
 

СТАНОВИЩЕ 

 

от професор, доктор Благой Никитов Видин, НБУ, научно направление 3.6. Право  

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ по професионално направление 3.6. Право (финансово и данъчно право и 

данъчен процес), обявен в ДВ бр. 95 от 16.11.2021 г., с кандидат главен  асистент доктор 

Гинка Валериева Симеонова 

 

  

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията 

на Нов български университет 

 

Със свой доклад от 17.05.2021 г.  Атестационна комисия за дългосрочно 

атестиране на гл. ас. д-р Гинка Симеонова с цел обявяване на конкурс за доцент по 

професионално направление 3.6. Право към МФ констатира, че тя е изпълнила 

минималните национални изисквания към научната и преподавателската за Област на 

висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално 

направление 3.6. Право, определени от Правилник за прилагане на Закона за развитието 

на академичния състав в Република България, както и изискванията от Наредба за 

развитието на академичния състав на НБУ и Приложение 2. Минимални национални 

изисквания и изисквания на НБУ, на които трябва да отговарят кандидатите за 

придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности „главен 

асистент“, „доцент“ и „професор“.  

 

ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

  

1. За участие в конкурса гл. ас. д-р Гинка Симеонова представя монографичния 

труд „ 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. В своята справка тя посочва деветнадесет научни приноса. Потвърждавам 

оригиналността на приносите.  Намирам за необходимо да посоча първенството на 

автора с този монографичен труд в  българската литература. Анализът на автора  води 

до научна новост, в която се посочва, че в групата на изброените публични вземания 

могат да се обособят две отделни подгрупи. Изследването на тяхната правна същност 



разкрива ролята тези вземания в защита на основни права и свободи в рамките на 

Европейския съюз.  Новост в доктрината е изводът, че публичните вземания без 

данъчен характер с произход от ЕС притежават редица особености на актовете, в които 

те се уреждат. Направени са и предложения de lege ferenda. Трудът е самостоятелен и 

представлява оригинален научен принос. 

 2.  Освен монографичния труд за участие в конкурса гл. ас. Д-р Гинка 

Симеонова представя четири статии.  

В статията „Предизвикателства пред определянето на финансови нередности и 

корекции по Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и 

инвестиционни фондове“, публикувана в  De Jure. 2016, № 2, с. 215 – 224, ISSN 2367-

8410 (online) ISSN 1314-2593 (print) се посочват два научни приноса. Приемам 

приносите и специално отбелязвам научната новост и практическото значение на 

изследването на разглеждат разликите в размера на лихвите в правото на Европейския 

съюз и националното законодателство, както и техните последици.   

Статията „Нови процедурни правила за държавната помощ като публично 

държавно вземане“, публикувана в Норма, 2016, бр. 2, с. 49 – 68, ISBN 978-619-233-079-

8 (print), ISBN 978-619-233-078-1 (online) обобщава значителен по обем труд на 

кандидата върху държавните помощи като публични държавни вземания. Приемам 

посочените научни приноси и потвърждавам посочения практически резултат –  

приемането на  изцяло нов Закон за държавните помощи. Това е рядко срещано в 

законодателството и правната общност признание за научно изследване.    

Статията „Принципът за равенство в правата и преките данъци в Европейския 

съюз“ е публикувана в 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). Тя разглежда съотношението на държавния и данъчен 

суверенитет на отделните членове на Съюза и вътрешния пазар, основан на четирите 

свободи на движение – движение на стоки, услуги, капитали и хора. В статията се прави 

верния извод, че националните данъчни правила, предназначени единствено или 

предимно с оглед на вътрешното положение, могат да доведат до непоследователно 

данъчно третиране, когато се прилагат в трансграничен контекст. Приемам посочените 

научни приноси.   

Четвъртата статия „Намеса на държавата в стопанския живот“ е публикувана  в 

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). Тя 



е посветена на твърде актуална тема, ако това определение може да се приложи към 

проблем, стоящ почти тридесет години пред развитието на българското право. Авторът 

посочва своето добре аргументирано становище: държавната намеса се явява ключов 

фактор за излизане от кризата в световен мащаб, но в рамките на една държава тя трябва 

да се основава на върховенство на правото и принципите на правовата държава. Приемам 

приносите, посочени от кандидата за тази статия.  

3. Цитиране от други автори.  

 

По статията „Принципът на равенство в правата и преките данъци в ЕС“, 

публикувана в Сборник доклади и статии от международната научна конференция в 

чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов 

български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. София: Нов български 

университет, 2019, с. 357–370. [с. 360] ISBN 978-619-233-079-8. Колективен том с 

научно рецензиране са направени четири цитирания.    

Статията „ Намеса на държавата в стопанския живот“ публикувана в  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. София: Нов български универститет, 2019, с. 247-263. 

ISBN 978–619–233–118–4 (print). Рецензиран колективен том е цитирана в два труда.  

Статията „Прилагане правилата за държавните помощи по отношение на 

обществената услуга „радио- и телевизионно разпространение“, публикувана в 

Сборник доклади от национална научно-практическа конференция „Медиите в 

България: 30 години по-късно“, проведена в Нов български университет на 21 ноември 

2019 г. София: Нов български университет, 2020 г., с. 255-275. ISBN 978-619-233-143-6. 

Рецензиран колективен том има две цитирания. 

Общо посочвам осем цитирания.  

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  
 

Гл. ас. д-р Гинка Симеонова е Мудъл координатор на департамент „Право. 

Предоставила е в платформата два курса LAWN404 Финансово право и LAWN506 

Данъчно право. 

Осигурила е адвокатски стаж в периода  26.09.2017 г. – 25.05.2020 г. на 

студентка в магистърска програма „Право“ в адвокатско дружество „Точева и 

Мандажиева“.  

Ръководи студенти-третокурсници от магистърска програма „Право“ на НБУ в 



състезание по данъчно право "Game of tax", организирано от Сдружението за 

международни състезания по право IMCCA и международната консултантска компания 

Ernst & Young Bulgaria, проведено в периода 19.04 - 21.04.2019 г. в сградата на 

Върховния административен съд на три етапа. 

Съвместно със студенти от програма Право участва в Студентски научни 

четения, проведени на 21.01.2021г., организира цикъл тематични семинари с общо 

наименование „Финансови инструменти за реализиране на политиките на ЕС“, 4 

издания в периода 19.04.2017 – 17.12.2018 г. и занятието „ Данъците са интересни“ 

изнесено на 24.04.2018 г. 

По данни на Центъра за качество и оценяване на Нов български университет 

обобщената средна оценка на гл. ас. д-р Гинка Симеонова от анкетите за 

удовлетвореност на студентите от водените от нея курсове е отличен 4.88. 

 

IV. Административна и обществена дейност  
 

Гл. ас. д-р Гинка Валериева Симеонова  е член на Програмния съвет на Програма 

„Право“ от началото на академичната 2019/2020 г. до момента. 

  

V. Лични впечатления от кандидата  

  

 Познавам Гинка Симеонова от момента на кандидатстването ѝ за заемане на 

академичната длъжност асистент. Тя е дисциплиниран и доброжелателен преподавател, 

колега с високи етични стандарти в своите лични отношения и  в научната работа. 

 

VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата  

 

 Не намирам за необходимо да правя препоръки и бележки. Моето мнение е, че  

Гинка Симеонова е изграден преподавател и учен, намерил самостоятелно верния път за 

своето развитие.   

   

Заключение 

 

Смятам, че гл. ас. д-р Гинка Валериева Симеонова  отговаря на изискванията за 

заемане на академичната длъжност „доцент“. Потвърждавам високата оценка за нейната 

преподавателска, учебна, административна и обществена дейност, както и за научните ѝ 

приноси в представения монографичен труд и приложените публикации. Правя 



предложение до Научното жури да вземе положително решение и предложи на 

Академичният съвет на НБУ да избере гл. ас. д-р Гинка Валериева Симеонова на 

академичната длъжност „доцент” на Нов български университет в по професионално 

направление 3.6. Право (финансово и данъчно право и данъчен процес). 

 

 

 

 

Дата…….       Подпис ……………. 

 

  
 

 


