Таблица за индивидуална оценка по ЗРАСРБ
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

група
показатели

А

Показател

1. Дисертационен труд за
присъждане на
образователна и научна
степен "доктор"

Магистърски
Право
Гинка Валериева Симеонова
главен асистент
3. Социални, стопански и правни науки

Прис

кандидат

Факултет:
Департамент:
Преподавател:
заемана длъжност:
област на висше образование:
Професионално направление:

Моля, попълнете вашите данни
Тема на дисертационния труд: „Административно-правен
режим на държавните помощи“, с научен ръководител
проф. д-р Цветан Сивков
Рецензенти: проф. д-р Иван Стоянов и доц. д-р Евелина
Димитрова. Защитата е проведена на 18.12.2014 г.
50

Б

В

2. Дисертационен труд за
присъждане на научна
степен "доктор на науките"

3. Хабилитационен труд монография

Симеонова, Гинка. Публични държавни вземания без
данъчен характер с произход от Европейския съюз.
Издателство на НБУ, 2021 г.
ISBN 978-619-233-158-0
Рецензенти: проф. Райна Николова, д. ю. н. и доц. д-р
Евелина Димитрова
Научен редактор: доц. д-р Катерина Йочева.
100

4. Публикувана монография,
която не е представена като
основен хабилитационен
труд
5. Публикувана книга на
базата на защитен
дисертационен труд за
присъждане на
образователна и научна
степен "доктор" или за
присъждане на научна
степен "доктор на науките"
6. Статии и доклади,
публикувани в научни
издания, реферирани и
индексирани в
световноизвестни бази
данни с научна информация

7.1.Симеонова, Г. Предизвикателства пред определяне-то
на финансови нередности и корекции по Закона за
управление на средствата от Eвропейските структурни и
инвестиционни фондове. De Jure.2016, № 2, с. 215 – 224,
ISSN 2367-8410 (online)
ISSN 1314-2593 (print)
Рецензиран колективен том.
10
7.2.Симеонова, Г. Проектът BEPS в контекста на борбата
срещу избягване на данъци, 2017, Сборник с доклади от
научна конференция „25 години департамент Право“
НБУ//ebox.nbu.bg/dp25, с.207-214
ISBN 978-954-535-985-9
Рецензиран колективен том.
10
7.3.Симеонова, Г. Фискална държавна помощ. Годиш-ник
2016 на департамент Право на НБУ, София, 2017 г., с.248261
Национален референтен списък, CEEOL
ISSN 1314-8087 (print)
ISSN 2682-969X (online)
Рецензиран колективен том.
10
7. 4. Симеонова, Г. Обща характеристика на публичните
държавни вземания с произход от ЕС, Сборник с доклади
от Национална конференция „10 години България в ЕС –
въздействие върху публичните политики и
законодателството“, с.201-213
Национален референтен списък.
ISBN 978-619-233-025-5
Рецензиран колективен том.
10
7. 5. Симеонова, Г. Промени в Общия регламент за групово
освобождаване, Юридическо списание на НБУ, бр. XIV. 1,
2018, с.29-38
Национален референтен списък, CEEOL.
ISSN 1314-5797 (online)
Рецензиран колективен том.
10
7. 6. Симеонова, Г. Прилагане правилата за държавните
помощи по отношение на обществената услуга „радио- и
телевизионно разпространение. Сборник доклади от
национална научно-практическа конференция „Медиите в
България: 30 години по-късно“, проведена в Нов български
университет на 21 ноември 2019 г., с.255-275
ISBN 978-619-233-143-6
Рецензиран колективен том.
10
7. 7. Симеонова, Г. Статут и правомощия на Фонд
Сигурност на енергийната система. Годишник 2017 на
департамент Право на НБУ, София, 2018 г.,с.294-310
Национален референтен списък, CEEOL.
ISSN 1314-8087 (print)
10

7. Статии и доклади,

Г

7. Статии и доклади,
публикувани в
нереферирани списания с
научно рецензиране или
публикувани в редактирани
колективни томове

7. 9. Симеонова, Г. Принципът за равенство в правата и
преките данъци в ЕС. Сборник доклади и статии от
международната научна конференция в чест на акад.
Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, „Правата на
гражданите и тяхната защита“, с. 441 – 456
ISBN 978-619-233-079-8 (print)
ISBN 978-619-233-078-1 (online)
Рецензиран колективен том.
10
7. 10. Симеонова, Г. Намеса на държавата в стопанския
живот. За ценностите в правото. Сборник с доклади и
статии от научна конференция по случай 120-годишнината
от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, „За ценностите в
правото“, проведена в Нов български университет на 15
май 2019 г., с.247-263
ISBN 978–619–233–118–4 (print)
Рецензиран колективен том.
10
7. 11. Симеонова, Г. Минимална държавна помощ.
Годишник 2019 на департамент Право на НБУ, София,
2020, с.317-329
ISSN 1314-8087 (print)
ISSN 2682-969X (online)
Национален референтен списък, CEEOL.
Нереферирано списание с научно рецензиране.
Рецензиран колективен том.
10
7. 12. Симеонова, Г. Санкциите по чл. 162, ал. 6 и ал. 7
ДОПК – прилики и разлики със санкциите по ЗАНН. 50
години ЗАНН – история, традиции, бъдеще. Сборник с
доклади от научна конференция, организирана от катедра
Административноправни науки и катедра Наказателноправни науки на ЮФ на СУ, посветена на 50годишнина от влизането в сила на ЗАНН, 16 декември 2010
г. „50 години Закон за административните нарушения и
наказания-история, традиции, бъдеще“, с.320-334
ISBN 978 -954 -07-4975-4
Рецензиран колективен том
10
7. 13. Симеонова, Г. Промени в правилата за държавните
помощи в отговор на кризата в следствие
разпространението на Ковид 19, Юридическо списание на
НБУ, с.89-99
ISSN 1314-5797 (online)
Национален референтен списък, CEEOL.
Нереферирано списание с научно рецензиране.
Рецензиран колективен том.
10

7. 14. Симеонова, Г. Изпълнение на публичните държав-ни
вземания по чл. 162 ал. 6 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс Годишник 2020 на департамент Право
на НБУ, София, 2021 г.1 с. 262-276
ISBN 1314-8087 (print)
ISSN 2682-969X (online)
Национален референтен списък, CEEOL.
Нереферирано списание с научно рецензиране.
Рецензиран колективен том.

10

7. 15. Симеонова, Г. Оказване на съдействие и
взаимопомощ в областта на данъчното облагане. Сборник
доклади от Национална научна конференция
„Върховенство на правото – актуални проблеми“ с. 184 199
ISBN 978-619-233-199-3 , Рецензиран колективен том
10
8. Студии, публикувани в
научни издания,
реферирани и индексирани
в световноизвестни бази
данни с научна информация
9. Студии, публикувани в
нереферирани списания с
научно рецензиране или
публикувани в редактирани
колективни томове
10. Публикувана глава от
колективна монография
11. Цитирания или рецензии
в научни издания,
реферирани и индексирани
в световноизвестни бази
данни с научна информация
или в монографии и
колективни томове

Симеонова, Г. Принципът на равенство в правата и преките
данъци в ЕС. Сборник доклади и статии от
международната научна конференция в чест на акад.
Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес „Правата на
гражданите и тяхната защита“,с. 441 – 456.
12.1. Цитирано от: Симеонов, Атанас. Митнически
нарушения и наказания в законодателната рамка на ЕС. 50
12. Цитирания в монографии
години ЗАНН – история, традиции, бъдеще. Сборник с
и колективни томове с
доклади от научна конференция, организирана от катедра
научно рецензиране
Административноправни науки и катедра
Наказателноправни науки на ЮФ на СУ, посветена на 50годишнина от влизането в сила на ЗАНН,16 декември 2010
г. „50 години Закон за административните наруше-ния и
наказания-история, традиции, бъдеще“, с. 79 ISBN 978 -954 07-4975-4
10
Симеонова, Г. Предизвикателства пред определянето на
финансови нередности и корекции по Закона за
управление на средствата от Eвропейските структурни и
инвестиционни фондове. De Jure. 2016, № 2, 215-224
12.2. Цитирано от: Георгиева, Капка. За възможността да
се налагат административни наказания с индивидуален
административен акт. 50 години ЗАНН – история
традиции,бъдеще в Сборник.с доклади от научна
конференция, организирана от катедра Административноправни науки и катедра Наказателноправни науки на
ЮФ на СУ, посветена на 50 годишнина от влизането в сила
на ЗАНН, 16 декември 2010 г. „50 години Закон за
административните нарушения и наказания-история,
традиции, бъдеще“ ISBN 978 -954 -07-4975-4, с. 242

10
Симеонова, Г. Предизвикателства пред определянето на
финансови нередности и корекции по Закона за
управление на средствата от Eвропейските структурни и
инвестиционни фондове. De Jure.2016, № 2, с. 215 – 224
12.3. Цитирано от: Николова, Райна. Организация и
ефективност в дейността на публичната администрация в
България (2007-2017) ЕС в Сборник с доклади от
Национална конференция „10 години България в ЕС –
въздействие върху публичните политики и
законодателството“, с. 76
ISBN 978-619-233-025-5
10

Симеонова, Г. Намеса на държавата в стопанския живот. За
ценностите в правото. Сборник с доклади и статии от
научна конференция по случай 120-годишнината от
рождението на проф. д-р Цеко Торбов, „За ценностите в
правото“, проведена в Нов български университет на 15
май 2019 г. , с. 247-263
ISBN 978–619–233–118–4 (online)
12.4. Цитирано от: Николова, Райна. Административно
наказване в сферата на административния надзор. 50
години ЗАНН – история, традиции, бъдеще. Сборник с
доклади от научна конференция, организирана от катедра
Административноправни науки и катедра
Наказателноправни науки на ЮФ на СУ, посветена на 50 –
годишнина от влизането в сила на ЗАНН, 16 декември 2010
г. „50 години Закон за административните наруше-ния и
наказания-история, традиции, бъдеще“, с. 55
ISBN 978 -954 -07-4975-4.
10

Д

Симеонова, Г. Нови процедурни правила за държавната
помощ като публично държавно вземане, Норма, 2016, бр.
2, с. 49 – 68
12.5. Цитирано от: Топчийска, Деница. Свободата на
изразяване и медиите в контекста на новия регламент на
ЕС за защита на личните данни. Сборник доклади и статии
от международната научна конференция в чест на акад.
Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес „Правата на
гражданите и тяхната защита“, с. 380
ISBN 978-619-233-079-8 (print)
ISBN 978-619-233-078-1 (online)
10
Симеонова, Г. Прилагане правилата за държавните
помощи по отношение на обществената услуга „радио- и
телевизионно разпространение. Сборник доклади от
национална научно-практическа конференция „Медиите в
България: 30 години по-късно“ – 21 ноември 2019 г., Нов
български университет,с. 255-275
12.6. Цитирано от: Михайлова, Екатерина. Медиите и
изборите – гарантирана ли е свободата на словото?
Сборник доклади от национална научно-практическа
конференция „Медиите в България: 30 години по-късно“,
проведена в Нов български университет на 21 ноември
2019 г., с. 105
ISBN 978-619-233-143-6
10

Симеонова, Г. Фискална държавна помощ, Годишник 2016
на департамент Право на НБУ, София, 2017, с.248-261
12.7. Цитирано от: Николова, Райна. Правна уредба на
собствеността на печатните медии в България – една
(не)загубена битка за прозрачност. Сборник доклади от
национална научно-практическа конференция „Медиите в
България: 30 години по-късно“, проведена в Нов български
университет на 21 ноември 2019 г., с. 221
ISBN 978-619-233-143-6
Рецензиран колективен том.
10
Симеонова, Г. Нови процедурни правила за държавната
помощ като публично държавно вземане. Норма. 2016, бр.
2, с. 49 – 68.
12.8. Цитирано от: Симеонов, Атанас. Предложения de lege
ferenda за оптимизиране на приходите в бюджета на БНТи
БНР. Сборник доклади от национална научно-практическа
конференция „Медиите в България: 30 години по-късно“,
проведена в Нов български университет на 21 ноември
2019 г., с. 248
ISBN 978-619-233-143-6
Рецензиран колективен том.

10

Симеонова, Г. Нови процедурни правила за дър-жавната
помощ като публично държавно вземане. Норма, 2016, бр.
2, с. 49 – 68.
12.9. Цитирано от: Михайлова, Екатерина. Мерки в
областта на нормотворчеството – български и европейски
изисквания. Сборник с доклади от Национална
конференция „10 години България в ЕС – въздействие
върху публичните политики и законодател-ството“, с. 43
ISBN 978-619-233-025-5
Рецензиран колективен том.
10
Симеонова, Г. Принципът на равенство в правата и преките
данъци в ЕС, Сборник доклади и статии от
международната научна конференция в чест на акад.
Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, „Правата на
гражданите и тяхната защита“,с.441-456
12.10. Цитирано от: Симеонов, Атанас. Балансът между
правата и задълженията на пасивните субекти в данъчното
правоотношение. Сборник с доклади и статии от научна
конференция по случай 120-годишнината от рождението
на проф. д-р Цеко Торбов, „За ценностите в правото“
проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г.,
с. 173
ISBN 978–619–233–118–4 (online)
Рецензиран колективен том.

13. Цитирания или
рецензии в
нереферирани списания с
научно рецензиране

10

13. Цитирания или
рецензии в
нереферирани списания с
научно рецензиране

14. Придобита научна
степен "доктор на науките"

15. Ръководство на
успешно защитил
докторант (n е броят
съръководители на
съответния докторант)
16. Участие в национален
научен или образователен
проект

17. Участие в международен
научен или образователен
проект

Е

18. Ръководство на
национален научен или
образователен проект
19. Ръководство на
международен научен или
образователен проект

20. Публикуван
университетски учебник или
учебник, който се използва в
училищната мрежа

21. Публикувано
университетско учебно
пособие или учебно
пособие, което се използва в
училищната мрежа

22. Наличие на
изследователска или
творческа програма

Научноизследователската ми работа е насочена към
финансовото и данъчното право като част от правната
система на Република България и взаимните обвързаности
на институтите и производствата в националното ни право
с правото на Европейския съюз.

10

23. Членство в национални
и/или международни
организации и асоциации в
съответното професионално
направление

Член на Съюза на юристите в България

10
24.1. Симеонова, Г. (в съавторство със Симеонов, А.)
Принципът на правната сигурност и принципът на
легитимните очаквания- гаранция за бенефициера при
разходване на средства от фондовете на ЕС.
Предизвикателства пред финансовото управление и
контрол на средствата от ЕС. Доклади от международна
24. Научни публикации, научно-приложна конферен-ция, 2016 г., Университетско
различни от представените издателство „Св. Климент Охридски“, с. 234 – 253 , ISBN
при завършването на
978-954-07-4203-8
докторатурата (само за АД
"главен асистент" и АД
24.2. Симеонова, Г. Права на данъкоплатците при
"доцент")
изпълнението на основното им конституционно
задължение за заплащане на данък. „25 години
Конституция на РБ в перспективата на върховенството на
правото, демокрацията и защитата на основните права?“
Национална конференция: Народно събрание, СУ „Св.
Климент Охридски“, Нов български университет, 2016 г., с.
131 – 139
24.3. Симеонова, Г. Нови процедурни правила за
държавната помощ като публично държавно вземане.
Норма.2016, бр. 2 , с. 49 – 68 ISSN 1314 - 5118 online, ISSN
1314 - 5126 print
24.4. Симеонова, Г., Симеонов, А. „Действие на съдебното
решение за отмяна или обявяване на нищожност на
подзаконови административни актове”, сп. Ius Romanum,
I/2018, с.514-532 ISSN 2367-7007
25. Участие в
изследователски или
творчески проект извън
посочените в показатели 17
и 18. Отнася се само за
академична длъжност
"професор"
26. Приложени в практиката
резултати от научни
изследвания и други
продукти на
интелектуалната
собственост и/или
създадени произведения на
изкуството с международно
признание
Ж

10

Ж

27. Участие в
борда/управителния съвет
на национални и/или
международни организации
и асоциации в съответното
професионално
направление
28. Превод на
научен/публицистичен труд
или голяма художествена
творба на български език
29. Водени публични
лекции от името на НБУ по
покана на ВУ или престижни
национални/международни
организации (или по покана
на НБУ - за външни
кандидати)
30. Иницииране/активно
участие в създаването на
успешно стартирала нова
програма

31. Участие в
усъвършенстване на
програма и развитие на
курсове към програми

Разработване на курсове за програма Право и Практикум
по Публичноправни науки, съвместно с Училище за
професионално и продължаващо обучение в НБУ, курс
LAWN521 Правен режим на държавните помощи и курс
LAWN 422 Митническо право
10

1.Национална научна конференция „10 години България в
Европейския съюз – въздействие върху развитието на
публичните политики и законодателството“, проведена на
0.11.2017 г. в Нов български университет, Корпус 1, Аула
32. Организиране и
2.Национална научна конференция по повод 120 години от
провеждане на научна
рождението на проф. Цеко Торбов, проведена в Нов
школа, общоуниверситетски
български университет, 15 май 2019 г., 9.30 ч., зала 210,
научен семинар, научна
корпус 1
конференция, научен
3.Международна научна конференция „Правата на
конгрес, творчески фестивал
гражданите и тяхната защита“, проведена на 6.11.2018 г. в
в НБУ (или по покана на НБУ Нов български университет, Корпус 1, 310 аудитория
за външни кандидати)
„Проф. Петър Мутафчиев“
4.Национална научно-практическа конференция „Медиите
в България: 30 години по-късно“, проведена на 21.11.2019
09:30 ч., в Нов български университет, Корпус 1, Аула

20

33. Създаване и развитие на
научен/творчески колектив
или на научна/творческа
школа

25

Ръководител на кръжок по Данъчно право и процес

34. Доказани
професионални приложни
умения в съответната научна
област и професионално
направление
35. Средна оценка от
анкетите за
удовлетвореност на
студентите от курс и
преподавател над 4,00
36. Авторски учебни
материали за поне един
курс в книжен вид и/или в
"Moodle НБУ"
37. Съвместна работа със
студенти в изследоватлски
и/или творчески проекти

З

Експерт при изготвянето на законопроект на Закон за
административните нарушения и наказания

20

Средната оценка за последните 10 семестъра е 4.88

10

Авторски материали в Мудъл за два курса LAWN404
Финансово право и LAWN506 Данъчно право

20

Три различни, проведени в НБУ, съвместно със студенти от
програма Право, проекти:
37. 1. Студентски научни четения
37. 2. Цикъл тематични семинари
37. 3. Данъците са интересни

20

Осигурена работа след референция в
адвокатско дружество Точева и Мандажиева на
студентката в департамент Право
Полина Денчева Славова.

10

Участие на студенти в националното състезание по
данъчно право "Game of tax", организирано за втора
поредна година от Сдружението за международни
състезания по право IMCCA и международната
консултантска компания Ernst & Young Bulgaria.

20

38. Ръководство/рецензии
на успешно защитили
дипломанти или участие в
комисии за държавни
изпити
39. Осигурени практики
и/или стажове на студенти
(удостоверява се от
ръководителя на
департамент)
40. Осигурено участие на
студенти в творчески изяви
извън НБУ, национални и
международни
състезания/олимпиади,
национални и
международни научни
форуми
41. Преподаване в курсове
на чужд език

42.1. Хибридно преподаване 42.2. По-ефективно
преподаване в дигитална среда 42.3. Електронно обучение
42. Участие като обучаем в
на студенти в програма Право - 1 42.4. Електронно
програмата за обучение на
обучени ена студенти в програма Право - 2 42.5.
преподавателския и
Поредната среща на Преподавателското кафене 42.6.
административния състав на
Обсъждане на добри практики в Мудъл Участие в 10
НБУ
обучения през периода 42.7. Хибридно преподаване 42.8.
Дизайн на курс 42.9. Създаване на място за писмени
работи и PlagScan
43. Участие като обучител в
програмата за обучение на
преподавателския и
Мудъл координатор на департамент Право
административния състав на
НБУ

И

10

20

И

44. Изпълнение на
академичните задължения:
редовно участие в
Изпълнение на академичните задължения, включително
заседанията на
редовно участие в заседанията на департаментни съвет, на
департаментния/програмни
програмния съвет, спазване на приемното време, редовно
я съвет, спазване на
провеждане на учебните занятия.
приемното време, редовно
провеждане на учебните
занятия
45. Участие/ръководство на
проект, по който са
привлечени външни
средства и/или студенти в
НБУ
46. Участие в комисии към
факултетите
47. Участие в Програмен
Участие в Програмния съвет на Програма „Право“ от 2017
съвет, Факултетен съвет
до днес
и/или Академичен съвет

10

10

48. Участие в академичната
администрация на НБУ
49. Няма наказания по КТ

ДАТА:

Удостоверение за липса на наказания по КТ

ПОДПИС:

10

