
 

 

СТАНОВИЩЕ 

От: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева  

За: участието на доц. д-р Ганета Минкова Минкова в конкурс за професор 

по 3.6. Право (административно право и административен процес), обявен 

от СУ „Св. Климент Охридски” в ДВ, бр.28/19.03.2013г. 

 

1. Данни за конкурса 

 Изпълнени са изискванията на ЗРАСБ. Съгласно тях са приложени 

следните документи: Държавен вестник, бр. 28/2013г.; Заповед на ректора 

на СУ „Св. Кл. Охридски”, с която е назначено журито за провеждане на 

конкурса.  

Кандидатът за конкурса е един – доц. д-р Ганета Минкова Минкова, 

която е представила: автобиография, диплома за висше образование № 

100797/20.05.1985 г. на СУ „Св.Кл.Охридски”, диплома за образователна и 

научна степен „доктор” (кандидат на юридическите науки) № 

20275/15.06.1990 г., свидетелство на ВАК № 25604/26.05.2009г. за 

научното звание Ст.н.с. II ст., удостоверение за професионален стаж по 

специалността, списък на публикациите, авторска справка за приносите в 

научните трудове за конкурса, справки за цитиранията, медицински 

свидетелства и свидетелство за съдимост.  

С оглед на представените документи се налага изводът, че относно 

конкурса няма допуснати нарушения по ЗРАСРБ и ППЗРАСБ. 

2. Данни за кандидата 

Доцент д-р Ганета Минкова Минкова е родена на 28.10.1960 г. в гр. 

Ловеч. Завършила е гимназия с изучаване на немски език в родния си град.  

Ганета Минкова е приета редовно обучение по специалността 

„Право” в СУ „Кл. Охридски” през 1980 г. Тя  завършва висшето си 

образование семестриално през 1984 г. В началото на 1985 г. полага 

държавни изпити.  



От февруари 1985 г. до февруари 1986 г. Ганета Минкова е стажант, 

след което е назначена за младши-съдия в Окръжен съд – гр. Ловеч, където 

работи до март 1987 г. 

Ганета Минкова печели конкурс за аспирант по финансово право в 

Института за държавата и правото на БАН и от март 1987 до март 1990 г. е 

редовен аспирант в същия институт. През периода на аспирантурата води 

семинарни занятия по финансово право в Юридически факултет на СУ 

„Кл. Охридски”.  

През месец май 1990 г. Ганета Минкова защитава дисертация и 

получава научната и образователна степен „доктор”, след което е 

назначена за научен сътрудник в ИДП на БАН. 

Ганета Минкова е заемала различни административни длъжности: 

съветник в отдел „Правен” на Министерския съвет, началник на отдел 

„Нормативни актове” в дирекция „Държавно юрисконсултство” в 

Министерството на финансите, главен секретар на Министерството на 

външните работи.  

  От 1993 г. до настоящия момент Ганета Минкова е адвокат в 

Софийска адвокатска колегия. 

През целия период, през който е заемала административни 

длъжности или е била адвокат, Ганета Минкова е била хоноруван 

преподавател в различни университети: Нов български университет, 

Университет за национално и световно стопанство, Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски”. 

През 2009 г. Ганета Минкова получава научното звание „старши 

научен сътрудник II степен” по научната специалност Финансово право и е 

назначена в Института за правни науки към БАН, която длъжност заема до 

края на месец май 2011г. 

3. Научни трудове и научни приноси 

От защитата на дисертация до настоящия момент доц. д-р Ганета 

Минкова е автор на осем монографии, шест студии и над 220 статии. 

Шестдесет и три от книгите, студиите и статиите са индексирани в 

Националната библиография на Република България. От справките, 

представени на библиотеката на СУ „Св.Кл.Охридски” и от кандидата, се 



установява, че публикации на доц. д-р Ганета Минкова са цитирани от 

други автори 62 пъти. 

Ганета Минкова Минкова участва в конкурса за професор по 3.6 

Право (административно право и административен процес) с 

монографията „Данъчни задължения”, издадена през 2012 г., и с три 

статии, публикувани в сп. „Правна мисъл” и индексирани в CEEOL/Central 

and Eastern European Online Library/. Всички представени в конкурса 

научни трудове са написани след присъждане на докторската степен на 

кандидата и тя не е участвала с тях в друг конкурс. 

Основна тежест сред представените трудове в конкурса има 

монографията „Данъчни задължения”. Това е обобщено и пълно 

изследване на  съвременното данъчно право, което се разглежда както в 

исторически аспект – при направен сравнителноправен анализ с възприети 

от миналото модели, така и с оглед на бъдещото усъвършенстване на 

позитивното право, в който аспект кандидатът прави редица удачни 

конкретни предложения. Трудът се отличава с цялостност и 

систематичност. В него е обхваната цялата данъчна система, като се 

разглеждат нейните основни понятия, характеристики и особености: 

понятие за данъка, източници на данъчното право, данъчен обект, данъчен 

субект, връзка между обекта и субекта, деклариране и внасяне на данъка.  

Кандидатът разглежда данъка като комплекс от задължения – 

основно задължение за плащане на една парична сума и допълнителни 

задължения, чрез които става възможно точното определяне и внасяне на 

дълга. Тезата за комплексен характер на задължението е приносен момент 

на монографичния труд. Чрез тази теоретична конструкция кандидатът 

дава отправна точка за определяне на елементите на данъка, които могат да 

бъдат уредени само на законово ниво, и на елементите, които биха могли 

да се регламентират с нормативен административен акт. В този аспект 

работата  дава точни критерии за прилагането в позитивното право на  

конституционния принцип за законоустановеност на данъчното 

задължение.  

Продължение на горната теза представлява статията „Принципът за 

законоустановеност на данъци и такси”, където кандидатът разглежда 

прилагането на принципа и в исторически аспект. Посочени са примери за 

неспазването му и произнасяне на  Конституционния съд с решения за 



установяване на противоконституционността на норми от данъчни закони, 

възлагащи компетентност на изпълнителната власт да установява елементи 

на данъчното задължение, които са резервирани за изключителната 

нормотворческа компетентност на Народното събрание. Приносен момент 

в статията представляват направените предложения за усъвършестване на 

правната уредба при определянето на границите на нормотворческата 

компетентност на общинските съвети след изменението на Конституцията 

от 2007 г., когато беше предоставена финансова самостоятелност на 

общините във връзка с уредбата на местните данъци. 

В тясна връзка с принципа за законоустановеност на данъчния дълг е 

проблемът за източниците на правото. В статията „Действие на 

източниците на данъчното право” са посочени специфичните отличителни 

черти на данъчния закон: влизане в сила от първо число на данъчната 

година, на тримесечие или на шестмесечие, необходимост от изрична 

отмяна, действие по място, като с оглед прилагането на данъка върху 

добавената стойност се сочи, че неговото действие е както на територията 

на страната, така и на територията на Европейския за някои фактически 

състави. 

Обектите в данъчното право са разнородни, като кандидатът 

формулира техните основни видове както в монографията, така и отделя 

специално внимание на един от видовете обекти на облагане – вещите, 

които показват редица особености при облагането с данък на недвижимите 

имоти и на превозните средства. Въпросите за проблемите и 

възможностите за тяхното решаване са разгледани в статията „Вещите в 

данъчното право”. 

4. Преподавателска дейност 

От особена важност е преподавателската дейност на кандидата. Тя 

играе определяща роля при оценката на кандидатурата за „професор”, тъй 

като конкурсната длъжност изисква професионално и активно участие в 

образователния процес. От юни 2011 г. Ганета Минкова е назначена за 

доцент в Геолого-географски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, която 

длъжност заема и към настоящия момент. В катедра „Регионално 

развитие” на ГГФ доц. д-р Ганета Минкова преподава различни 

юридически дисциплини на бакалаври и магистри: Административно 

право и административен процес, Природозащитно право, Търговско 



право, Международно публично право, Трудово право, Основи на правото, 

Правен режим на пазара на труда, Правни аспекти на регионалната 

сигурност.  Аудиторната заетост на кандидата надхвърля двойно 

изискуемия норматив. За преподавателската си дейност доц. д-р Ганета 

Минкова получава високи оценки от студентите. Сред колегите си доц. д-р 

Ганета Минкова се ползва с авторитет. 

5. Заключение 

Нормативните изисквания във връзка с провеждането на конкурса са 

спазени, тъй като представените за рецензиране научни трудове от доц. д-р 

Ганета Минкова Минкова отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и 

ППЗРАСРБ.  

Въз основа на направените от мен изводи, гласувам положително за 

това уважаваното научно жури да предложи на Факултетния съвет на 

Геолого - географския факултет на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски” доц. д-р Ганета Минкова Минкова да бъде 

избрана на академична длъжност „професор“ по професионално 

направление 3.6 Право (Административно право и Административен 

процес). 

 

Юли 2013г.        Член на научното жури-проф. д-р Д. Зиновиева 

               

 


