
СТАНОВИЩЕ ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

«ДОЦЕНТ» по 3.6. право /финансово право/, обявен в ДВ № 80 от 

14.10. 2011 г./ НА гл.ас. д-р ЕВЕЛИНА 

ДИМИТРОВА СТОЕВА - ДИМИТРОВА 

ОТ ПРОФЕСОР Д-Р ДАРИНА ПЕЕВА ЗИНОВИЕВА, ЧЛЕН НА 

НАУЧНОТО ЖУРИ В КОНКУРСА. 

Кандидатката гл.ас. д-р ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА СТОЕВА 

ДИМИТРОВА е представила монографичен труд, в който изследва 

сравнителноправните аспекти на облагането с данък върху добавената 

стойност. 

Също така кандидатката Евелина Димитрова е представила и 

няколко статии, във връзка с темите на труда, студия, учебно помагало и 

практически наръчник. 

Така представените материали като обем и като насоченост, 

показват способностите, които има авторката, както в научно-

изследователската, така и в учебната сфера. 

Несъмнено, съчетанието на двете качества у кандидатката дава 

основание за подкрепа на кандидатурата в конкурса за доцент. 

По отношение на представената монография и нейната научна 

стойност, оценката ми е изключително висока. 

Аргументите ми са следните: 

В труда се изследва облагането с ДДС на територията на 

Европейския Съюз, и по-конкретно — формирането на общите 

европейски данъчни правила. Практиката се нуждае от изясняване на 

тези правила след влизането на България в ЕС, а в научната литература 

липсва пълно и задълбочено изследване по въпроса. 



Подходът на кандидатката за сравнително изследване заслужава 

положителна оценка- целта за данъчна хармонизация на косвените с 

преките данъци е постигната. 

Кандидатката успява да обособи пет групи различия по 

отношение на вида и степента на тази хармонизация, което 

представлява научен принос, с практическа полезност. 

Други приносни моменти в монографията, които заклужава да се 

посочат са още: определението за Общата система на ДДС, 

съответствието и несъотвествието на нормите, регулиращи данък 

върху добавената стойност в страната ни и нормите от европейското 

данъчно право. 

Приносен момент е и изследването на динамиката на 

нормативното регулиране на облагането с данък върху добавената 

стойност в ЕС. / например авторката разглежда промените след 

Лисабонския договор и др/. 

Друг приносен момент е специалното изследване на 

приложимостта на така нар. принципи в публичното право в 

законодателството на ЕС. Тези принципи се реципираха в 

нормативната система на България отскоро и именно затова подлежат 

на изследване с оглед приложимостта им и тяхното влияние върху 

материалното и процесуалното право. 

Административнопроцесуалният кодекс, например, съдържа 

специална глава, в която се въвеждат над десет принципа /дял първи, 





 


