СТАНОВИЩЕ
От проф.д-р Димитър Илиев Костов
Юридически факултет на СУСв.Кл.Охридски"
Член на научно жури в конкурс за заемане на академичната
длъжност

"ПРОФЕСОР"

по

професионално

направление

3.6."право"/финансово и данъчно право/, обявен от СУСв.Кл.Охридски" в
ДВ,бр.88/8.11.2011 г.
<! , ,

Кандидат: доц.д-р Сашо Георгиев Пенов
I. Конкурсът за заемане на академичната длъжност "професор" по
3.6."право"/финансово и данъчно право/ е обявен за нуждите на катедра
"Административноправни

науки"

при

Юридическия

факултет

на.,СУСв.Кл.Охридски". За участие са подадени документи от
единствен кандидат - доц.д-р Сашо Георгиев Пенов.
От представените документи е видно, че кандидатът отговаря
напълно на изискванията на ЗРАСРБ /чл.29/ за участие в конкурса ч. .

придобил е образователната и научна степен "доктор" през 1996 г., заемал е
академичната длъжност "доцент" в катедра "Административноправни науки
при Юридическия факултет на СУ "Св.Кл.Охридски" повече от 10 години,
вкл. до настоящия момент, представил е изискуемите се монографичен
труд и други научни публикации в съответни«*.. специализирани научни
издания.
II.

Доц.

Сашо

Пенов

завършва

Юридическия

факултет

на СУСв.Кл.Охридски" през 1985 г. От 1987 г. е последователно
асистент,старши и главен асистент и повече от 10 години доцент по
"Финансово и данъчно право" в Юридическия факултет. От 1996 г. е

доктор по право.
През 1991-1992 г. завършва магистратура в университета в гр.Хамбург,
Германия.
право

и

Изнася

лекции

по

финансово

и

данъчно

в ВТУСв.св.Кирил и Методий" и РУ"Ангел Кънчев/.

Като утвърден специалист и преподавател е избиран за зам.декан на
Юридическия факултет при ВТУСв.св.Кирил и Методий", член на
Консултативния съвет по законодателството при 39 и 40 Народно събрание
,юридически съветник на Президента на РБългария и Председател на"*"
Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания/2002-2011 г./
Понастоящем

е

декан

на

Юридическия

факултет

при

СУСв.Кл.Охридски".
Изложеното

дава

възможност

за

категоричния

извод,

че

по ^ отношение на своята активна и авторитетна обществена и
преподавателска дейност, доц.Пенов заслужава несъмнено висока оценка.
III. За участието си в конкурса за професор, от общо 30 публикации,
кандидатът е представил 6 публикации след хабилитирането му за доцент,
сред които 1 монография и 5 статии, като най-съществените му приноси се "'""
съдържат в монографията "Правото на Европейския съюз и преките
данъци на държавите - членки", /С., Сиби, 2011 г./, а също и в статиите "
Проблеми по прилагането на спогодбите за избягване на международното
двойно данъчно облагане на доходите и имуществото" /сп. Право без ,(^
граници, кн.2,2002 г./ и "Прилагане на спогодбите за избягване на
международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата
според процедурата в ДПК /сп.Финанси и право, бр.8,2003г./ Добра
теоретична стойност имат и останалите публикации.
Монографичния труд на доц. Пенов е първото самостоятелно научно
изследване у нас, посветено на проблемът за влиянието на правото на
Европейския съюз върху правната уредба на преките данъци в

държавите-членки. Този факт и разработването на проблема на високо
теоретично равнище е първият значим принос на автора. Приносен
характер има проведеният задълбочен анализ на процеса на
хармонизация и координация на данъчните разпоредби на държавите членки на ЕС, при което е направен важният извод, че държавите-членки
запазват данъчния си суверенитет в тази област, но със задължително
съблюдаване правото на ЕС при упражняване на собствените си
правомощията.
Представлява основателен интерес прецизността и
последователността, с която са обхванати и разгледани източниците на
правото на ЕС - първично право, вторично право, практиката на Съда на
Европейския съюз/СЕС/ в аспекта на влиянието им върху правната уредба
на преките данъци. Подчертано е категорично, от страна на автора,
значението на четерите основни свободи за правната уредба на преките
данъци в смисъл, че именно с Договора за функциониране на ЕС, уреждащ
основните свободи, трябва да са съобразени нормите на националните
законодателства. Несъвместимостта на последните с основните свободи ще
означава тяхната неприложимост.

.

С приносен характер е и подробното очертаване на реда за проверка
за нарушаване на основните свободи. Също, изведените от правната уредба
писани основания и основания, развити от съдебната практика за
допустимост на нарушаването на основните свободи - въпроси с важно
значение за правоприлагането, също систематизирането на практиката на
СЕС и т.н.
На необходимото теоретично равнище са и засегнатите въпроси в
представените статии на кандидата. Направени са предложения с1е 1е§е
1егепс1а, впоследствие приети от законодателя, какъвто е случаят в статията •»•„
"Проблеми по прилагането на спогодбите за избягване на международното

двойно данъчно облагане...". Също, обосновани са изводи, приети в
съдебната и в практиката на приходната администрация, какъвто е случая в
статията "Определяне на лихви по чл.144 от ДПК и чл.1 от Закона за
лихвите върху данъци, такси и други държавни вземания/сп.Адвокатски .
преглед, бр.11/12 от 2001г./ и т.н.
Без изчерпателност, би могло да се отбележи, че като цяло научноизследователската и научно-приложна дейност на доц. Пенов е
ориентирана върху важни и значими проблеми от развитието на държавата
и обществото.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основание на констатациите, изложени по-горе, оценявам
положително

цялостната

учебно-преподавателска

и

научно-

^

изследователска работа на кандидата. Считам, че тя отговаря на
изискванията на ЗРАСРБ за заемане на длъжността "професор" и
предлагам на научното жури да вземе решение Да избиране на доц.д-р
Сашо

Георгиев

СУСв.Кл.Охридски"

Пенов

за

конкурс

"ПРОФЕСОР"
по

по

обявения

професионално

направление 3.6."право"/Финансово и данъчно право/.
23 февруари 2012 г.
Член на Научното жури:

/проф.д(р

от

