
 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Валери Г. Димитров 

по конкурса за даване на научно звание професор 3.6 Право /Административно 

право и административен процес/ 

 

 

 

Относно: представените научни 

трудове на допуснатия за участие в конкурса 

кандидат доц. д-р Ганета Минкова Минкова   

 

 

 

 

 

Представените от доц. Минкова трудове обхващат, съответно:  монографичното 

изследване „Данъчни задължения”, София, Сиела, 2012 г., в обем от 395 страници, статията 

„Принципът на законоустановеност на данъците и таксите”, Правна мисъл, 2010, бр. 1, с. 22-

33, статията „Вещите в данъчното право”, Правна мисъл, 2010, бр. 4, с. 31-41 и статията 

„Действие на източниците на данъчното право”, Правна мисъл, 2011, бр. 2, с. 3-19. 

Монографичното изследване на авторката има ред несъмнени достойнства. 

Преди всичко то съдържа системен и изчерпателен анализ на данъчните задължения при 

действащата нормативна уредба. Изследването е фокусирано върху материалноправните 

проблеми, но съобразно концепцията на авторката за комплексната природа на данъчното 

задължение, засяга и процесуални въпроси. И това е първото и несъмнено достойнство на 

труда: неговата системност и изчерпателност. В този смисъл трудът се доближава до 

качеството на малък системен курс по материално данъчно право. Той обхваща общото 

учение за данъка,  източниците на данъчното право, данъчните субекти, обектите на 

облагане, връзката между субекта и обекта на облагане, данъчните ставки, видовете данъци, 

основата за облагане. Разгледани са и процесуалните задължения за деклариране и внасяне 

на данъците. 

Безспорен принос на доц. Минкова е разглеждането на данъчното задължение не 

само като традиционно материалноправно задължение, а като комплекс, като сплав от 

материалноправни и процесуални обвързаности. Оттук и важният извод за разграничаването 

на установяването на данъка от неговото определяне и съответно възможността. Изводът, 

води и до логически произтичащото от това заключение  за възможността част от данъчната 

материя да се урежда с подзаконови актове. Това има не само принципно теоретико-

методологическо, но и огромно практическо значение.   

Принос на авторката е и обосноваването на идеята за специална данъчна 

правосубектност, в отклонение от традиционната концепция в българското финансово право 

за заимстването на цивилистичната конструкция за правосубектност.  

Приносен момент съдържа и анализът на усложненията в субектния състав, 

особено при отговорността за чужд дълг и солидарнността. 

Важно значение има и анализът на данъчната декларация и нейното 

установително и обвързващо действие. 



Специално искам да подчертая високата юридическа култура на авторката, 

яснотата на мисълта и езика, изключително доброто познаване на сложната данъчна 

материя. 

По отношение на монографията имам следната принципна критична бележка 

към доц. Минкова. В стремежа си да бъде системна и изчерпателна авторката понякога 

придава на изследването си не толкова проблемно ориентиран и аналитичен, колкото 

„справочно-наръчен” характер. Това несъмнено засилва практическата полезност на труда, 

но донякъде „размива” високия теоретичен „стандарт”, който доц. Минкова се стреми да 

следва и успява на да постигне като цяло. 

Позволявам си да препоръчам на авторката при следващи издания на труда, да 

задълбочи анализа на проблема за пропорционалното и прогресивното данъчно облагане. Тя 

го засяга неизчерпателно и стига до ред интересни изводи. Но това е концептуален въпрос с 

огромно практическо значение. По него се води глобален и силно идеологизиран дебат. 

Интересен би бил приносът на академични юристи в тази област, не само на икономисти и 

политолози. Смятам, че г-жа Минкова има качествата за това. 

В статията си „Принципът на законоустановеност на данъци и такси” г-жа 

Минкова задълбочено изследва прилагането на този принцип към нормотворческата 

компетентност на общинските съвети спрямо местните данъци и такси! Прецизното 

определяне на нормотворческата власт на местните органи в тази област е приносен и нов 

момент в българската данъчноправна теория. 

В статията „Вещите в данъчното право” авторката прави анализ на вещите като 

обект на облагане. Анализът на този проблем  е новост в литературата по данъчно право в 

България и в този смисъл статията има безспорен приносен характер. 

Статията „Действие на източниците на данъчното право” засяга на пръв поглед 

стар, традиционен проблем, който поначало присъства във всички  курсове по финансово и 

данъчно право в българските юридически факултети. Въпреки това прецизният анализ 

позволява на доц. Минкова да открои принципните особености, отклоненията от общите 

положения при действието и прилагането на данъчните норми, отнасящи се до връзката с 

ежегодния бюджетен закон, изричната отмяна, неретроактивността, зависимостта на 

териториалното действие и действието спрямо лицата от правото на Европейския съюз, 

както и при спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. 

В заключение, на основата на достойнствата на представените научни 

публикации, изразявам положителното си отношение към научните качества на кандидата 

доц. д-р Ганета Минкова и предлагам да и бъде дадено научното звание професор по 

административно право и процес! 

 

 

 

28 август 2013 г.                                        Рецензент: проф. д-р Валери Димитров                    

 

 

 

 


