СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Ганета Минкова Минкова
член на Научното жури, назначено със Заповед № 221/12.03.2018 г.
на и.д. Ректор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“,
за присъждане на научната степен „доктор по право” по професионално
направление 3.6 Право,
на д-р Агнешка Живицка

1. ДАННИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА
Доктор Агнешка Живицка е подала заявление, с което желае да бъде
допусната до защита на дисертация за присъждане на научната степен
„доктор по право”, по професионално направление 3.6 Право, докторска
програма „Административно право и административен процес“. Темата на
нейния труд е „Правна организация на администрирането на измерванията
в Полша от гледна точка на реализираните в икономиката задачи“.
Кандидатката е приложила документи съгласно изискванията на
Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ)
и Правилника за неговото прилагане (ППЗРАСРБ).
Трудът е обсъден от катедра „Правни науки“ към Юридическия
факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, като
е дадено положително становище за защита пред научно жури.
Преценката на представените документи показва, че са налице
условията за провеждане на защита за присъждане на научната степен
„доктор по право”, уредени в ЗРАСРБ.

2. ДАННИ ЗА КАНДИДАТКАТА
Доктор Агнешка Живицка е родена на 19.06.1978 г. в Полша, където
е завършила средно образование. През 2002 г. е станала магистър по право.
През 2012 г. е получила образователната и научна степен „доктор“.
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Кандидатката е заемала е длъжността „асистент“ в Университета по
икономика и иновации в Люблин, Полша. Също така е участвала в
различни европейски и национални изследователски проекти и в
международен научен обмен по различни програми.
Научните

интереси

на

кандидатката

са

в

областта

на

дисертация

за

административното право.
Доктор

Агнешка

Живицка

е

представила

хабилитиране в самостоятелна форма на обучение в катедра „Правни
науки“ към Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“.

3. ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
2.1. Структура
Дисертационният труд е написан на руски език, като само
авторефератът е преведен на български. В изложението са обособени три
глави, със съответни подразделения, увод и заключение. След всяка от
главите има обобщение, което се отнася само до нея. Структурата на труда
е организирана съобразно неговото съдържание, като е анализиран
фактически материал, който покрива основните проблеми.
Дисертационният труд е в обем от 244 страници, включително
списък на използваната литература. В изложението са включени и три
таблици. Използваните източници са на полски и английски език. От тях
164 са публикации, а останалите са полски правни актове, правни актове на
Европейския съюз, библиографски записи и уебсайтове. За всестранното
изследване

на

проблема

е

разгледана

практиката

на

полските

административни и общи съдилища, както и на Съда на ЕС.

2.2. Актуалност на темата на труда
Темата на труда на д-р Агнешка Живицка „Правна организация на
администрирането на измерванията в Полша от гледна точка на
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реализираните в икономиката задачи“ е актуална и на теоретично, и на
практическо ниво. Авторката подчертава, че проблемите за организацията
на измерванията придобиват ново значение с оглед и на националната
сигурност, и на стопанската активност на субектите, които развиват
дейност в частния сектор.
2.3. Описание на отделните части
Във Въведението са формулирани подробно предметът и обектът на
изследването, целите и задачите, които кандидатката си е поставила,
използваните научни методи, както и конкретните резултати, които са
получени като последица от научното изследване.
Първата

глава

на

дисертационният

труд

е

със

заглавие

„Администриране на измерванията в политическата система на полската
държавна администрация – теоретични и правни въпроси“. Авторката
разглежда подробно различните видове органи, които администрират в
тази материя. Очертан е организационният модел на полската публична
администрация, като специално място е отделено на идеята за
децентрализация и деконцентрация. Изложението е научно коректно,
систематично

и

изчерпателно,

а

направените

изводи

показват

задълбочеността на изследването.
Глава втора на труда е със заглавие „Компетенции на администрацията
на измерванията в областта на гарантиране на еднаквостта на измерванията
и точността на измервателните уреди в икономиката – досегашния правен
статут“. В тази глава са разгледани правомощията на административните
органи за измервания по отношение на предприемачите, прилагащи
измервателни

уреди,

включително

контролът

за

спазването

на

разпоредбите на Закона за измерванията и Закона за пакетираните стоки.
Правата и задълженията на предприемача в производството на проверката
на стопанската дейност, извършена от органите за администриране на
измерванията, е самостоятелен обект на анализ.
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Глава Трета е със заглавие „ Задачи за администриране на
измерванията в

икономиката в европейската оптика и световната

метрология - направления на развитие“ (бележки de lege ferenda). В нея са
направени

редица

предложения

за

усъвършенстване

на

полското

законодателство по отношение на компетентността на администрацията за
измерванията, потърсени са решения на нормативни и организационни
въпроси в тази област.
В Заключението се съдържа анализ и синтез на основните положения
на дисертацията, като са систематизирани основните теоретични и
практически изводи от изследването.
2.4. Автореферат
Авторефератът отразява пълно и правилно съдържанието и
характеристиките на дисертационния труд, като самостоятелно са изведени
научните приноси.

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ
Освен посочените по-горе приносни моменти могат да бъдат
посочени и следните:
4.1. Изследването на основните насоки за работа на националния
законодател - създаване на система за моделиране на единиците на
измерванията и структуриране на държавните институции, компетентни в
областта на метрологията;
4.2. Доказването на тезата, че цялата икономика се основава на
метрологията и свързаните с нея правни норми и създава основата за
безопасна обмяна на стоки и услуги;
4.3. Разглеждането на организационния модел на администрацията
на измерванията като приоритетна задача на държавните органи на Полша,
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особено по отношение повишаване на квалификацията на служителите в
този сегмент на управление.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на
Закона за развитието на академичния състав в Република България и
Правилника за прилагането му. Затова изразявам становище уважаваното
Научно жури да гласува положително на Агнешка Живицка да бъде
присъдена научната степен „доктор на науките” в професионално
направление 3.6 Право, докторска програма Административно право и
административен процес.

Април 2018 г.
Гр. София

Член на научното жури:…………………
проф. д-р Г. Минкова
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