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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от Красимира Средкова Иванова 

професор по трудово право и обществено осигуряване  

в Софийския университет “Св. Климент Охридски” 

 

на дисертационния труд  

“Осигурителни правоотношения по задължителното 

здравно осигуряване”, 

представен от Атлиана Георгиева Милева 

редовен докторант в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“, отчислена с право на защита 

за получаване на научната и образователна степен “Доктор 

по право”  

 

 

Уважаеми членове на Научното жури, 

Със заповед № РД 38—335 от 20.05.16 г. на Ректора на СУ „Св. 

Кл. Охридски“, получена на 26.05.16 г., съм назначена за член на 

журито за провеждане на защитата на дисертационния труд 

„Осигурителни правоотношения по задължителното здравно 

осигуряване“, представен от Атлиана Георгиева Милева за получаване 

на научната и образователна степен “Доктор по право”. С решение на 

журито от 26.05.16 г. съм определена за рецензент. На същата дата съм 

получила дисертационния труд и приложените към него документи. 

Представям рецензията в срока по чл. 32, ал. 1 ППЗРАС и чл. 71, ал. 1 

от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски” (П-к СУ). 

Въз основа на представената по-долу оценка и личните ми 

впечатления от общата научноизследователска дейност на 

докторантката препоръчвам на кандидатката да бъде дадена научната 

и образователна степен, за която кандидатства. Надявам се 

настоящата рецензия да аргументира това мое предложение. 

 

А. ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

І. Подготовка на докторантката 

1. Атлиана Милева е завършила Юридическия факултет на 

Софийския университет “Св. Кл. Охридски” през 2004 г. с успех от 

следването отличен 5,85 и от държавните изпити – отличен 6,00. През 
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2002—2003 г. се е обучавала успешно по програмата 

„Сократес/Еразмус“ в Университета „Р. Шуман“ в гр. Страсбург, 

Франция. През 2004 г. е участвала в Лятното училище по социална 

закрила в Европа в Университета в гр. Гент, Белгия. Познавам 

непосредствено изследователските интереси и способности на г-жа 

Милева и от участието й в Правната клиника по трудово право, в която 

беше един от най-активните членове. 

2. На 27.02.2006 г. Атлиана Милева е зачислена на редовна 

докторантура по специалността „Трудово право и обществено 

осигуряване“ със срок до 01.03.2009 г. с научен ръководител проф. д-р 

Емил Мингов. На 26.03.2007 г. е положила успешно кандидатския си 

минимум по трудово и осигурително право с успех отличен 5:50. Със 

Заповед № РД 20-490 от 04.03.2010 г. е отчислена от докторантура, 

считано от 01.03.2009 г., поради изтичане на срока с право на защита. 

3. От м. ноември 2009 г. Атлиана Милева работи като асистент 

по трудово право и обществено осигуряване в СУ „Св. Климент 

Охридски“. 

4.  Атлиана Милева е представила в първичното научно звено -- 

катедрата по трудово и осигурително право дисертационен труд на 

тема “Осигурителни правоотношения по задължителното здравно 

осигуряване“ в обем на 265 стандартни страници и 8 страници списък 

на използваната литература – 152 научни съчинения на български, 

френски, английски, немски и руски езици. Трудът е обсъден в 

катедрата на 27.01.16 г. и са направени препоръки за неговото 

преработване и усъвършенстване. На 23.03.16 г. научният ръководител 

проф. д-р Емил Мингов в отсъствието на докторантката докладва, че 

основната част от препоръките са съобразени, въз основа на което 

катедреният съвет реши да бъде допуснат до защита. 

ІІ. Документи относно защитата 

1. Представеният дисертационен труд на тема “Осигурителни 

правоотношения по задължителното здравно осигуряване“ е в обем на 

265 стандартни страници. Той е напълно самостоятелно оригинално 

творческо постижение на авторката и първият монографичен, и 

изобщо съществен, труд в областта на здравното осигуряване – най-

сложната, законодателно неизяснена и практически твърде объркана 

област на общественото осигуряване. Темата е повече от актуална и 

обществено значима поради жизнено важното значение на здравното 

осигуряване за всеки гражданин от раждането до смъртта му. 
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2. Авторефератът в размер на 33 стандартни страници отразява 

вярно основното съдържание на труда, използваните методи на 

изследване, актуалността и значимостта на избраната тема. 

3. Докторантката е представила коректно, макар и твърде 

схематично, научната новост на труда и неговото значение на с. 11 от 

труда. Представянето е коректно и вярно. 

4. Докторантката е публикувала 7 студии и статии по темата на 

дисертационния труд, както и 2 статии по други въпроси. Те са по 

съществени проблеми, поместени са в авторитетни юридически 

списания и сборници в България и Украйна и представят г-жа Милева 

като утвърждаващ се и надежден млад автор. 

5. Докторантката е представила грижливо подредени 

необходимите за защитата документи по чл. 67, ал. 2 П-к СУ. 

Изложеното свидетелства, че са налице формалните 

предпоставки по чл. 25—26 ППЗРАС за допускане до и успешна 

защита на дисертационния труд.  

 

Б. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

І. Обща характеристика  

1. Представеният за защита дисертационен труд  е 

научноизследователски труд, отпечатан в съществени негови части. 

Както беше посочено, това са 7 студии и статии, посветени на основни 

проблеми на труда. 

2. Авторката е проучила голямо количество правна литература. 

Макар че тя е използвана предимно като илюстрация на нейни 

становища, там, където присъства научна критика (вкл. на мои тези), 

тя е коректна и обоснована (с. 113 и др.). 

3. Похвален е критичният подход на дисертантката към 

действащото българско здравноосигурително законодателство, за 

което всяка критика е недостатъчна. Авторката не само показва 

познаването на това законодателство, но убедително разкрива неговите 

недостатъци (с. 98—99, с. 108, с. 109 и др.). Добре е нормотворческите 

органи да се замислят върху направените критични бележки. 

4. Много добре е представена в дисертационния труд съдебната 

практика (с. 105, с. 106—107, с. 109 и др.). Тя е използвана и като 

илюстрация за проблемите при прилагането на правната уредба, и като 

обект на критика с оглед на нейното подобряване. 

5. Макар и в по-малък обем поради естеството на материята, в 

дисертацията присъства и административната практика – на МФ, на 



 4 

НОИ (с. 112, с. 114 и др.). В това отношение можеше да се очаква 

повече анализ на решения, указания и пр. на НЗОК и министъра на 

здравеопазването. 

6. Научните анализи в дисертационния труд са дали основание за 

редица предложения за усъвършенстване на законодателството (с. 

111, с. 113, с. 182 и др.). Те са аргументирани, полезни и трябва да 

привлекат вниманието на компетентните органи. 

7. Езикът на дисертационния труд е прецизен, точен, достъпен. 

Той показва доброто владеене на материята и умелото й и юридически 

прецизно представяне. 

ІІ. Научна новост на труда  

1. Дисертационният труд е оригинално научно постижение с 

научноприложно значение по смисъла на чл. 6, ал. 3 ЗРАС, което 

съдържа научни и приложни резултати, представляващи оригинален 

принос в науката. Той показва, че кандидатката притежава 

задълбочени теоретични знания по осигурително право и способности 

за самостоятелни научни изследвания. 

Трудът е посветен на изключително важна тема с комплексно 

правно значение – здравноосигурителните правоотношения, по които 

се осъществява задължителното здравно осигуряване. Той анализира 

критично правната уредба, извежда научни изводи, прави предложения 

за правилното прилагане на закона и за неговото усъвършенстване. 

Оригинален е като цяло и в отделни негови части. Трудът е първото 

монографично изследване в областта на здравното осигуряване в 

българската осигурителноправна литература, плод изцяло на 

самостоятелни творчески изследвания на авторката. От достъпната ми 

чуждестранна литература на руски, английски, испански и немски език 

не ми е известно изобщо съществуването на монографично изследване, 

посветено специално на здравноосигурителните правоотношения. 

2. Наред с общото приносно значение на труда внимание 

заслужават и отделни особено оригинални негови приноси като: 

а. изследването на историческото развитие на правната уредба 

на здравното осигуряване (гл. І); 

б. анализът на международноправната уредба на здравното 

осигуряване и правото на медицинска помощ (с. 43—56). Горещо 

препоръчвам тази част от изследването на българските 

нормотворчески органи; 
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в. общата характеристика на правоотношенията по 

задължителното здравно осигуряване (с. 68—73). Тя е задълбочена и 

разкрива способностите на докторантката за научен анализ; 

г. разграничението между здравноосигурителните и други 

правоотношения (с. 73—85). То показва сериозни познания не само по 

здравноосигурително, но и изобщо по осигурително, трудово, 

застрахователно право; 

д. обособяването на същински и подпомагащи (съпътстващи) 

здравноосигурителни правоотношения (с. 83—84, 153—167 и др.). 

Това се прави за първи път в българската литература изобщо относно 

осигурителните правоотношения и има важно практическо значение за 

прилагането на правната уредба. 

3. Проблемът за здравното осигуряване изобщо, и за 

здравноосигурителните правоотношения в частност има важно научно 

и практическо значение. С неговото изследване авторката прави някои 

интересни научни анализи, разкрива нови правни категории  и 

явления и по този начин допринася за развитието на науката за 

осигурителното право. Като пример за такъв научен анализ може да 

бъдат посочени: 

а. понятието осигурител в здравноосигурителното 

правоотношение (с. 98—101); 

б. обособяването на различните категории осигурители и 

разграниченията между тях (с. 101—104); 

в. характеристиката на правното положение на държавата 

като осигурител по здравното осигуряване на определени категории 

лица (с. 104—106); 

г. правното положение на работещите пенсионери като 

здравно осигурени лица (с. 121); 

д. разграничаването на хипотезите на освобождаване от 

задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски (с. 131—

140); 

е. характеристиката на здравноосигуреното лице като страна по 

правоотношението със здравноосигурителния орган (с. 177—200). 

ІІІ. Критични бележки 

Дисертационният труд на Атлиана Милева поставя пред мен като 

читател и изследовател определени въпроси и поражда определени 

съмнения и насъгласия. Поставям някои от тях на вниманието на 

Научното жури, на публиката и преди всичко на докторанката, за да й 

дам възможност да защити евентуално по-добре своите тези и да се 
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проведе научна дискусия, която е една от основните ценности на 

публичната защита на всеки дисертационен труд. Някои от тях нямаше 

да бъдат поставени, ако докторантката ги беше обсъдила след 

обсъждането в първичното научно звено, където бяха направени 

множество най-добронамерени препоръки за неговото 

усъвършенстване, а не да съобрази прецизно само езиковите и 

редакционни бележки. 

1 Относно структурата на труда. 

а. На места (гл. І, § 1—4; гл. ІІ, § 1—2) тя е необосновано 

раздробена. Така например не е ясен критерият за обособяване на 

първите четири параграфа относно развитието на правната уредба на 

здравното осигуряване, които, според самата авторка (с. 40—45) се 

разглеждат като един етап; 

б. не е обосновано разделянето на съпоставката между 

задължителното здравно осигуряване, от една страна, и доброволното 

осигуряване и застраховането, от друга страна (с. 76—81). Както 

самата авторка посочва и както е в действителност, доброволно 

здравно осигуряване няма, а има застраховане. Доброволното здравно 

осигуряване се характеризира с всички черти на застраховането. Такъв 

въпрос беше поставен на обсъждането на 26.01.16 г.; 

в. не е ясно защо понятието и обектът на правоотношението по 

набиране на здравноосигурителни вноски, което е основна негова 

характеристика (с. 90 слдвщ.) са разгледани след разглеждането на 

подпомагащите това правоотношения (с. 87—90). Логично е да се 

разгледа основното (същинското), за да се изясни в какво се изразява 

допълнителното (подпомагащото). И тази препоръка беше направена 

на обсъждането на 26.01.16 г.; 

г. също така не е ясно защо понятието за правоотношението по 

набиране на здравноосигурителните вноски (с. 90) се разглежда след 

анализа на неговата същност (с. 85); 

д. на заседанието от 26.01.16 г. беше поставен и въпросът защо 

контролът за спазване на здравноосигурителното законодателство (с. 

135—137) се разглежда след отговорността за неговото нарушаване 

(с. 133—135). И на този въпрос няма отговор; 

е. необосновано моментът на изпълнението на 

задължението на осигурителя за внасяне на здравноосигурителни 

вноски (с. 163) се разглежда при съпътстващите правоотношения. Това 

е основен въпрос на изпълнение на задължение по основното 

правоотношение. 
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2. Въпреки поначало пълното изследване на 

здравноосигурителните правоотношения, в труда на Атлиана Недкова 

има някои съществени празноти. Ето някои от тях: 

а. въпреки отправената в първичното научно звено препоръка не 

е изяснено в какво се изразява съгласуването на НРД от министъра на 

здравеопазването и какво е неговото правно значение (с. 72—73);  

б. недостатъчен е анализът на правното положение на НЗОК като 

осигурителен орган в правоотношенията по набиране (с. 97) и 

разходване (с. 174) на средствата за здравно осигуряване. Вместо 

подробното възпроизвеждане на законовите разпоредби относно 

структурата и управлението на НЗОК, вкл. образователните изисквания 

към управителя и подуправителя (с. 91—97), трябваше да бъдат 

анализирани по-обстойно осигурителноправните въпроси относно 

положението на касата в осигурителните правоотношения; 

в. вместо изчерпателно изброяване на лицата, за които се 

извършва служебен избор на изпълнител на медицинска помощ (с. 

212), следваше да се изясни какво налага този служебен избор и 

правните въпроси около него. Такава препоръка вече беше направена в 

обсъждането в първичното научно звено; 

г. неоправдано бегло и схематично е представянето на 

медицинската помощ като здравноосигурителна престация – в три 

изречения на с. 173—174. 

3. В същото време в труда има някои ненужни изложения, които 

можеше да бъдат избягнати, тъй като има и са представени достатъчно 

много въпроси.  

а. В една група от случаи има повторения по съществото на 

изложението – например относно разликата между 

здравноосигурителните вноски и данъчните задължения (с. 86, с. 117 и 

др.); относно механизма за внасяне на здравноосигурителните вноски 

(с. 159 и с. 160) и др.; 

б. има изложения и цитирания, които нямат връзка с 

изследването на съответния въпрос, а представляват по-скоро 

демонстрация на знания, каквито авторката има безспорно много 

повече от представените в дисертационния труд. Такова е например 

изложението относно американската система „Medicare“ (с. 185); някои 

становища относно същността на понятието „правоотношение“, които 

не са пренесени на плоскостта на здравноосигурителните 

правоотношения (с. 73); цитирания на съчинения на проф. Л. 

Радоилски, доц. В. Ангушева и др. (с. 73, с. 74, с. 190 и др.), които 
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нямат никаква връзка със здравноосигурителните правоотношения, 

каквито не са съществували по времето на творческия път на 

съответните автори, а не може да бъдат ползвани и по аналогия; 

описанието на таблиците за осигурителния доход (с. 120—121), които 

може да бъдат полезни само на счетоводителите на осигурителите, и 

др.; 

в. ненужен е и подробният самоцелен анализ на отменена 

правна уредба, без да има връзка с анализа на действащата – например 

относно разсрочването на задължения за внасяне на 

здравноосигурителни вноски (с. 127—128); относно последващото 

освобождаване от задължението за здравноосигурителни вноски, 

срокът на което е изтекъл на 01.06.06 г. (с. 131—132) и др. 

4. За съжаление в изследването преобладава информацията, 

възпроизвеждането на правната уредба пред анализа и изводите. 

Информацията, безспорно е нужна. И така изследването е полезно, но 

ползата щеше да бъде по-голяма при повече анализ, изводи и 

препоръки. Така например: 

а. не намирам за необходимо подробното изброяване на 

показателите, по които осигурителят дължи информация (с. 140). 

По-добре би било да се направят изводи относно характера са тези 

показатели; 

б. напълно ненужно е буквалното възпроизвеждане на 

разпоредбите на чл. 6—21 ЗЗО относно структурата, управлението 

и правомощията на НЗОК (с. 92—97); 

в. ненужно е описанието на разните видове декларации, които 

попълва осигурителят (с. 144—145). Ако има нужда от нещо, то би 

било определяне на характера на тези декларации и тяхното правно 

значение; 

г. повърхностно и разказвателно е изложението относно 

задължението за опазване в тайна на информацията относно 

здравноосигурените лица, без анализ на това задължение, на неговия 

обект и на гаранциите за неговото изпълнение (с. 227—228). 

5. В дисертационния труд има изложения, които категорично не 

мога да възприема, защото не съответстват на правната уредба. Така 

например: 

а. не само смъртта на здравноосигуреното лице е 

юридическият факт, който води до прекратяване на неговото 

правоотношение с осигурителния орган (с. 170). Ами ако то навърши 
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18 години и нито продължава образованието си, нито постъпва на 

работа и пр.? 

б. не е вярно твърдението на авторката на с. 202, че 

здравноосигуреното лице няма правен механизъм за защита при 

отказ за предоставяне на медицинска помощ от изпълнителя на 

медицинска помощ. Ами правото на жалба по чл. 70, ал. 6—7 ЗЗО? 

Поставям тези въпроси на вниманието на докторанката и на 

Научното жури не за да омаловажа труда “Осигурителни 

правоотношения по задължителното здравно осигуряване”, който като 

цяло заслужава висока оценка, а за да провокирам авторката все пак да 

преосмисля или да дообмисля своите тези и да има предвид подобни 

обстоятелства в бъдещата си изследователска дейност. 

 

В. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основата на представената характеристика на дисертационния 

труд “Осигурителни правоотношения по задължителното здравно 

осигуряване”, както и на непосредствените ми лични впечатления от 

дейността на Атлиана Милева като студентка, докторант и асистент в 

катедра “Трудово и осигурително право” в Софийския университет 

“Св. Климент Охридски” и от нейните публикации по и извън темата 

на дисертационния труд в българския и чуждестранен правен печат 

предлагам на Научното жури да приеме за установено, че: 

1. Са спазени формалните изисквания на ЗРАС, ППЗРАС и 

съответния правилник на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.  

2. Професионалното развитие на Атлиана Милева като 

докторант и асистент й е позволило да натрупа опит в 

изследователската дейност и е добра основа за нейното по-нататъшно 

развитие. 

3. Представеният дисертационен труд е отпечатано в основните 

му части оригинално творческо научно постижение, плод изцяло на 

самостоятелната изследователска дейност на авторката. Той е насочен 

към решаване на важни и актуални научни и приложни  проблеми на 

осигурителното право, подготвен е в съответствие със съвременните 

постижения на българската и чуждестранната правна наука и 

творчески ги доразвива. Трудът е на високо теоретично равнище и 

допринася за решаване на важни и много актуални проблеми. 

Научните постижения на кандидатката се изразяват в обогатяване на 

съществуващите знания по осигурително право, в създаване на новости 

в осигурителноправната теория и имат съществено значение за 
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нормотворческата практика и практиката по прилагане на 

осигурителното право. 

Посочените и други досегашни постижения на кандидатката 

оформят моето убеждение на основание чл. 11, ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 

3 ЗРАС, чл. 33, ал. 3 във вр. с чл. 27 и чл. 72, ал. 3 П-к СУ да предложа 

на Научното жури: 

1. Да даде образователната и научна степен “Доктор по 

право” на  Атлиана Георгиева Милева, редовен докторант в 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, отчислена с 

право на защита. 

2. Да поздрави научния ръководител проф. д-р Емил Мингов за 

успешното ръководство на докторантката. 

 

София, 12.08.16                              С уважение: ………………… 
 

 

  

 


