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     СТАНОВИЩЕ 

 
от професор д-р Дарина Зиновиева 
 
относно  дисертационен труд  
 

на тема 
 

„Лицензиране на радио- и телевизионните оператори в качеството им 
на доставчици на линейни медийни услуги в Република България – 
административноправен режим”   

от  
    ВЯРА ИВАНОВА ЕВТИМОВА,  
 
специалност 050507 – Административно право и административен 
процес,   

С НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:    ПРОФ. Д-Р ЦВЕТАН СИВКОВ 

 

1. Вяра Евтимова завършва през 2004 г. специалност  «право» в СУ 
„Св. Климент Охридски”, с три специализации – правораздаване, 
публична администрация и международно право и международни 
отношения. Докторант е в редовна форма на обучение към катедра 
„Административноправни науки”.  
 
2. Цялостно изследване по темата относно правното регулиране на 
обществените отношения, свъзани с административноправния режим 
на  радио- и телевизионните оператори, липсва в доктрината ни. Това е 
основание за признаване на актуалност и  научен принос. 
 
3. Научният принос на изследването намираме в анализа на понятията 
лицензиране и лицензия за радио- и/или телевизионна дейност;  
анализа на правомощията на СЕМ като  специализиран 
административен регулаторен и надзорен орган; въпросите относно 
издаване, изменение, прехвърляне, подновяване и прекратяване на 
лицензията за радио- и телевизионна дейност.  
Принос на  авторката е задълбочения анализ на практиката на 
Конституционния съд и на Върховния административен съд относно 
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административноправния лицензионен режим на радио- и 
телевизионните оператори в Република България.  
4.  Структурата на дисертационния труд е много добра.   
В частта „Исторически преглед”  авторката разглежда  историко-
правните модели за развитието на радио- и телевизионните 
организации в световен мащаб и у нас.  Тя обосновава извода за  три 
основни модела- монополен, дуалистичен и американски. В частта  
„Анализ на практиката на Конституционния съд относно т. нар. 
комуникационни права и лицензирането на радио- и телевизионните 
оператори”,  изключително подробно и систематично са  анализирани 
пет решения на Конституционния съд, които дават представа за 
правилното тълкуване и прилагане на релевантната правна уредба. 
Интересен анализ е направила авторката на въпросите за цензурата 
като понятие в медийното право. Така тя обосновава правното 
съдържание на понятието като специфичен вид контрол.  
Авторката разглежда и въпроси извън обхвата на административното 
право, като умело обвързва анализа на административноправната 
уредба с въпроси от други правни отрасли. Така например тя 
обосновава извода за понятието „стопанска дейност” по смисъла на § 1, 
т. 13 от ДР на ЗЗК и връзката с понятитето медии,  излъчвщи или 
разпространяващи срещу заплащане информация или друг медиен 
продукт.  С подобна оценка е и анализа на понятието „доставчик на 
медийни услуги” и връзката с приложимите  правни актове.  
Авторката изяснява още особеностите на структура на СЕМ, 
лицензионните режими и специфичните актуални казуси, свързани с 
тях.  
В раздела „Процедура по предоставяне на лицензия за радио- и/или 
телевизионна дейност – юридически особености“ са изведени  
принципите, от които се ръководи СЕМ при издаване на лицензии за 
радио- и/или телевизионна дейност.  
Интерес представлява обширния сравнителноправен анализ на 
лицензионните режими на радио- и телевизионните оператори в други 
държави. 

 
В заключение :  

 
Като цяло трудът има качествата за дисертация- темата е неизследвана, 
актуална и анализът има научно-практически  качества, които ми дават 
основание да предложа на научното жури да бъде присъдена на  ВЯРА 

ИВАНОВА ЕВТИМОВА 
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  обазователната и научна степен „Доктор” в област на висше 
образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 
направление: 3.6. Право- 05.05.07. Административно право и процес. 

   

 

14.04.2015 г.                Изготвил становището: ……………… 

                                           проф.д-р Дарина Зиновиева 


