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               Представен е дисертационен труд на тема ”Публично-частно 
партньорство/административно правни аспекти” от Деяна Димитрова 
Марчева-докторант на самостоятелна подготовка към Юридически 
факултет на СУ „Кл.Охридски”.Трудът е в обем от 212стр и съдържа увод, 
три глави,заключение и библиография. 

             Актуалността на поставения проблем за публично-частното 
партньорство е безспорен и се свързва с доктрината  за Нов публичен 
мениджмънт с  оглед повишаване на конкурентно способността на 
организациите в публичния сектор. Публично-частното партньорство е 
утвърдена форма,наложила се в годините за осигуряване на публични 
блага ,чрез по-ефективна защита на публичния интерес. 

         Трудът представлява първото,цялостно и задълбочено анализиране 
на административно правните аспекти на публично-частното партньорство 
у нас. 

        Докторантката притежава задълбочени знания и извършва цялостен 
преглед на действащата нормативна уредба по този въпрос. Разгледани са 



Резолюция на Европейския парламент 2006/2043, Зелената книга, 
Директиви 17и18 на ЕО от 2004, както и редица български нормативни 
актове като: Закона за финансово управление и контрол в публичния 
сектор,Закона за обществените поръчки,Закона за концесиите,Закона за 
местното самоуправление и местната администрация,редица 
Устройствени правилници,както и практиката на съда в 
Люксембург/стр.70/ 

След задълбочен и критичен анализ на нормативната 
уредба,докторантката умело извежда работно понятие за публично-частно 
партньорство като ”всяко дългосрочно,договорно уредено сътрудничество 
между един или повече публични партньори и един или повече частни 
партньори,което е насочено към реализиране на дейности от публичен 
интерес”/стр.31/. 

Г-жа Марчева убедително застъпва тезата за хибридността на този 
институт в противовес на схващането са смесен фактически състав. 
Сериозен интерес представлява разработката относно разграничаването 
на публично-частното партньорство и административния 
договор.Последният е разгледан в сравнително-правна светлина 
,включваща теоретичните достижения и практиката на 
Франция,Германия./стр.53/ 

Не може да се отрече научната смелост на докторантката да изследва 
въпрос,който не е уреден/или е уреден спорадично/в действащото ни 
законодателство. Въпреки това тя е положила усилия да изнамери и 
изследва макар и оскъдните  в наличност норми, касаещи този проблем. 

Предвид особената значимост  на проблема и на основата на Зелената 
карта на ЕС,тя приема съществуването на два основни вида публично-
частно-партньорство:институционално и договорно /стр62/и търси техните 
проявни форми у нас. 

Безспорно доказателство за подготовката  и способностите  на 
докторантката за самостоятелна научна работа са и онези части от 
дисертационния труд отнасящи се до изясняване правната същност на 
понятия като:”организация от публичния сектор”, „публично-правна 



организация”,”публичен орган”/стр.89/както и местни инициативни 
групи/стр112/. 

Тези изследвания са научен принос на труда със значимо практическо 
приложение. 

Висока положителна оценка заслужава частта от дисертационния труд 
относно концесиите като форма на публично-частното 
партньорство/стр125/,направените тук предложения де леге ференда 
както и разгледаните партньорски договори /стр.151/ 

Положителна оценка може да се даде на предложението за нов общ закон 
за публично-частно партньорство /стр.164/. Докторантката  извежда 
необходимостта от изграждане на Междуведомствен комитет,подпомаган 
от специализиран секретариат,като орган за координация на 
дейностите,на правните форми,процедури и водене на публичен регистър. 

Може да се подкрепи изразеното становище за създаване на единна обща 
правна регламентация относно публично-частното партньорство, което да 
запълни съществуващата празнота до този момент.Единната правна 
уредба на публично-частното партньорство ще съдейства този утвърден 
инструмент за обезпечаване на публичния интерес в страните-членки на 
ЕС да се наложи и по-широко да се използва в гражданското  ни общество. 

В  заключение  на основание чл.12 от ЗРАСРБ и чл. 32 от ППЗРАСРБ  давам  
ПОЛОЖИТЕЛНА   ОЦЕНКА на дисертационния труд на г-жа Деяна 
Димитрова Марчева на тема: ”Публично-частно партньорство 
/административно-правни аспекти/”. Считам,че трудът  представлява  
оригинален принос в науката и отговаря на  всички изискуеми от Закона за 
развитие на академичния състав на РБългария изисквания да се присъди 
на г-жа Деяна Димитрова Марчева образователната и научна степен 
„доктор по право” . 

 

 

01.08.2011                                      Член на научно жури 

                                             Проф.д-р Христина Т.Балабанова 


