
                                                                                                              
 

С    Т    А    Н    О    В    И   Щ    Е 
 

От проф. Мария Нейкова Кънева, член на научно жури съгласно 

Заповед  № ЛС-118/22.07.2020 г. на Ректора на Бургаския свободен 

университет за  провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и 

правни науки по професионално направление 3.6. Право 

(Административно право и административен процес), обявен от Бургаския 

свободен университет (ДВ, бр. 30 от 31.03.2020 г.) 

 

           

 

  УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

 

I. Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 

професионално направление 3.6. Право, специалност „Административно 

право и административен процес“ е обявен за нуждите на Центъра за 

юридически науки на Бургаския свободен университет. Единствен 

кандидат в конкурса е д-р Боян Тодоров Георгиев. Понастоящем той е 

„главен асистент“ в   университета. 

Видно от представените документи, кандидатът отговаря на всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав на Република 

България /чл.24/ и Правилника за приложението му /чл.53/. Придобил е 

образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 

„право“/административно право и административен процес/ през 2009г., 

заема академичната длъжност „асистент“ /в периода 2008-2009г./, а в 

последствие - „главен асистент“ /от 2009 г. до настоящия момент/ в БСУ, 

представил е 15 научни публикации, в т.ч. и монография за участие в 

конкурса. 

  

II.   Кандидатът д-р Боян Тодоров Георгиев е роден през 1973 г. в гр. 

Бургас. През 1999 г. завършва специалност „Право“ в Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“. Записва редовна докторантура по 

„Административно право и административен процес“ в Пловдивския 

университет в периода 2001-2004 г. Научната степен „доктор“ му е 

присъдена след успешна защита на докторска дисертация на тема 

„Касационно производство пред Върховния административен съд“ във 

ВАК през 2009 г. Освен с преподавателска дейност кандидатът е 

академичен наставник, организатор на кръжок по публичноправни науки, а 

от 2010 г.   е и практикуващ адвокат в Aдвокатска колегия – Пловдив. 



В периода 2013-2014 г. той участва в редица   курсове, чрез които 

повишава педагогическата си квалификация за обучение на студентите, 

организирани от университета. 

Д-р Боян Георгиев е утвърден преподавател в Бургаския Свободен 

Университет и провежда успешно лекционни курсове и семинарни занятия  

основно по Административно право и административен процес. Наред с 

това чете лекции и по избираеми дисциплини като Общинско 

право,Териториално устройство и планиране, Правен режим на 

държавната служба,Местно самоуправление, Административни процедури, 

които са тясно свързани с проблематиката и на научните му публикации и 

интереси.  

 

III. Д-р Боян Георгиев участва в конкурса с една монография на 

тема: “Административно правосъдие и обществен интерес/съдебното 

оспорване на административни актове - проява на обективно правосъдие/“ 

в обем от 208 страници и 14 статии. На основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от 

ЗРАСРБ изключвам от рецензиране статиите, публикувани за придобиване 

на ОНС „доктор“, посочени в т. 1, т. 2 и т. 3 в група „Г“ от показателите, 

съгласно „Справка за изпълнение на минималните национални изисквания 

по чл. 2б, ал. 2 и 3“, съответно - на изискванията по чл. 2б, ал. 5 ЗРАСРБ, 

които са  свързани с темата на дисертацията на автора и вече са  били  

рецензирани. 

Цялата научна продукция на кандидата е по конкурсната 

специалност. 

Сред представените за рецензиране публикации на кандидата д-р 

Боян Георгиев особено място заема  монографичният труд 

„Административно правосъдие и обществен интерес /Съдебното оспорване 

на административни актове – проява на обективно правосъдие/“, изд. на 

Бургаски свободен университет, 2015г. Съдържанието на монографията е 

обособено чрез няколко самостоятелни части – въведение,  четиринадесет 

самостоятелни раздела и заключение. 

Значението на представения труд се обуславя от неговия обект на 

изследване. Актуалният характер на избраната от автора тема е безспорен. 

Той се предпоставя както от необходимостта от задълбочено изследване, 

отнасяща се до същността на административния процес, така и от неговото 

равностойно място наред с  гражданския и наказателния. 

Нуждата от такова   произтича от липсата на цялостна теоретична 

разработка, посветена на проблематиката на административното 

правосъдие като обективно правосъдие в защита на държавния и 

обществения интерес. Авторът застъпва тезата, че при функционирането си 

администрацията има за свое главно задължение преди всичко спазването 

на законността. Подчертано е, че „отменителното административно 

правосъдие“ има за своя цел обезпечаването на законността в нейния общ 



и обективен вид, в който смисъл то придобива и характера на обективно 

правосъдие. Това предопределя и преобладаващият елемент в защитната 

му функция – защита на държавния и обществения интерес.  

Авторът си поставя за цел  да определи диалектиката между 

обществен и личен интерес в административното правосъдие, в която 

връзка  се подчертава характера на административното правосъдие като 

„обективно“ правосъдие. Позицията, която той застъпва е, че при 

функционирането си администрацията има за свое главно задължение 

преди всичко спазването на законността независимо, че с това може да се 

удовлетворяват и субективни права на гражданите, квалифицирани от 

автора като „вторичен, акцесорен резултат" по отношение на оспорването 

на административните актове (с. 114 и сл. от монографията).  

Интересно от теоретично гледище е виждането на автора за опорните 

точки за извеждането на обществения интерес като определящ предмет на 

административното правосъдие. 

Авторът  убедено анализира  и извежда тезата, че общата клауза е 

продължение на един сравнително нов принцип на правото - принципът за 

отговорността на публичната власт. 

Специално място е отделено и на принципа на „служебното начало“    

като проявление на обществения интерес при функционирането на 

административното правосъдие. 

 Авторът анализира в детайли и друг важен практически въпрос, 

свързан с ключови аспекти на ролята и функцията на прокурора във връзка 

с процесуалното задължение за неговото участие в производството, 

давайки отговор на въпроса „кой прокурор следа да участва и да  внесе 

протест и кой следва да присъства като наблюдаващ прокурор“ в рамките 

на административното производство. 

 Трудът има значителна теоретична и практико-приложна стойност 

като в част от изводите се съдържат препоръки de lege ferenda на 

нормативната уредба, а противоречивата съдебна практика е подложена на 

задълбочен анализ с обоснована и градивна критика.   Авторът проявява 

самостоятелно отношение към изследваната материя и умее да 

аргументира собствени тези. Научният апарат е богат, а цитирането е 

точно и добросъвестно. 

Монографичният труд на  д-р Боян Георгиев разкрива  редица 

научни приноси и определено има характер на ново, оригинално научно-

приложно изследване, базирано на  професионален опит и придобити 

компетенции на кандидата.    

Приносни моменти намирам в разсъжденията на д-р Боян Георгиев 

относно понятията „ държавен „ и „ обществен интерес“ , както и в частта, 

посветена на обществения и личния интерес в касационното производство. 

Научен принос се съдържа и в задълбочения анализ на привлечената 

съдебна практика както на ВАС, така и на Конституционния съд.  



Трудът представлява ново и оригинално научно изследване по 

отношение теорията на административното правосъдие и една от най-

важните му характеристики – защитата на обществения интерес. Той 

безспорно  отговаря на законовите и научни изисквания за монография за 

получаване на академичната длъжност „доцент”.  

Справката за научните приноси, изготвена от кандидата, изразява 

точно постигнатото с хабилитационния труд и я приемам изцяло. 

Бих си позволила да отправя към кандидата препоръката доколкото 

монографичната разработка е издадена през 2015 г., а оттогава са приети 

редица изменения в Административнопроцесуалния кодекс, постановени 

са и важни и относими към разработената проблематика решения на 

Конституционния съд, горепосочените аспекти да бъдат съобразени при 

едно бъдещо издание на труда, което да отрази съвременните и актуални 

проблеми в изследваната област или да намерят своето естествено 

продължение в бъдещата му научна продукция.  

  

 IV. Научните трудове на  д-р Боян Георгиев, представени за 

конкурса, по качества отговарят на изискванията на ЗРАСРБ. В тях се 

съдържат многобройни научни приноси. Кандидатът е демонстрирал 

своите възможности да формулира и аргументира научните си тези.  

 

 

         З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

 Предвид гореизложеното  давам  своята положителна оценка на 

преподавателската и научно-изследователската работа на кандидата. 

Не съм установила плагиатство и конфликт на интереси съобразно 

нормите на ЗВО и чл.24,чл.26 и параграф 1 т.2 а от ДР на ЗРАСРБ. 

Считам, че представената научна продукция отговаря на 

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ и предлагам на 

почитаемото Научно жури да гласува положително и да предложи на 

научния съвет на Бургаския университет да вземе решение за избор на 

д-р Боян Тодоров Георгиев за „ДОЦЕНТ“ по обявения от БСУ 

конкурс по професионално направление 3.6. Право, специалност 

Административно право и административен процес.                      

                                                     

                                                          

                                                         Член на научното жури: 

                                                                                  Проф.д.н Мария Нейкова 

 

20 септември 2020 г. 

Гр.Бургас 


