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Относно: дисертация на тема „Официални електронни издания на 

нормативните юридически актове“ 

 

 

Уважаеми колеги, 

 

Валентин Каменов е зачислен на редовна докторантура по Правна 

информатика  със Заповед № РД 20-420/28.02.2013 г., считано от 01.03.2013 

г. до 01.03.2016 г. Темата на дисертацията е „Официални електронни 

издания на нормативните юридически актове“. Отчислена е с право на 

защита със Заповед № РД 20 – 687/30.03.2016 г. 

Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, заключение с 

общ обем 347 страници. Приложен е списък на използваната литература и 

на цитираните юридически актове. Структурата отразява поставените 

изследователски задачи. 

В увода е представена актуалността на изследвания проблем, която 

произтича от състоянието на обществените отношения и от липсата на 

теоретични изследвания на избраната тема. Определени са задачите, 

предметът и обектът на изследване.  

Глава първа представя функционален модел на законодателния 

процес, въз основа на който са определени целите на изследването. Главата 

завършва с изводи, които аргументират необходимостта от изследване на 

темата от теоретичен и приложен аспект. 

Глава втора, озаглавена „Официални електронни издания“, започва с 

обосноваване необходимостта на прехода от хартиени към електронни 

носители. Предприетият анализ на правната уредба на електронните 



издания в чужди законодателства е обективен и достатъчно пълен с оглед 

целите на изследването. Наред с това е представена правната уредба на 

Официален вестник на ЕС, която може да служи като теоретичен и 

приложен модел за развитие на национални правни институти. Анализирана 

е правната уредба на Държавен вестник в актуалното му състояние. 

Изводите към тази глава съдържат изложение на етапите в нормотворческия 

процес. Констатират се недостатъците на актуалния модел от гледна точка 

на проблематиката на електронното публикуване. 

В Глава трета е представен анализ на понятие, кратката история и 

основните проблеми на консолидацията. Разглеждат се необходимостта, 

правната уредба в други държави и у нас, както и особености на 

консолидациите в електронна форма. Изводите са адекватни на 

изложението, съдържат теоретични и приложни новости. 

Последната Глава четвърта съдържа предложения de lege ferenda за 

електронното публикуване на Държавен вестник и за извършването на 

консолидации като част от процеса по поддържане на актуална версия на 

действащото законодателство.  

В Заключението са представени основните научни приноси на 

дисертацията, направени са изводи и са поставени бъдещи цели пред 

изследванията по темата. 

 

Докторантът е постигнал поставените изследователски цели. 

Дисертацията съдържа цялостен организационен и нормативен модел на 

официално електронно публикуване на нормативните актове у нас. Моделът 

представя както структурните, така и функционални аспекти на органи и 

производства за публикуване на новоприети нормативни актове. Направена 

е още една крачка, а именно – този модел представя автентичното 



електронно публикуване на консолидирани актуални текстове на действащи 

нормативни актове. 

Моделът е достатъчно подробен, за да се приложи в практиката. Той 

обхваща организационните и функционални характеристики на 

електронното публикуване в „Държавен вестник“. Предлага се процедура за 

надежден електронен обмен и удостоверяване на проектите на нормативни 

актове. Предложена е електронната препоръчана поща като средство за 

комуникация между субектите, участващи в законодателния процес. 

Обосновано е предложението за използване на квалифицирания електронен 

подпис и електронния времеви печат като средства за удостоверяване на 

нормативните актове и за защита на страниците, в които са публикувани 

официалните издания на нормативни актове. Предложеният нормативен 

модел съдържа конкретни текстове като израз на взаимодействия между 

субектите в новата електронна среда при спазване изискванията, поставени 

от традиционната нормативна уредба на законодателния процес. 

За постигане на официален характер на консолидациите в 

дисертацията се предлага възобновяване дейността на Редакция 

„Нормативни актове“ към Министерския съвет. Докторантът аргументира 

виждането си, че актуалните текстове на Сборник „Нормативни актове“ 

трябва да бъдат утвърждавани в две последователни процедури, 

осъществявани от Министерския съвет и Народното събрание. Като 

продължение на това виждане докторантът е разработил оригинален 

функционален модел за гласуване на консолидираните нормативни актове в 

Народното събрание. 

Последователен в логиката на модела си, докторантът очертава 

нормативните, техническите и технологични предпоставки за издаване на 

Сборник „Нормативни актове“ в официален електронен формат. 

 



Заключение 

 

Дисертационният труд представлява завършено научно произведение с 

ясно определени цели и съответно постигнати изследователски резултати. В 

качествен аспект работата като цяло и достигнатите изводи покриват 

изискванията за дисертационен труд.  

Като научен ръководител давам висока оценка на цялостната работа на 

кандидата и предлагам на научното жури да присъди образователната и 

научна степен „доктор“ по професионално направление 3.6. - Право (Правна 

информатика) на Валентин Красимирович Каменов за дисертационния труд 

„Официални електронни издания на нормативни юридически актове“. 

 

София, 

30.07.2019 г.      ………………………….. 

проф. д.ю.н. В. Кискинов 

 


