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ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
Агнешка Живицка е родена на 19 юни 1978 г. в Полша. През 2002 г.
завършва висшето си образование в ДУ „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин,
Полша.
Кандидатът е придобил образователната и научна степен „доктор” през
2012 г. Агнешка Живицка 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“. Приложила е необходимите документи съгласно изискванията на
Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и
правилника за неговото прилагане (ППЗРАСРБ).
Преценката на представените документи показва, че са налице условията
за провеждане на защита за присъждане на научната степен „доктор на
науките”, уредени в ЗРАСРБ.

Общо представяне на дисертационния труд
Дисертационният труд е разработен съгласно изискванията на Закона за
развитие на академичния състав в Република България и Правилника за
прилагане на ЗРАСРБ. Изследването е в обем от 250 страници, състои се от
увод, три глави, които завършват с конкретни изводи, заключение и списък с
използвана литература. В увода е обоснована актуалността и значимостта на
темата и методически правилно и ясно е артикулирана концепцията на
дисертационното изследване, обосновани са основните аргументи за избор на
обект и предмет на изследването. Изследването завършва с обобщение на
научните и приложни приноси, със списък на използваната и цитирана
литература. Прави се опит да се запълни съществуващата до този момент
празнота в науката.

Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния труд
проблем
Актуалността на темата е очевидна и се свързва с основната цел на
законодателството в областта на метрологията да осигури ефективната и
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ефикасната защита на живота и здравето на хората и околната среда,
имуществото на юридическите и физическите лица от вреди и щети
вследствие на неточни/недостоверни измервания.
От тази гледна точка, представеният дисертационен труд, посветен на
правния режим на администрирането на измерванията е особено актуален и
представлява научна новост за правната наука и практика на Република
България и Полша.
Значимостта на изследването по темата се определя от актуалността на
предмета му, научната му новост и значението на формулираните изводи и
предложения de lege ferenda.
В дисертационния труд Агнешка Живицка е навлязла в научния проблем
до степен, позволяваща й да проведе необходимите научни изследвания и на
тази основа да получи редица значими и полезни научни и практически
резултати. Д-р Агнешка Живицка много задълбочено анализира и доказва
релевантността на администрирането на измерванията по отношение на
икономиката, като се вземат предвид надзорните и контролните правомощия,
които администрацията изпълнява по отношение на предприемачите. Тези
правомощия непосредствено създават правилното ниво на сигурност за
страната и нейните граждани в условията на глобализацията и техническия
прогрес. Безспорно е анализиран богат фактически материал, а направеният
задълбочен анализ на европейското, националното право и международните
стандарти, авторът успешно обвързва с фактическо положение в Полша
съотнесено към изискванията на правото на ЕС и на световната метрология.
На тази основа са направени обосновани научни и нучно-практически изводи
и предложения.
Кандидатът е представил и 24 статии, свързани с темата на
дисертационния труд. Всички публикации се отнасят към изследваните в
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дисертационния труд проблеми, като ги доизясняват и развиват.

Относно автореферата към дисертационния труд
Авторефератът на дисертационния труд е разработен в съответствие с
изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. В него са изложени основните идеи и
синтезираните изводи по дисертацията и вярно отразява постигнатите
резултати.

Заключение
Предвид

гореизложеното,

давам

своята

положителна

оценка

и

препоръчвам на уважаваното Научно жури да гласува положително на д-р
Агнешка Живицка да бъде присъдена научната степен „доктор на науките” в
професионално направление 3.6 Право, научна специалност Административно
право и административен процес.

Бургас, март 2018 г.

Член на Научно жури:
Доц. д-р Мария Нейкова
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