
Р Е Ц Е Н З И Я 

от доц. д-р Юрий Страшимиров Кучев – вътрешен член 

на научно жури, назначено със Заповед РД 38-652/19.12.2013 г. 

на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” 

 

на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна 

степен “доктор” по професионално направление „3.6. Право (Финансово 

право)” към Катедра „Административноправни науки” при Юридическия 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с тема: „Финансови правни 

отношения в системата на публичните средства от структурните и 

Кохезионния фондове на Европейския съюз”, изготвен от докторант в 

самостоятелна форма на подготовка гл. ас. Савина Иванова Михайлова-

Големинова 

 

 

Кандидатът Савина Иванова Михайлова-Големинова е асистент от 

1993 г., в последствие гл. ас. по финансово и данъчно право в ЮФ на СУ 

„Св. Климент Охридски” в катедра “Административноправни науки”. Чела 

е лекционен курс по Финансово право в Стопанския факултет на СУ за 

периода 1997 – 2010 г. От 2010 г. води лекционен курс по Финансово 

право, на английски език, в същия факултет, по магистърска програма 

„Финансов мениджмънт” (съвместна програма с „Университета 

Монтескьо” – Бордо 4, Франция). Вписана е като адвокат в Софийска 

адвокатска колегия. За една година е била ръководител на отдел 

„Европейски проекти и програми” в „Холдинг Български държавни 

железници” ЕАД. Била е съветник в кабинета на Председателя на 40-то 

Народно събрание и кореспондент по системата за обмяна на информация 

по Европейски въпроси между парламентите на държавите членки на 



 2

Европейския съюз (IPEX). Работила е като гл. експерт в Министерство на 

финансите „Главна данъчна дирекция”, отдел Правен. Тези дейности са 

дали възможност на кандидата да има пряко участие и придобие един по-

широк поглед върху подготовката и изпълнението на проекти по програми, 

финансирани от фондовете на ЕС, движението на процесите в 

законодателната сфера и възможността да наблюдава отблизо работата на 

Комисията по европейски въпроси и Подкомисията по усвояване на 

средствата от ЕС. 

Със Заповед № РД 20-613/16.04.2013 г. на Ректора на СУ е зачислена 

като докторант в самостоятелна форма на подготовка с научен консултант 

проф. д-р Сашо Пенов. Със Заповед РД 20-1613/18.12.2013г. на Ректора на 

СУ, е отчислена с право на защита. Докторантският минимум по 

специалността е взет с отлична оценка на 17.06.2013 г. 

  Гл. ас Савина Иванова Михайлова-Големинова отговаря на 

специфичните изисквания на Закона за развитие на академичния състав на 

Република България (ЗРАСРБ), като всички изисквания относно 

процедурата и дисертационния труд са спазени. 

  Освен представеният труд докторантът е автор едно ръководство в 

съавторство по финансово право, 2 студии и 8 статии на български език 

(едната от тях под печат) и три статии на английски език  по темата на 

дисертационния труд.  Всички те говорят за наличието на траен научен и 

практически интерес към темата на дисертационния труд. 

 

Представеният дисертационен труд е в обем от 225 стр. от които 218 

страници основен текст. Състои се от увод, три глави, съдържащи по три 

раздела и заключение. Има съдържание, списък на съкращенията, богата 

библиографска справка от 293 заглавия, включително съдебни решения и 

интернет връзки. Бележките под линия са общо 357 на брой. В структурно 

отношение са изпълнени условията на чл. 27, ал. 2 от ЗРАСРБ. Изградената 
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структура отговаря на поставените в изследването основни задачи. 

Прегледът на труда ми дава основание да дам положителната си оценка, 

като притежаващ необходимите качества за дисертационен труд за 

придобиване на образователната и научна степен “доктор” по 

професионално направление „3.6. Право (Финансово право)”. 

 

Безспорно за мен, представеният дисертационен труд е 

изключително актуален, предвид, възникналите у нас след 

присъединяването на Република България към ЕС нови отношения. 

Наличието на алтернативни на традиционните до този момент способи на 

финансиране, изисква тяхното подробно изучаване и разясняване. 

Фондовете на ЕС в момента са един от основните източници на средства за 

структурни реформи в страната ни, което изисква съществено подобряване 

на управлението им, координацията и контрола върху разходването им. 

Това е още по-наложително и при вече трайно налаганият от ЕС принцип 

„пари срещу реформи”. Тези процеси изискват и съответната промяна в 

правната уредба на България и съобразяването и с тази на Европейския 

съюз. Липсата на цялостно изследване на правната характеристика на 

обществените отношения в системата на публичните средства от 

Структурните и Кохезионния фондове, обуславя и научната новост на 

предлаганата дисертация. Досега тази тема не е била обект на 

самостоятелно изследване в българската правна литература. С настоящото 

изследване се търси решение на някои практически проблеми, които 

докторантът е срещал в своята дейност, като експерт. На база на анализ на 

съдебната практика, и практиката на държавите членки се предлагат важни 

предложения за необходимите промени в законодателството, в 

организацията на дейността, включително и в някои доктринални 

разбирания за правосубектността, финансовите правоотношения, метода 

на правно регулиране. Предложени са мерки за практическо 
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разграничаване на функциите и правомощията на компетентните органи и 

за тяхното регламентиране. Важен момент е анализа и сравнения на 

действащото наше и европейско законодателство и съдебна практика, 

проектите в областта на кохезионната политика за предстоящия програмен 

период 2014-2020 г. Представена е системата на публичните средства от 

Структурните и Кохезионния фондове на ЕС в тяхната динамика. 

В своята работа авторът е демонстрирал възможността си да борави 

и използва богат научен инструментариум. Използвани са анализа си 

авторът е използвал редица методи и подходи – исторически метод, 

документален анализ, сравнителноправен анализ, функционален анализ, 

интердисциплинарен метод.  

 

Както по-горе посочих, представеният труд е структуриран в увод, 

три глави и заключение. В увода са посочени основните цели на 

научната разработка и е направен разказ на това, какво да се очаква по-

нататък в изложението. По този начин в известен аспект малко се измества 

общоприетото разбиране за идеята на увода, като място на излагане на 

научния проблем, който разработката ще изследва и решава.  

  Глава първа се състои от три раздела в които се представя общата 

постановка на въпроса. Основните моменти са свързани с подробен 

преглед на основните стратегически и програмни документи на Република 

България и ЕС в областта на политиката за сближаване, анализа на 

съдържанието на финансовите правни отношения и на метода на правно 

регулиране. Заслужава внимание тезата на автора, че властническият 

метод на правно регулиране на финансовите правни отношения е 

изцяло приложим и към отношенията в системата на публичните 

средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и свързаното с 

тях съответно национално съфинансиране, имайки предвид, че едната 

страна по тях винаги е държавата. Наведени са достатъчно аргументи в 
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полза на тезата (която и аз поддържам) за необходимостта от засилена 

фискална и бюджетна дисциплина, чрез строг контрол върху разходите и 

бюджетния дефицит. Направен е преглед и на противоречивата съдебна 

практика. Наведени са съждения относно статута на административният 

орган в тези отношения - на гражданскоправен субект или на власт. 

Изложено е авторовото разбиране за наличие на връзка между 

различните бюджети, тези на ЕС и ЕК и ежегодния Закон за държавния 

бюджет на Република България. 

В глава втора са разгледани субектите на финансовите правни 

отношения, като активни и пасивни. Заслужава внимание, не само от 

теоретическа, но и от чисто практическа гледна точка, анализа на 

моделите на управление и контрол, прилагани от различните държави 

членки на ЕС. Приносен момент е изводът на автора, компетентността на 

държавните органи и институционалният модел на тази система следва да 

бъдат уредени в специален закон, независимо от това, че има регламенти. 

те а тези органи са установени с регламенти. Този важен извод се 

обосновава от извършения анализ, както и на опита на други европейски 

страни, където това е въведено. Друго оригинално авторово виждане е 

координацията и управлението на средствата да бъде възложена на 

министъра на финансите и неговата администрация. 

В глава трета са анализирани специфичните финансови правни 

отношения, касаещи безвъзмездната финансова помощ, проблемите при 

отношенията между страните по финансовото правоотношение свързани 

не само с усвояването но и с управлението на публичните средства и 

ролята на финансовите и кредитните институции. Предлага се 

използването на нови и прогресивни инструменти, като финансов 

инженеринг (JEREMIE и JESSICA) и комбинирането им с грантово 

финансиране на бенефициерите, активно използвайки опита на останалите 

държави в ЕС. Интерес представлява изследването на договорите за 
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безвъзмездна финансова помощ и извода, че той е вид административен 

договор и като такъв следва да се предоставя с индивидуален 

административен акт. Разумно ми се вижда и предложението за изменение 

на ДОПК. Считам, че място в тази научна разработка има и въпроса за 

финансовия контрол в системата на публичните средства от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, а не да се остави 

за едно бъдещо изследване. В нашата правна литература, доколкото знам 

липсва цялостно изследване и анализ на аспекти на финансовия контрол в 

системата на публичните средства от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове.  

Приносните моменти който отбелязах по-горе в изложението са 

правилно дефинирани и в изготвения от кандидата автореферат, като по-

голямо внимание заслужават: предоставянето на безвъзмездна 

финансова помощ с индивидуален административен акт; 

прехвърлянето на координацията на управлението на средствата от 

ЕС към министъра на финансите; финансовите корекции да стават с 

индивидуален административен акт и вследствие на проведено 

установително производство и да имат статут на публично държавно 

вземане. Авторефератът отговаря на изискванията и правилно отразява 

основните положения, тезите, резултатите и научните и практически 

приноси на дисертационния труд. Написан е ясно и систематизирано. В 

синтезиран вид са представени основните елементи на изследването. 

  Съдържанието на представения за рецензия труд, показва много 

добро познаване на финансовоправната доктрина и инструментариум, 

добро владеене на материята. 

Като препоръки на дисертационният труд мога да изтъкна 

наличието на проблеми в стилистиката, неясни изрази, недовършени 

мисли, липсата на извод след пространно излагане и анализиране на факти. 

Това са неща които следва да бъдат поправени. Малко е съдебната 
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практика. Забелязва се доминиране на изложението под линия. От своя 

страна тези препоръки по никакъв начин не намаляват научната и 

практическата стойност на дисертационния труд и могат да бъдат 

преодолени от автора. Приканвам автора да публикува настоящата 

дисертация, тъй като направените анализи и изтъкнатите тезите биха 

представлявали интерес и за практикуващите юристи, а и изобщо за всички 

тези, които боравят със средства от фондовете на ЕС.  

 

Изложеното по-горе в рецензията ми  дава основание да приема, че 

представеният дисертационен труд „Финансови правни отношения в 

системата на публичните средства от структурните и Кохезионния 

фондове на Европейския съюз”, отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 

3 от ЗРАСРБ и предлагам на научното жури да присъди на  гл. ас. 

Савина Иванова Михайлова – Големинова образователната и научна 

степен  „доктор” по професионално направление 3.6. Право (Финансово 

право). 

 

 

 С О Ф И Я     Рецензент: ………………..  

14.02.2014г.                доц. д-р Юрий Кучев 

 

 

 


