РЕЦЕНЗИЯ
ОТНОСНО: конкурс за професор по
професионално направление 3.6 право
(административно право и административен
процес) обявен от СУ „Св. Кл. Охридски” в ДВ. бр. 3
от 24.01. 2014 г.
РЕЦЕНЗЕНТ: проф. Кино Лазаров, доктор по право
І. Единствен кандидат в указания конкурс по
административно право и административен процес
е доцент Мария Гавраилова Славова, доктор по
право.
Познавам лично Мария Славова от 1980 г., когато
като старши научен сътрудник в Института по
държавата и правото, бях определен за неин научен
ръководител при изготвянето на дисертационния й
труд.
Още като докторант Мария Славова, започна да
води семинарни занятия на студентите от
Юридическия факултет на СУ ”Свети Климент
Охридски”. В началото Мария Славова работеше
съвместно с мен и с проф. Емилия Къндева, а в
последствие и до днес тя чете самостоятелни курсове,
които са изчерпателни и многобройни, в различни
факултети в страната.
Професионалният и значителният практически
опит на доц. д-р Мария Славова като преподавател са
основните причини за интереса към нейните лекции.
Преподавателската и научната дейност на Мария
Славова са обогатени от многобройните й участия в
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работата на законодателната власт, централната и
местната администрация и арбитража, подробно
посочени в направената от нея справка.
Като адвокат от 1995 год. Мария Славова се явява
предимно по дела от административен характер, което
допълнително осигурява връзка й с практиката,
особено необходима в условията на законодателна и
административна реформа.
ІІ.
1. Доц. Мария Славова представя в приложен към
документацията за участие в конкурса за професор,
списък на своите научни трудове, публикувани след
хабилитацията й през 2004 год., общо 14 статии, 6
студии, 3 монографии, рецензия и съставителство.
Трудовете, публикувани след хабилитацията й през
2004 год. не са част от дисертацията й, нито от
трудовете, представени за хабилитация.
2. Представените в конкурса за професор трудове
съдържат нови научни постановки, обогатяват
съществуващите знания в областта на административното право и административния процес,
представляват полезен анализ на съдебната практика и
съдържат
предложения
за
обновлението
на
законодателството.
3.1. Първият монографичен труд, представен за
участие в конкурса за професор по административно
право и административен процес, „Българският
омбудсман. Административноправни въпроси”, е
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издаден през 2014 г от Университетското издателство
„Свети
Климент
Охридски”.
Изследването
е
продължение на публикуваната през 2000 г.
монография „Обмудсманът. Българската перспектива.
Предложения de lege ferenda”. Този труд отбелязва
десет години от приемането на Закона за омбудсмана у
нас и анализира възникването, структурата, дейността
и производството пред омбудсмана, финансирането,
отчетността и перспективите на развитие на института
у нас.
Българският
омбудсман
е
съпоставен
с
европейския модел на институцията и с омбудсманите
в държавите от Европейският съюз. Предлага се да се
уточнят основанията за предсрочно освобождаване от
длъжност на омбудсмана, а също и да се предвиди
процедура по отхвърляне на годишните доклади на
омбудсмана.
3.2. Вторият монографичен труд в конкурса за
професор
по
административно
право
и
административен
процес,
е
„Административнопроцесуалният кодекс. Критичен
преглед на практиката по приложението и
предложенията за усъвършенстване на уредбата” на
издателство ФЕНЕЯ, 2014 год., в обем от 387 стр.
Изследването е изготвено в съавторство, като
авторските части на кандидата, изведените в началото
на труда са както следва: т.т.1-21,30-34, 36- 40,45-52,6062,74-78,101-114. Съавторът на кандидата Васил
Петров е задочен докторант в ЮФ на СУ „Св. Кл.
Охридски”, с научен ръководител - Мария Славова.
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Трудът представлява коментар на практиката по
приложението на АПК у нас, с оглед на европейското
административно право и практиката на европейските
съдилища. Като цяло работата съдържа важни
принципни
постановки
и
предложения
за
усъвършенстване на законодателството по отделни
текстове от АПК, които са добре формулирани и
обосновани.
III.
Другите произведения на кандидата, включени в
списъка с публикации, подкрепят общия положителен
извод, направен до тук. В статиите, и в студиите на
кандидата се наблюдава последователност и научна
задълбоченост.
Представени са вижданията на автора досежно
понятията, видовете административни актове и
контрола
върху
тях,
възгледите
за
нов
административнонаказателен закон, извънсъдебното
решаване на административни спорове, публичночастното партньорство и принципите на европейското
административно право.
Направени са предложения за обновяване на
законодателството,
както
в
областта
на
административното право и административния процес,
така и в други правни области.
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ІV.
В заключение смятам, че кандидатът отговаря
на изискванията, предвидени в Закона за
развитието на академичния състав в Република
България за получаване на научното звание
професор. С оглед на приносните моменти в
рецензираните
трудове,
цялостното
научно
творчество и дългогодишната преподавателска
дейност на кандидата, препоръчвам на журито да
вземе решение, с което да даде научното звание
„професор”
по
административно
право
и
административен процес на доц. д-р Мария
Гавраилова Славова.
София, 21.06.2014 г

Рецензент:
(проф.д-р Кино Лазаров)
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