
РЕЗЮМЕ 

 

На научните трудове, представени от доц. д-р Ганета Минкова Минкова за 

участие в конкурс за професор по 3.6 ПРАВО (административно право и 

административен процес) на СУ „Кл. Охридски”, Обн. „Държавен вестник”, 

бр. 28 от 2013 г. 

 

 Кандидатът участва в конкурса за професор с монографията 

„Данъчни задължения” и три статии, които са написани след получаване 

на научната и образователна степен „доктор” и не са представяни за 

участие в друг конкурс. 

 

1. Монография „Данъчни задължения”, С., 2012, изд. Сиела. 

Монографията „Данъчни задължения” се стреми да запълни една 

празнота в научното разработване на природата на данъците, защото 

разглежда от юридическа гледна точка същността, характерните 

особености и системата на данъчното облагане, което обикновено е обект 

на изследвания от икономисти. През последните две десетилетия в 

икономическия и политическия живот на страната настъпиха съществени 

изменения и това има за последица коренна промяна във възгледите за 

мястото, значението и ролята на данъчната система.  

В монографията са обхванати всички видове данъчни задължения по 

действащото законодателство, които са разгледани като зависими един от 

друг и допълващи се елементи на данъчната система. По този начин се 

извършва цялостен анализ на всички аспекти на материалното данъчно 

право, правят се връзки между различните въпроси, откроят се 

проблемните области и се посочат възможни решения за усъвършенстване 

на законодателството.   

Данъкът се разглежда като комплекс от задължения, едната част от 

които имат предназначението да осигурят изпълнението на друга част. 

Затова в монографията се възприема тезата за „основно” и  



„допълнителни” задължения. Тази теза има не само теоретично значение, 

но е важна и с оглед на възможността някои елементи на данъка да се 

регламентират с подзаконов нормативен акт, въпреки конституционния 

принцип за законоустановеност на данъчното задължение. Оттам 

логически се стига до идеята за разграничаване между установяването на 

данъка и неговото определяне.  

Фактическите предпоставки, от които възниква данъчното 

задължение, са разделени на две:  

В първата група са тези, чрез които се установяват данъците и в нея 

попада посочването на: обекта, за който се дължи; субекта, който е 

длъжник; връзката между субекта и обекта. Чрез регламентирането на 

субекта, обекта и връзката между тях се посочват изначалните 

предпоставки, при наличието на които възниква задължението за данък. 

Това са материалният и персоналният елемент на установяването на 

основното данъчно задължение.  

Определянето на дълга изисква материалният и персоналният 

елемент на установяването да се редуцира до една конкретна парична 

сума, което поражда необходимостта от наличието на други данъчни 

норми. Обектът на облагане се оценява по определен метод, за да се 

получи основата, върху която се определя задължението. Към 

предпоставките по установяване на дълга спада и определянето на 

ставката – проста или пропорционална, на нейната конкретна величина и 

на начина, по който тя се отнася към основата.  

В монографията е поставя въпросът за съотношението между 

националните законодателства на държавите-членки и правото на 

Европейския съюз, както и за възможността за въвеждане на европейски 

данъци, които да се прилагат на територията на всички държави-членки. 

Тази възможност се разглежда като ограничена при сега действащите 

учредителни актове на Европейския съюз поради принципа на 

предоставената компетентност - Европейският съюз действа в границите 

на компетентността, която държавите-членки са му предоставили. В 

областите, които не попадат в неговата изключителна компетентност, 

Европейският съюз действа само и доколкото целите на действието не 



могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки. 

Въпреки че в областта на митата и на косвеното облагане съюзът има  

компетентност, по отношение на облагането с преки републикански и 

местни данъци държавите-членки запазват своята изключителна 

компетентност да определят и въвеждат на територията си данъци, както и 

да уреждат фактически състави за избягване на двойното данъчно 

облагане чрез двустранни споразумения.  

2. Статия „Приципът на законоустановеност на данъците и таксите”, 

Правна мисъл, 2010, бр. 1, с. 22-33 

Статията разглежда основен въпрос, който е граничен за 

конституционното и данъчното право. През 2007 г. конституционният 

законодател предвиди възможност общините да регламентират размери 

на местните данъци в определени граници. Тази възможност се реализира 

чрез наредби и решения, приети от общинските съвети, като по този начин 

се засилва финансовата самостоятелност на общините.  

Същевременно предоставянето на нормотворческа компетентност на 

общините в областта на данъчното облагане поражда редица въпроси 

относно границите, в които тази компетентност може да бъде 

упражнявана в съответствие с конституционните и законови изисквания. 

Разглеждат се случаи, при които закони съдържат разпоредби,  

надхвърлящи възможностите, дадени от Конституцията чрез въвеждане на 

принципа за законоустановеност на  данъците. Анализира се практиката на 

Конституционния съд, който се е произнасял нееднократно за спазване на 

принципа за законоустановеност при регламентиране на законово ниво на 

данъчни задължения. 

3. Статия „Вещите в данъчното право”, Правна мисъл, 2010, кн. 4, с. 

31-41  

В статията се разглеждат особеностите на вещите като обект на 

облагане с  преки данъци. Подчертава се разликата между фактическите 

състави във вещното и в данъчното право. Докато правото на собственост 

се упражнява по повод на една вещ, която не е елемент от фактическия 

състав и фактът, че вещта не съществува не е правопогасяващ за правото 

на собственост, данъчният обект е част от фактическия състав на 



възникване на основното данъчно задължение за една парична сума, 

начислена в полза на бюджета или дължима на бюджета от данъчно 

задължено лице.  

Законодателят избира определени недвижими или движими вещи, 

които поради по-голямата си стойност представляват интерес за 

данъчното облагане. Хипотезите за освобождаване от облагане се 

регламентират с оглед особеностите на вещта или на нейния собственик, 

като правото собственост, представляващо най-често връзка между обекта 

и субекта при имуществените данъци, също търпи модификации поради 

целените от данъчното право резултати. 

Декларирането на недвижим имот и заплащането на данъка  изисква 

извършването на действия както от страна на данъчно задълженото лице, 

което трябва да подаде декларация, така и от страна на местния приходен 

орган, който определя ежегодно конкретния размер на данъка и го 

съобщава на задълженото лице, като по този начин прави възможно 

изпълнението на задължението за плащане на данък. 

4. Статия „Действие на източниците на данъчното право”, Правни 

мисъл, 2011, кн. 2, с. 3-19. 

Основен в данъчното право е въпросът за източниците. Това е така 

не само поради конституционния принцип за законоустановеност на 

данъците, но и защото данъчните задължения са основни задължения на 

гражданите. Отличителна черта на данъчния закон е неговото влизане в 

сила от първо число на годината, тримесечието или шестмесечието, 

защото действието му трябва да бъде съобразено с ежегодния закон за 

държавния бюджет или с приемането на местните бюджети на общините.  

Данъчният закон трябва да бъде отменен изрично, тъй като не може 

да подлежи на тълкуване фактът, че един данък е отменен мълчаливо 

посредством въвеждането на подобен данък. В данъчното право трябва да 

съществува яснота относно всички елементи на задължението. Противното 

би застрашило правото на данъчно задължените лица да знаят какви 

данъци дължат.  



Поради същата причина на данъчния закон не трябва да се придава 

обратно действие, защото данъчно задължените лица трябва 

предварително да се наясно с данъците, които биха дължали, ако 

придобият имот, извършат сделка и т.н. 

Необходимо е да се съблюдава и изискването за зависимост в 

действието на закона и подзаконовия нормативен акт, особено в 

материята на местните данъци, където наредбите на общинските съвети 

създават правила. 

 

  


