни правила за

поведение на

субектите на тези отношения, предоставяне на права и възлагане на
правни

задържения на субектите на публично-властническите

отношения в областта на измерването.
2. Аргументирано е представено виждането, че присъединяването на
Полша към Европейския съюз и свързаната с това хармонизация на
правото имат значително въздействие върху законодателството на
полската метрология.
3. Доказано е,че полското метрологично законодателство е тясно
свързано с правилата на международното право и съответства на
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законодателството на Европейския съюз. Това взаимоотношение е
незаменим елемент за правилното функциониране на икономиката в
държавата в национален и международен спектър. По този начин
задачите на администрирането на мерките, които отговарят за
прилагането на правните условия от областта на метрологията, също
са обект на феномена на европеизация и интернационализация. Тези
правни основания са резултат от международните договори и
директивите на ЕС. Компетентността на мерките за администрация,
както

и начините на прилагането му са трансформирани

с цел

ефективно използване на този човешки и технически капацитет,
както и за оптимизиране на разходите.
4. Застъпен е възгледът, че системата за оценка на съответствието на
продуктите, включително измервателните уреди, играе съществена
роля

за

гарантиране

на

безопасността

на

потребителите.

Маркирането на продукти е ясна информация, че този продукт
отговаря на изискванията. На нивото на измервателните уреди,
ефектите са посредствени и в дългосрочен план, тъй като те могат да
се видят в коректността на измервания, които се провеждат с
помощта на тези измервателни уреди в различни области на живота.
5. Предвид незадължителния характер на процедурите за оценка на
съответствието е обърнато специално внимание на нивото на риска,
свързано с факта, че опасните продукти могат да бъдат в обращение
и е направен изводът, че е много важно да има ефективно пазарно
наблюдение.
6. Оригинално, обосновано и аргументирано е виждането, че публичновластническите отношения в администриране на измерванията като
специфичен обект

на правно регулиране е онази сфера

от
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икономически отношения, които, имат

своето значение за

развитието на политическата система на обществото, а също така и
специфична

роля при

формирането и

осъществяването на

държавната власт.
7. Доказано е, 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 изяснява
дали

множеството

законови разпоредби и използваните от тях

инструменти отговарят на изискванията за безопасност.

3.КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ

Към някои от тезите на автора могат да бъдат отправени критични
бележки с оглед на по-нататъшното им осмисляне и усъвършенстване.
Така например, на няколко места се развива виждането, че не
обществените отношения определят съдържанието на правото и поспециално правната уредба на администрирането на измерванията в
икономиката, а обратно. Това е теза, която в дълговечните спорове между
правния позитивизъм и философията и социологията на правото е
доказала своята неубедителност

и то не само в теоретичен, но и в

емпиричен план. Всъщност всички големи икономически, политически
или идеологически сътресения го доказват. И днес, на фона на множество
нерешени и то на международноправно ниво въпроси, дискурсът следва
да е по посока на социалната обусловеност на правото и оттам – на
решаването

на

по-общия

проблем

за

институционалните

му

характеристики
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Въпреки, че при формулиране на целите на изследването е заложено
проучване на

положението на предприемачите -

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, на практика липсва достатъчно
надеждна емпирична информация в тази насока. В този смисъл
вниманието на авторката е съсредоточено върху външни правноорганизационни въпроси, които пряко засягат администрирането на
измерванията в икономиката, както от теоретична, така и от практическа
гледна точка.
Бих препоръчала на авторката да разшири заявеното намерение да
представи външните проявления на решаващото действие на тези органи
спрямо предприемачите заедно с техните последствия.
Горепосочените

критични

бележки

в

никакъв

случай

не

омаловажават научните приноси на Агнешка Живицка в областта на
теорията и философията на правото.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представеният

дисертационен труд

изключително богато, дълбоко по
емпирични

изводи

изследване,

научноприложни резултати,

на Агнешка Живицка е

съдържание, критичен анализ и

което

съдържа

редица

научни

и

представляващи оригинален и значителен

принос в науката. Дисертационният труд, съгласно изискванията на Закона
за развитие на академичния състав в РБългария показва, че кандидатът
притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и
доказани способности за самостоятелни научни изследвания. Научното
изследване съдържа сериозни и задълбочени теоретични обобщения и
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научни приноси. Те отговарят на изискванията на чл. 12 от ЗРАСРБ и на
чл. 37 от ППЗРАСРБ.
Предвид направената оценка на дисертационния труд формулирам
своята положителна оценка и обосновано предложение до научното жури
да гласува д-р Агнешка Живицка да придобие научната степен „доктор
на науките“ в област на висшето образование 3.Стопански, социални и
правни науки, професионално направление 3.6. Право,

Докторска

програма „Административно право и административен процес“.

Варна,
26.03.2018г.
Рецензент:
(Проф. д-р Стефка Наумова)
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