
С Т А Н О В И Щ Е  

 

от доц. д-р Красимир Симеонов Мутафов преподавател по данъчно и 

финансово право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”, катедра „ППН”, член 

на научното жури за провеждане на защита на дисертационен труд за 

получаване на ОНС „доктор” 

 

За дисертационния труд на Илияна Илиева Митева, на тема: 

„Административно-правен режим относно хората с увреждания в 

българското законодателство” 

 

 

 

I.ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ И 

ДЕЙНОСТТА НА ДОКТОРАНТА 

Илияна Илиева Митева е завършила ЮФ на ПУ”Паисий Хилендарски”. 

Понастоящем работи като юрисконсулт в „Нейчар Енерджи”ЕООД. 

Докторант е на самостоятелна подготовка в катедра „Публичноправни 

науки” в ЮФ на Пловдивския университет с научен ръководител проф.д-р 

Дарина Зиновиева. По темата на дисертацията авторът има осем публикации 

– статии и доклади в авторитетни научни издания.  

II.НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ НА 

ПРЕДСТАВЕНИЯ ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

Представеният дисертационен труд е в обем от 289 страници, 

включително и приложената библиография и се състои от увод единадесет 

отделни глави и библиография и е сериозно научно изследване. Използвани 

и коректно посочени са 85 литературни източници, включително 

чуждестранни. Темата на изследването е значима и актуална, тъй като с нея 

се поставят въпроси, които до момента и в своята цялост оставаха извън 

полезрението на правната наука с изключение на отделни части. 

Формулировката на темата ясно указва целта на автора, да се изследва 



материята свързана с цялостния правен режим на хората с увреждания през 

призмата на административното право, която е постигната успешно.  

На пръв поглед впечатление прави нетрадиционната структура на 

дисертацията, която обхваща единадесет глави, което е оригинално виждане 

на автора и е осигурило разглеждане на въпросите в тяхната системна и 

логическа последователност. В увода ясно са посочени предмета, целите и 

задачите на изследването, както и неговото практическо значение и 

актуалност. В хода на работата основно са ползвани следните научни 

методи: формално-юридически, сравнително правен, системен, историко-

правен. От методологическа гледна точка избраният подход за постигане на 

набелязаната цел и решаване на конкретните задачи в изследването трябва 

да се прецени като правилен. Дисертационният труд е едно актуално и 

задълбочено изследване, което има своето достойно място в правната наука.  

В един по-конкретен план бих посочил следните приносни моменти на 

труда: 

- обърнато е необходимото внимание на въпросите, които са предмет 

на други правни отрасли, доколкото същите имат отношение към темата на 

изследването, включително и на Общностното право, което значително 

повишава неговата научната стойност, практическа приложимост и 

разкрива интердисциплинарния подход на автора; 

- направеният задълбочен и цялостен анализ на Закона за хората с 

увреждания и Закона за личната помощ от 2019г., представляващи 

специални нормативни актове; 

-критичният анализ на относимата съдебна практика; 

-добре формулираните предложения за усъвършенстване на 

действащото към момента законодателство. 

 

III.КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

Към всеки труд могат да бъдат отправени критични бележки, особено 

когато той е първи за автора. В тази насока, известна слабост представлява 

недостатъчното внимание, което е обърнато на въпросите свързани с 

финансовия контрол, когато се ползват бюджетни средства или такива по 

линия на ЕС, предвид възможността от злоупотреби и с цел да се защити 



общественият интерес в сферата на публичните финанси. С оглед на това 

един по-задълбочен поглед върху тази част от изследването би го обогатил 

значително. 

По-скоро като препоръка, отколкото като критика бих обърнал 

внимание на автора по категорично да изразява собственото си мнение по 

въпроси, по които има различни становища или не е съгласен с 

общоприетото.  

Направените критична бележка и препоръка по никакъв начин не 

омаловажават достойнствата на труда и положителната оценка за него. 

IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Като имам предвид много доброто научно ниво на представения 

дисертационен труд, направените с него научни приноси и новости,  както 

и това, че отговаря на законовите изисквания изразявам положителна 

оценка и предлагам на научното жури при ЮФ на ПУ”Паисий Хлендарски” 

да даде на дисертанта ОНС „доктор по право”.  

 

 

 

10.02.2021г.         ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ: 

      /доц.д-р Красимир Мутафов/ 

 

 

  

 

 


