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До

Научното жури, сформирано със За-
повед № Р33-4481 от 18.09.2017 г. на 
Ректора на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“ относно защита 
на дисертационния труд на проф. д-р 
Георги Петров Пенчев от Юридическия 
факултет на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“ за придобиване
на научната степен „доктор на науките“

СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Любен Киров Караниколов – Университет за национално и 
световно стопанство

относно дисертационен труд за присъждане на научна степен 'доктор на 
науките' в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни на-
уки“, професионално направление 3.6. „Право“, научната специалност „Адми-

нистративно право и административен процес“, с автор проф. д-р Георги Петров 
Пенчев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, на тема „Принципи 

на българското екологично право“

Уважаеми членове на научното жури,

Със Заповед № P33-4481 от 18.09.2017 г. на Ректора на Пловдивския уни-
верситет „Паисий Хилендарски" (ПУ) съм определен за член на научното жури за 
осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема „Принципи 
на българското екологично право“ за придобиване на научната степен ‘доктор на 
науките’ на ПУ в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни 
науки“, професионално направление 3.6. „Право“, научната специалност „Ад-
министративно право и административен процес“ с автор проф. д-р Георги 
Петров Пенчев от катедра „Теория и история на правото“ към Юридическия 
факултет (ЮФ) на ПУ. Становището ми е изготвено на основание чл. 13, ал. 2 от 
Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ -
ДВ, бр. 38 от 2010 г., с изм. и доп.), чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПМС 
№ 202 от 10.09.2010 г. (ППЗРАСРБ - ДВ, бр. 75 от 2010 г., с изм. и доп.) и чл. 47,
ал. 1 от Правилника за развитието на академичния състав на Пловдивския уни-
верситет „Паисий Хилендарски“ (ПРАСПУ) от 2011 г.

1.Общо представяне на процедурата и дисертанта
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Представеният от проф. д-р Г. Пенчев комплект материали на хартиен и 
електронен носител е в съответствие с чл. 45, ал. 4 от ПРАСПУ. Дисертантът 
преподава учебни дисциплини по екологично право, съответно обща и специална 
част, в ЮФ на ПУ. За периода 1986 – 1989 г. е редовен аспирант (сега докторант)
в Института за държавата и правото – БАН по правни проблеми на опазване на 
природната среда, след което в 1990 г. успешно защититава дисертация за при-
добиване на научната степен „кандидат на юридическите науки” (сега – образо-
вателната и научна степен „доктор”), на тема „Имуществена отговорност за за-
мърсяване на водите в НР България“. За периода 1990 – 1999 г. е научен сът-
рудник в Института за държавата и правото – БАН, където в 1999 г. заема ака-
демичната длъжност „доцент“. За периода от 1999 г. до настоящеия момент е 
преподавател в ЮФ на ПУ, където в 2009 г. заема академичната длъжност 
„професор” по научната специалност „Природозащитно право“. Автор е на 9 
книги и на над 200 статии, студии и научни доклади.

2. Актуалност на тематиката
Представеният за защита дисертационен труд представлява несъмнена ак-

туалност в светлината на глобалния характер на екологичните проблеми на 
съвременното общество и общотеорегичната и отрасловоправна значимост на 
проблематиката за принципите на правото, в частност – на българското еколо-
гично право. Същевременно тези принципи са неразривно свързани с админис-
тративноправния режим на опазването на околната среда и съответно биха могли 
да бъдат разглеждани като раздел на обособена учебна дисциплина „Админист-
ративно право: Специална част”.

3. Познаване на проблема
Проф. д-р Г. Пенчев познава на много добро равнище състоянието на на-

учната доктрина, законодателството, вкл. европейското, международните дого-
вори и съдебната практика в областта на опазването на околната среда в кон-
текста на принципите на екологичното право.

4. Методика на изследването
В дисертацията си авторът е използвал различни методи на научно изслед-

ване, предимно историко-правният и сравнително-правният. Изследването е 
съпроводено с редица анализи и обобщения на доктрината, правната уредба и 
съдебната практика в разглежданата област, както и с предложения de lege
ferenda.

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите
Дисертационният труд „Принципи на българското екологично право“ е в 

обем на 370 стр. и включва увод, три глави, заключение и библиография. 
Глава първа е предимно общотеоретична, като в нея вниманието е насочено 

към изясняване на юридическата природа на принципите на правото през приз-
мата на общата теория на правото и отрасловоправната, вкл. екологоправната, 
доктрина у нас и в чужбина. Силно впечатление правят обособените от автора 
девет дискусионни научни тези относно правната същност на принципите на 
правото. 
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Глава втора е посветена на принципите на екологичното право на ЕС, както
и на международното екологично право в светлината на участието на Р България 
в многостранните международни договори по опазване на околната среда. 

В третата глава са анализирани принципите на българското екологично 
право, които са изрично уредени в съответните нормативни актове. Тя е съпро-
водена с редица предложения de lege ferenda, които имат особено практи-
ко-приложно значение. Определено мога да заявя, че с дисертационният труд се 
запълва една празнота в правната ни литература при коректно и достоверно от-
читане на актуалното състояние на доктрината, законодателството, междуна-
родните договори и съдебната практика в разглежданата област.

Могат да бъдат посочени следните научни и практически приноси на ди-
сертационния труд „Принципи на българското екологично право“:

Първо, авторът много добросъвестно е изложил състоянието на правната 
доктрина у нас и в чужбина относно характерните особености и правната същ-
ност на принципите на правото (Глава първа). Особено внимание е отделено и на 
административноправната доктрина в тази насока на стр. 41 – 43, както и спе-
циализираната екологоправна доктрина на с. 149 - 172;

Второ, дисертантът е анализирал на много добро равнище практиката на 
Върховния административен съд в разглежданата област на стр. 27 – 30 и на с. 
102;

Трето, дисертационният труд съдържа оригинални авторски дефиниции на 
понятията „принципи на правото“ (с. 147), „принципи на международното еко-
логично право“ (с. 219) и „принципи на екологичното право“ (с. 279), които имат 
както общотеоретично, така и практическо отрасловоправно значение;

Четвърто, авторът е подложил на детайлен анализ принципите на пър-
вичното и вторичното право на Европейския съюз, които оказват силно влияние 
върху развитието на българското екологично законодателство (с. 173 - 213);

Пето, дисертантът е анализирал на много добро равнище принципите на 
редица международни многостранни договори с участието в тях на Р. България 
(с. 223 - 276);

Шесто, като съществен теоретичен принос може да се изтъкне авторското 
обособяване на 7 характерни особености на принципите на екологичното право 
като отрасъл на правната система (с. 279 - 288);

Седмо, дисертационният труд съдържа редица предложения de lege ferenda
за усъвършенстване не само на българското (с. 292 и сл.), но и на европейското (с. 
193 и сл.) и международното екологично право (с. 230 и сл.) с оглед на по-добрата 
редакция на принципите, залегнали в съответните разпоредби.

6. Преценка на публикациите и личния принос на дисертанта
6.1. Преценка на публикациите по дисертационния труд
По темата на дисертационния труд са представени една монография и седем

научни статии. Те отразяват в достатъчна степен неговото съдържание.
6.2. Лично участие на автора
Дисертационният труд „Принципи на българското екологично право“, 

включително резултатите от него, са лично дело на дисертанта – проф. д-р Георги 
Пенчев.
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7. Автореферат
Представеният автореферат отразява на много добро равнище съдържанието 

на дисертационния труд, включително постигнатите в него научни и практически 
резултати.

8. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и ре-
зултати

Смятам, че предложенията de lege ferenda на дисертанта ще подпомогнат 
развитието на законодателството и съдебната практика по опазване на околната 
среда, а доктриналните му анализи несъмнено ще допринесат за развитието на 
научната дискусия в разглежданата област.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Накрая, въз основа на изложеното по-горе:
1. Заявявам, че дисертационният труд „Принципи на българското еколо-

гично право“  съдържа научни и приложни резултати, които представляват 
оригинален принос в науката и отговаря на изискванията на ЗРАСРБ (чл. 12, ал. 3 
и 4), ППЗРАСРБ (чл. 37), ПРАСПУ (чл. 44, ал. 1) и Допълнителните критерии на 
ЮФ на ПУ за придобиване на научни степени и академични длъжности за по-
лучаване на научната степен „доктор на науките“. Същевременно дисертантът -
проф. д-р Георги Петров Пенчев - отговаря на изискванията на ЗРАСРБ (чл. 12, 
ал. 1), ППЗРАСРБ (чл. 35) и ПРАСПУ (чл. 42, ал. 1). Неговият дисертационен 
труд показва, че той притежава задълбочени теоретични знания и професионални 
умения по научната специалност „Административно право и административен 
процес“.

2. Давам убедено, на основание чл. 13, ал. 2 във вр. с чл. 10, ал. 1 от ЗРАСРБ, 
чл. 41, ал. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 47, ал. 2 от ПРАСПУ, своята положителна оценка
за дисертационния труд на проф. д-р Георги Пенчев, вкл. автореферата и пос-
тигнатите резултати и приноси в този труд.

3. Предлагам на Научното жури, сформирано със Заповед № P33-4481 от 
18.09.2017 г. на Ректора на ПУ, на основание чл. 13, ал. 3 от ЗРАСРБ, чл. 42, ал. 2 
от ППЗРАСРБ и чл. 48, ал. 2 от ПРАСПУ, да присъди научната степен „доктор на 
науките“ на проф. д-р Георги Петров Пенчев по област на висше образование 3.
„Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.6. „Пра-
во“, научната специалност „Административно право и административен процес“.

гр. София, 12.10.2017 г. Изготвил становището: /п/

(проф. д-р Любен Караниколов)


