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     СТАНОВИЩЕ  

 

ОТ ПРОФЕСОР Д-Р ДАРИНА ПЕЕВА ЗИНОВИЕВА 

 

ЗА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: 

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

От ГАЛИНА ЧЕРНЕВА ЗАРКОВА 

 

ДОКТОРАНТ ПРИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

НА СУ”СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

КАТЕДРА”АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ” 

 

НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ:    ПРОФ. Д-Р ЦВЕТАН СИВКОВ 

 

1. Цялостно  изследване на публичните  функции на неправителствения 

сектор  е празнота в публичноправната наука  у нас. Затова считам, че 

авторката е избрала актуална  тема, която има и практическо значение, и 

недостатъчна законова регламентация. 

 

2. В дисертационния труд е изяснено добре и в пълнота същността на 

възлагането на публични функции, направена е класификация на условията 

за допустимост при осъществяване на публични функции от недържавен 

орган.  
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3. Интерес представлява опитът на авторката да разгледа понятието 

„държавен орган”, като обвързва това понятие с различните начини на 

взаимодействие с гражданските организации.  

Добър е анализът на понятието „публични функции” на граждански 

организации, като авторката детайлизира анализа си и чрез съпоставянето 

на понятията „публични“, „административни“ и „държавни“ функции. 

 В добра систематика, след анализа на „държавен орган”,  авторката 

разглежда и понятието  „неправителствена организация“  като субект на 

публични функции. Авторката се спира на хипотези, които поставят 

проблеми в практиката и предлага съответните решения. Например 

случаите, когато организацията следва да даде съгласие за поемане  

публични функции, хипотезите на различие между възлагане и 

прехвърляне и др. 

В дисертацията се разглежда подробно въпроса за прилагане на 

европейското законодателство при  възлагането на публични функции.  

 

4. Приносен характер имат както анализите на посочените въпроси, 

така и конкретните предложения de lege ferenda, като например 

предложението за установяване на единен термин уеднаквяване на 

разнородните правни  термини; предложението директно ex lege да се 

възлагат функции на определена организация. 

С резерв приемам общите предложения за осъществяване на 

нормотворчески функции от неправителствени организации, като 

препоръката ми е авторката да влезе в повече детайли и да прецизира 

предложенията си.  

 

5. В заключение : Като цяло трудът има качествата за дисертация- темата е 

неизследвана, актуална и анализът има научно-практически  качества, 
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които ми дават основание да предложа на научното жури да бъде 

присъдена на  

ГАЛИНА ЧЕРНЕВА ЗАРКОВА 

  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. 

   

16.10.2014 г.                Изготвил становището: ……………… 

                                           проф.д-р Дарина Зиновиева 

 

 

 

 


