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Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я 

от доц. д-р Евелина Димитрова Стоева – Димитрова  

за дисертационен труд на тема “АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН 

РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ”  

на Гинка Валериева Симеонова - докторант в катедра 

„Административноправни науки на Юридическия факултет“ на СУ „Св. 

Климент Охридски“ 

 за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по 

професионално направление 3.6. „право“ (административно право и 

административен процес) 

 

Със заповед на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ РД 38-

468/19.09.2014 г. съм определена за член на научното жури за обсъждане 

на дисертационен труд на тема “АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН 

РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ” на Гинка Валериева 

Симеонова. 

Кандидатът за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“ по професионалното направление „право“ (административно 

право и административен процес) Гинка Валериева Симеонова е 

придобила образователно-квалификационната степен магистър по право 

в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2003 г. През 

периода 2011 – 2014 г. е редовен докторант в катедра 

„Административноправни науки“ на СУ „Св. Климент Охридски“, 

отчислена с право на защита със заповед на ректора на СУ „Св. 

Кл.Охридски“. След запознаване с представените документи и 

дисертационнен труд смятам, че изискванията на ЗРАСРБ и Правилника  

за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“ (Правилника) за 
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допускането на докторанта до публична защита на представения 

дисертационен труд са изпълнени. 

Дисертационният труд „Административноправен режим на 

държавните помощи“ е представен за защита във вида, определен в 

Правилника и, с оглед на качествата на проведеното от дисертанта 

изследване,  направените научни изводи и предложения de legе 

ferenda, представлява научно съчинение, което съдържа 

научноприложни резултати и е с оригинален принос в правната 

наука. 

Дисертационият труд е в обем от 238 страници. Съдържанието е 

обособено в три глави, с увод, заключение и библиография от 103 заглавия 

на български език и 67 на чужд език. 

Изготвеният автореферат представя коректно  общата 

характеристика, съдържанието на труда и приносните моменти в 

него. 

В увода на дисертацията е обоснована актуалността и практическото 

значение на темата, предмет на труда. Посочени са целите и задачите, 

които изследването си поставя. Смятам, че заявената от дисертанта задача 

е изпълнена. Темата за държавните помощи е актуална и недостатъчно 

задълбочено и самостоятелно разработена в българската 

административноправна литература.  Липсва научно изследване, което 

комплекно да изучава приложимите национални и европейски правни 

норми, установяващи реда за намеса на държавата в саморегулиращ се 

пазар чрез механизма на държавните помощи, както и  съвместимостта на 

публичното подпомагане с правилата на свободната и лоялна 

конкуренция. Интердисциплинарният характер на темата за държавните 

помощи прави научното изследване полезно освен за развитието на 

правното знание, но и на други научни области, изучаващи държавната 

регулация на икономическия живот. Съчинението е интересно в 
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теоретично отношение и е със значение за практиката и показва 

задълбочените теоретични знания на автора му в областта на 

административното право. За анализа на позитивноправната уредба и на 

съдебната практика са успешно ползвани системният,  

сравнителноправният и историкоправният методи на научно изследване. 

В глава първа, озаглавена  «Понятие за държавна помощ», се 

изясняват правните белези на «държавните помощи» и правомощията на 

Европейската комисия и на националните органи във връзка с 

координацията, управлението и контрола върху отпускането им. В 

параграф първи - „Държавните помощи като юридически механизъм 

за преодоляване на социално-икономическата криза”, е направена 

характеристика на „държавните помощи“ като форма на публично 

подпомагане и са изяснени предпоставките,  определящи една мярка като 

държавна помощ - наличие на държавни или общински ресурси, 

избирателност, икономическа изгода и нарушаване или застрашаване на 

правилата на лоялната конкуренция. Анализът на „държавните помощи“ 

като допустимо средство за създаване на предимства на плоскостта на 

принципната им несъвместимост с функционирането на вътрешния пазар 

заслужава специално отбелязване.  Обосновано е  използването на 

термина «несъвместимост на държавните помощи» вместо термина 

«забрана». Мотивирана е тезата, че при тяхното отпускане се дава 

предимство на защитата на основните права и свободи на отделния 

гражданин на Европейския съюз пред защитата на правилата на 

саморегулиращата се икономическа система. В параграф втори 

„Правомощия на Европейската Комисия при отпускането на 

държавна помощ” е изследван подробно въпросът за компетентността 

на Европейската комисия като контролен орган във връзка с 

нотифицирането на планирана държавна помощ; характеристиката и 

правните последици на постановяваните от нея решения  относно 
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съвместимостта на държавната помощ, които са и годно изпълняемо 

основание по чл. 209 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Изследвайки контролните правомощия на Комисията, възложени й с 

разпоредбата на чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз, авторът мотивира извода, че контролът върху държавните помощи, 

упражняван от страна на Комисията, е важен компонент в защита на 

правилата на свободната и лоялна конкуренция и необходима мярка за 

защита на свободната търговия.  В параграф трети “Правомощия на 

националните органи” е изяснена компетентността им във връзка с 

предоставянето на държавни помощи и правомощията им в рамките на 

споделеното (съвместно) управление на държавните помощи с органите на 

Европейския съюз. Споделям изразеното от дисертанта становище, че 

ограничаването на компетентността на националните държавни органи 

за преценка относно «съвместимостта» на държавната помощ се нуждае от 

преосмисляне. Надзорните правомощия, които Европейската комисия 

упражнява върху действията (юридическите актове) на националните 

държавни органи за предоставяне на държавна помощ, са достатъчна 

гаранция за законосъобразност, които не се нуждаят от допълнителна 

«подкрепа» чрез лишаване на националните органи от правото на 

преценка. 

В глава втора «Видове държавни помощи» е направена 

систематизация на «държавните помощи» въз основа на въведени от 

автора критерии. Видовото обособяване на държавните помощи и 

систематизацията на приложимите правила по отношение на всеки 

вид има приносен характер. В параграф първи са разгледани 

съвместимите и несъвместимите държавни помощи. Разграничителен 

критерий е съответствието на мярката, с характеристиката на държавна 

помощ, с принципите за изграждането и функционирането на вътрешния 
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пазар и с основната му характеристика на пространство без вътрешни 

граници, в което е осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги 

и капитали. Изяснено е, че Договорът за функционирането на Европейския 

съюз допуска единствено държавно подпомагане, което е съвместимо с 

принципите на вътрешния пазар, и че такава съвместимост може да 

възникне ex lege  или на база акт на Европейската комисия. И в двата 

случая се преодолява принципната несъвместимост на държавната помощ 

с принципите на вътрешния пазар, като отправната точка е целта, за 

която е предназначена помощта. В параграф втори на втора глава са 

разгледани допустимите и недопустими държавни помощи. В 

дисертацията е изяснено, че допустимата държавна помощ е на първо 

място съвместима мярка, за която но следващо място са спазени 

процедурните правила за предоставянето й – спазен е редът за 

нотификация пред Европейската комисия, която е дала положително 

решение за отпускане на помощта, за разлика от двете хипотези на  

допустима държавна помощ, при които държавите членки могат, без 

официална процедура за уведомяване и получаване на разрешение, а само 

с предоставяне на информация, да отпуснатат допустима държавна помощ. 

В дисертацията е направено предложение като критерий за преценка на 

допустимостта на държавните помощи  да се въведе и целесъобразността 

на подпомагането, като е изразено становището, че държавна помощ, 

несъобразена с принципа на целесъобразността, може да се приеме за 

недопустима. Направено е предложение de lege ferenda, да се уредят  

последиците от  отпускането и на нецелесъобразна държавна помощ, като 

бъдат приравнени на тези при предоставянето на неправомерна държавна 

помощ. 

 В зависимост от задължителността на процедурата по 

уведомямане (нотификация) за предоставянето на допустима 

държавна помощ в параграф трети са разгледани характеристиките 
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на две категории държавни помощи – допустими държавни помощи, без 

необходимост от предварителна нотификация пред ЕК, отпускани по 

силата на регламент за групово освобождаване или помощ de minimis и 

държавни помощи, отпускани при задължително спазване на процедура по 

нотификация, като условие за допустимост. Целта и външната насоченост 

на държавните помощи обособява самостоятелен вид на държавни 

помощи, разгледан  в параграф четвърти. Това са хоризонталната и 

вертикалната държавна помощ и техните подвидове. Хоризонталната 

помощ е предназначена за специфичен вид дейност, но  има универсално 

въздействие върху всички извършващи я икономически субекти, като по 

този начин не поставя определено предприятие или отрасъл в по-

благоприятно положение. Поради тази причина ограниченията от страна 

на Европейската комисия за предоставяне на хоризонтална помощ са 

минимални. Секторната, или вертикална помощ, е насочена към конкретен 

отрасъл или икономически субект и съответно създава неравнопоставени 

условия. Разновидност на този вид са ad hoc предоставените държавни 

помощи с инцидентни решения за спасяване или преструктуриране на 

конкретно предприятие. Вертикалните, и в частност ad hoc отпуснатите 

помощи, имат силно въздействие върху конкуренцията на национално и 

общностно ниво, поради което са със силно ограничено приложение. В 

параграф пети на дисертацията са изследвани видовете държавни 

помощи и при съобразяването на други критерии – според източника на 

финансиране;  според времето, за което се отпускат; според териториалния 

обхват на държавната помощ; с оглед на връзката на помощта с 

бенефициера  - според качеството на бенефициера, според положението на 

бенефициера, според влиянито на помощта върху имуществото на 

бенефициера; с оглед правилата, които се прилагат; с оглед начина на 

предоставяне; с оглед размера на помощта; с оглед периода на действие на 

помощта; според формата, под която се предоставя помощта. 
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В глава трета на дисертацията, озаглавена „Специфични случаи 

на държавна помощ“ са изследвани някои от хипотезите, при които 

съществува елемент на държавна помощ, поради което в тези случаи е 

задължително съобразяването с установения за публичното подпомагане 

ред. В параграф първи се изследва наличието на аналогичен на 

държавна помощ случай при компенсацията за услуги от общ 

икономически интерес. Изяснени са: понятието за услуги от общ 

икономически интерес, които  включват предоставянето на газ, 

електричество, обществен транспорт, пощи, разпространение на радио и 

телевизионни програми и др.; критериите за съвместимост; както и 

условията за отпускане на държавни помощи в този случай. Анализирани 

са голям брой актове на СЕС, които изясняват съдържанието на 

понятието «услуги от общ икономически интерес». Обикновено такива 

услуги не се предоставят от пазара или не в такава степен, която се 

изисква от държавата, а са в обществен интерес, поради което държавата е 

възложила изпълнението им на съответни предприятия и ги компенсира за 

това. Специално внимание е отделено на акта за възлагане на 

обществени услуги като са споменати някои конкретни видове актове, 

доколкото съгласно  правилата за държавните помощи не е въведен типов 

акт за възлагане.  Параграф втори разглежда наличието на елемент на 

държавна помощ при предоставянето на земя от публични органи. 

Наличието на елемент на държавна помощ при  извършването на някои 

разпоредителни сделки (продажба на земя и сгради публична собственост) 

е често установяван от Комисията факт, поради което, с цел да направи 

прозрачен подхода си при анализа на случаите, свързани с държавна 

помощ при продажба на земя и сгради от публичните органи, Комисията е 

формулирала общи препоръки за държавите членки в „Съобщение на 

Комисията относно елементите на държавна помощ при продажба на земя 

и сгради от публични органи”. Принципите, съобразени при изработването 
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на съобщението, както и свързаните с неговото правилно приложение 

понятия, са подробно анализирани в настоящия параграф. Необходимо е 

тези правила да се знаят и спазват от страна на националните държавни 

органи, за да се избегне налагането на санкции на България като държава 

членка за извършване на действия, несъвместими с правилата за 

държавните помощи, каквато санкция на България беше наложена скоро.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Дисертационният труд дава на практиката аналитично, прецизно и 

практически полезно научно изследване, поради което убедено 

препоръчвам на автора неговото бързо публикуване. В параграф трети  

са разгледани случаите на държавна помощ при предоставяне на 

средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз. Като въвеждане в темата, авторът е разгледал 

принципите и условията, на които се подчинява  подпомагането на 

държавите членки със средства от тези фондове на Европейския съюз. 

Формулиран е изводът, че последователното прилагане на правилата за 

държавните помощи във всички държави членки трябва да се ръководи от 

наличието на общ интерес и общ, максимално опростен набор от правила, 

които, с оглед на различните интереси на държавите членки по отношение 

на публичното подпомагане, единствено Европейската комисия може да 

наложи. При решаването на спорове между държавите членки, възникнали 

във връзка с публичното финансилане със средства от фондовете на 

общността,  Европейската комисия трябва да отчита общия интерес, 

определен от икономически и социални показатели, а не да става 

проводник на една или друга национална политика. 

Следва да бъдат споделени и другите изводи, препоръки и 

предложения, направени в заключението на труда. 

Във връзка с темата на дисертацията Гинка Валериева Симеонова  

има пет публикации в научните списания «Съвременно право»,  «De 

jure“ и „Норма“. 
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 В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, след запознаване с дисертацията и 

направените в нея предложения за усъвършенстване на 

законодателството, големият обем на анализирани актове на 

национални юрисдикции и най-вече на юрисдикции на Европейския 

съюз, смятам, че научните и научно-приложните приноси на 

изследването са безпорни и изразявам ПОЛОЖИТЕЛНО  

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Гинка Валериева 

Симеонова “АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН РЕЖИМ НА 

ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ” , който отговаря на изискванията на чл. 

6, ал. 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и има всички необходими качества да бъде успешно 

защитен за придобиване на образователната и научна степен 

«доктор».  

 

12 ноември, София                      Рецензент 

      доц. д-р Евелина Димитрова 

 

 

 

 


