
До членовете на научното жури 

за конкурса за професор по административно право,

3.6. -  право

Рецензия

от проф. д-р Цветан Сивков за провеждане на избор за 
професор по административно право, 3.6. право, в 

конкурс, обявен в ДВ, бр.28 от 19.03.2013 с единствен
кандидат

доц.д-р Ганета Минкова Минкова в ГГФ на СУ

Уважаеми членове на научното жури,

Представям на вашето внимание рецензия за избор 
на професор по административно право, 3.6. -  право, в 
конкурс, обнародван в ДВ, бр.28 от 19.03.2013г. с 
единствен кандидат доц. Ганета Минкова за нуждине на 
преподаването по право в ГГФ на СУ. Отнасям се с 
изключително внимание към тази рецензия и този 
конкурс, защото това е вторият конкурс за професор по 
административно право и административен процес в СУ,



който се провежда по новия Закон за развитие на 
академичния състав в Република България.

Конкурсът е гласуван с Решение на АС на СУ, прието 
на 27.02.2013г. и е обнародван в ДВ. След обнародването 
са предприети необходимите действия за започване на 
процедурата. Избрано е научно жури, което проведе 
своето първо заседание. Кандидат за участие в този 
конкурс за професор е доц.д-р Ганета Минкова.

Доц. Ганета Минкова завършва право в ЮФ на СУ. 
След това тя е стажант-съдия, младши съдия. След това 
започва нейната научна кариера -  от 1997 до 1990г. е 
редовен аспирант в Института за държавата и правот при 
БАН. След това работи като юрист-проучвател в БАН и 
научен сътрудник,2-ра степен.

По-късно д-р Минкова работи в държавната 
администрация. Последователно е съветник в отдел 
„Правен'", началник на отдел „Нормативни актове" в МФ, 
Главен секретар на МВнР. След 1993г. работи като 
адвокат в Софийската адвокатска колегия. От 2009 година 
е доцент в БАН, а от 2011 -  е доцент в СУ. И 
биографичните данни, и професионалното развитие на 
г-жа Минкова показват желание за работа в областта на 
правната теория и пракитка.

При това практиката е обхаваната цялостно и 
пълноценно -  доц. Минкова работи в оперативната 
администрация -  като ръководител и като редови



служител при подготовката на нормативни актове в 
обалстта на публичното право и по-специално на 
финансовото. Освен това тя е действащ адвокат. 
Следователно доц.Минкова има добра практическа 
подготовка като юрист. Това е изключително ценно при 
нейните научни занимания.

Необходимо е да отдадем дължимото уважение и 
внимание на научните публикации на доц. Минкова. В 
представения списък с научни публикации са посочени 8 
монографии, 6 студии и няколко десетки статии. Това 
показва сериозното отношение на кандидатката към 
научната дейност. За сравнително кратък период доц. 
Минкова натрупва значително по обем творчество. В 
конкурса за професор тя участва с 4 публикации -  едно 
монографично изследване и 3 статии. Те очертават 
доц.Минкова като сериозен учен и изследовател в 
областта на публичното право и по-специално в областта 
на административното и финансовото право.

Ще започна разглеждането на трудовете на 
доц.Минкова със статиите, които са в списъка за 
настоящия конкурс за професор. На първо място 
представям статията „Вещите в данъчното право", 
публикувана в сп."Правна мисъл", №4 от 2010г. Тя 
разглежда един изключително интересен от теоретична и 
практическа гледна точка въпрос. Тук се свързва правото 
на собственост, от една страна, с правното положение на 
вещта, от друга. Отделя се внимание на вещта като



материално благо, което е основание за възникване на 
основно данъчно задължетие. Представена е 
юридическата характеристика на понятието „обект на 
данъчно обрагане". Разгледани са редица законодателни 
решения и са направени предложения за тяхното 
усъвършенстване.

В конкурса е представена и статията „Принципът на 
законоустановеност на данъци и такси", публикувана в 
сп."Правна мисъл", №1 от 2010г. Статията има принципно 
значение, защото разглежда конституционната 
постановка за плащането на данъчни задължения, 
данъчните облекчения и утежнения. Интерес 
представляват вижданията на кандидатката, че дори при 
действието на сегашната Конституция са приети закони, 
които нарушават принципа на законоустановеност на 
данъците. Отделено е внимание на дейността на 
общинските съвети по определяне на таксите за битови 
отпадъци, което се основава на данъчната основа на 
имота.

Третата представена за участие в конкурса статия е 
„Действие на източниците на данъчното право", 
публикувана в сп."Правна мисъл", №2 от 2011. Тя има 
важно значение за прилагането на разпоредбите на 
данъчните нормативни актове. На първо място са 
разгледани основни, теоретични постулати. След това се 
разглеждат особеностите на данъчното право. То няма 
самостоятелна уредба и за него важат общите принципи



на правото. Независимо от това авторката разглежда 
особеностите на проявлението на принципни 
положенияпрез особеноситте на данъчното право и 
данъчното законодателство. Такива са ежегодното 
приемане на Закон за държавния бюджет, правилата на 
правото на ЕС и двустранните спогодби за избягване на 
двойното данъчно облагане.

Основното монографично изследване, с което 
доц.Минкова участва в насотящия конкурс за професор по 
административно право е книгата „Данъчни задължения", 
публикувана през 2012г. от издателство „Сиела". Тук се 
представят всички съществуващи данъци в България -  в 
тяхното историческо развитие и сегашно състояние. 
Изяснена е тяхната юридическа и икономическа основа. 
Наред с това са представени и общо теоретични 
проблеми, които имат своето проявление в данъчното 
право. Считам, че настоящото изследване отговаря на 
изискванията за монографично изследване за участие в 
конкурс и може да се приеме за такова.

След краткото представяне на произведенията, с 
които доц.Минкова участва в конкруса за професор, ще 
отделим внимание на приносния характер на трудовете, 
представени от кандидата. Основно ще се съсредоточим 
върху монографичното изследване, което бе споменато 
преди малко. Приносните моменти са в няколко посоки.



Преди всичко това е първият цялостен анализ на 
матриалното данъчно право. Обхванати са всички данъци 
и се посочват възможни решения за преодоляване на 
недостатъците в законодателството и усъвършенстване на 
законодателството.

Данъците са разгледани като комплекс от 
задължения, които се намират в опредлена зависимост 
помежду си. Това има не само теоретично задължение. 
При такъв един поглед върху данъка може да се обоснове 
възможността някои негови елементи да бъдат уредени с 
подзаконов нормативен акт. От това следва една важна 
практическа особеност на данъка -  необходимо е ясно 
разграничаване на установяване на данъка от неговото 
определяне. Тук се отделя внимание на измененеието на 
Конституцията от 2007г., при което се дава възможност на 
общините да уредят част от данъчната материя с 
подзаконови нормативни актове.

Интерес представлява разглеждането от 
доц.Минкова на съотношението между национелните 
законодателства на държавите-членки и правото на ЕС. 
Направена е съпоставка между общата митническа 
политика и относителната самостоятелност на страните- 
членки по отношение на данъчното законодателство. Тук 
е направена интересна връзка със законоустановеността 
на данъците.



В изследването са представени тези за особеностите 
на данъчните субекти и особено някои образувания, 
които имат специфична данъчна правосубектност като 
местни неперсонифициранви дружества, осигурителни 
каси и др. Доказва се, че данъчното право използва по 
същество собствени понятия. Разгледано е положението 
при отговорността за чужд дълг и положението на третото 
лице. Тя е възможна само при действието на изрична 
правна норма.

След субектите са разгледани особеностите на 
данъчните обкекти и произтичащата от тях данъчна 
основа. Приносен момент тук е систематизацията на 
всички видове данъчни обекти по българското право. 
Разходите са посочени като самостоятелен обект на 
данъчно облагане. Отправена е критика към данъчното 
законодателство за неговата непоследователност.

Систематически вярно е представена връзката между 
обекта и субекта. Тя зависи от функциите на съответния 
данък и от определени фискални съображения. По- 
нататък е представена и данъчната ставка. Разгледани са 
прогресивните и пропорционалните данъци. 
Представеният критичен анализ показва добро познаване 
не само на законадетлството, но и възможност за 
теоретични обобщения и предложения за 
усъвършенстване на законадетлството. Още веднъж 
подчертавам, че представеният труд има характер на 
завършено монографично изследване в областта на



публичното право и представлява основание за участие в 
конкрус за професор с положителен резултат за 
доц.Минкова.

Съобразно представената справка конкурсът и 
заемането на длъжността професор по администартивно 
право са обезпечени с часове по различни учебни 
дисциплини. Доц. Минкова и към момента е 
преподавател в СУ, ГГФ и се ползва с добро име сред 
студентите и колегите си.

На основата на казаното до тук в настоящата 
рецензия считам, че доц. Минкова има необходимите 
качества и отговаря на изискванията за заемане на 
длъжността „професор" по административно право и 
процес в ГГФ, СУ. Предлагам журито да гласува и за вземе 
решение в този смисъл.

23.07.2013г.

П|  ^ивков
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