СТАНОВИЩЕ
От проф.д-р Димитър Илиев Костов
Юридически факултет на СУСв.Кл.Охридски"
Член на Научно жури в конкурс за заемане на академичната
длъжност

по

"ПРОФЕСОР"
право

/Административно

и

професионално

административен

направление
процес/,

3.6.

обявен

от

СУСв.Кл.Охридски" в ДВ., бр.59 от 03.08.2012 г.

Кандидат: доц. д-р Цветан Георгиев Сивков

I. Конкурсът за заемане на академичната длъжност "професор" по <(_
3.6. /Административно право и административен процес/ е обявен за
нуждите на катедра "Административноправни науки" при Юридическия
факултет на СУСв.Кл.Охридски". За участие са подадени документи от
единствен кандидат - доц. д-р Цветан Георгиев Сивков.
Видно от представените документи, кандидатът отговаря напълно на ''
изискванията на Закона за развитие на академичния състав на Република
България

/ЗРАСРБ/

Придобил

е образователната
заемал

1998,

чл.29,

-

и

за

участие

научна

степен

е академичната длъжност

в

конкурса.
през

"доктор"

"доцент"

в

катедра

"Административноправни.,. науки" при Юридическия факултет на
СУСв.Кл.Охридски" повече от 9 години,
момент,
други

представил
научни

е

изискуемите

публикации

в

вкл.

до

се монографичен

настоящия
труд

и

съответни специализирани научни

издания.*»
II.

Доц.

Цветан

Сивков

на СУСв.Кл.Охридски"

през

завършва Юридическия
1984

г.

От

1986

факултет
г.

е

последователно асистент,старши и главен асистент и повече от 9 години
доцент по Административно право и административен процес в
Юридическия факултет. От 1998 г. е доктор по право. През 1992 г.
завършва магистратура в университета в гр.Хамбург, Германия. Изнася
лекции по административно право и административен процес в
Юридическия

факултет

на

СУСв.Кл.Охридски",

както

и

по

"Териториално и селищно устройство" и "Местно управление" във
ВТУСв.св.Кирил и Методий".
Избиран е за зам.декан на Историко-юридическия факултет при
ВТУСв.Св.Кирил

и

Методий"/2007-2009г./,

арбитър

в

Търговския,,, арбитражен съд при Националната юридическа фондация и
председател

на

Арбитражния

съд

при

юридическите въпроси на Президента
периода

февруари

2002-

БФХГ,
на

секретар

Републиката

по
през

г.

2012

Понастоящем е декан на Юридическия факултет при ВТУСв.св.Кирил и«*«
Методий".
Изложеното по-горе очертава доц. Цветан Сивков като утвърден
преподавател с безспорно активна преподавателска и обществена
дейност.
III За участието си в конкурса за професор, от общо 41 публикации,
кандидатът е представил 6 публикации след хабилитирането му за доцент,
сред които една монография, една студия, 3 статии и курс лекции.
Най-съществените
монографията

приноси

"Споразумението

на
по

кандидата

се съдържат

в

административнопроцесуалния

кодекс", С., Сиела, 2012 г. Приносни моменти съдържат "Основи на
устройството на територията- курс лекции",С., Софи-р, 2008 г, също и
статията "Измененията в ЗУТ от края на 2010 г." , сп. Ве ]иге, 2011, №2.
Разгледаните въпроси в останалите публикации по своята същност се-..

съдържат в разработения впоследствие монографичен труд.
Трябва да се отбележи, че монографията на доц.Сивков е първото
самостоятелно научно изследване у нас, посветено на проблема за
споразумението в административния процес. Този факт и теоретичната му
разработка е самостоятелен, значим принос на автора. Трудът съдържа""
задълбочен и обстоен анализ на споразумението като правно явление в
областта на административния процес, което е позволило важни изводи и
класификации от страна на автора. В това отношение следва да се
подчертае, че много добре е изяснена от теоретична гледна точка самата
същност на споразумението като форма за прекратяването на състоянието на
спор между страните и администрацията. С приносен характер е и
подробното очертаване на видовете споразумения. Във връзка с това
авторът обосновава своя позиция за наличието на пет вида споразумения, с
което би се подпомогнало тълкуването и прилагането на закона в тази "*'
посока от администрацията и от съда.
Представлява основателен интерес проведената съпоставка между
споразумението

и

сходни

правни

фигури

като

арбитража,

публично-частното партньорство и административния договор. Могат да
се посочат и направените уместни предложения де 1е§е &гепс!а като
напр. въвеждането на механизми и стимули за приканване към
споразумение, предлагане на проект в това отношение, промяна относно
мястото и съдържанието на чл.20 АПК и т.н.
На необходимото теоретично равнище са и засегнатите въпроси в "*"
лекционния курс "Основи на устройство на територията". Той е цялостен
лекционен курс, в който последователно са обхванати правните проблеми на
устройството на територията. Полезно и в теоретичен и в практически
аспект

е

направеното

съотношение

между

вече

отмененото

законодателство в лицето на ЗТСУ и сега действащото в лицето на ЗУТ,

разгледаните аспекти на административната принуда в това отношение,
проблемите на кадастъра и пр.
Заслужава своето внимание и статията "Измененията на ЗУТ от края
на 2010 г." В нея аналитично и в хронологична последователност са
разгледани актуалните изменения на законодателството в областта на<(
устройство на територията , акцентувано е обосновано на тенденцията към
задълбочаване на взаимовръзките между АПК и ЗУТ, на измененията по
отношение на съдебния надзор и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основание на констатациите, изложени по-горе, както и на
цялостната учебно-преподавателска и научно-изследователска работа на
кандидата, оценявам с положителна оценка същата. Считам, че тя „.
отговаря на изискванията на ЗРАСРБ за заемане на длъжността "професор" и
предлагам на Научното жури да вземе решение за избиране на доц.д-р
Цветан Георгиев Сивков за "ПРОФЕСОР" по обявения от
СУСв.Кл.Охридски" конкурс по професионално направление 3.6. "право"
/Административно право и административен процес/.
4 ноември 2012 г.
София

Член на Научното жури:
/проф.д-р Д.

