
 

                                      С Т А Н О В И Щ Е 
 

                            от проф. д.ю.н. Костадин Кирилов Бобев 

 

 член на научно жури в конкурс за заемане на академична 

длъжност  “доцент” по професионално направление 3.6 Право 

(Наказателно процесуално право), обявен от Бургаския свободен 

университет (БСУ) ДВ. бр. 30/03.04.2018 г. 

 
 

 

относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представена от участника в 

конкурса гл.ас. д-р Мила Иванова Иванова-Господинова 

 

     І. Обща оценка на кандидата 

 

         Гл. ас. д-р Мила Иванова е завършила висше образование  

специалност “Право” в БСУ през 1998 г. След спечелен конкурс 

през 1999 г.   е назначена за асистент   по наказателно процесуално 

право в ЦЮН.  През 2013 г. защитава докторска дисертация във 

Софийския университет “Св.”Кл.Охридски”. В обявения конкурс 

за заемане на академичната длъжност “доцент” участва един 

кандидат – Мила Иванова Иванова, която към датата на подаване 

на документи е представила за становище една монография, 10 

научни статии и 7 доклада, изнесени на различни конференции и 

научни форуми. Всички материали са по научната специалност и 

са публикувани след получаването на образователната и научна 

степен “доктор”. Тематично те могат да бъдат групирани в три 

направления: 

         1.Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани 

в наказателния процес и механизмите за подпомагане и  финансова 

компенсация на пострадалите (монография, изд. Флат, Бургас, 

2018 г., 214 с.); 

         2. Процедури за присъждане на обезщетения по ЗСВ и АПК.    

(статии №1,2 и7 и доклади №4 и5);     

         3. Принципи и европейски стандарти за взаимно признаване 

на съдебни решения и решения за пробация (статии №3и4 и 

доклад№1);    

         Научната, научно-приложната и педагогическа дейност на 

гл.ас. д-р Мила Иванова е добре балансирана, което може да се 
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констатира от високото ниво на изследователската работа и 

съответстващата на съвремените познания и опит педагогическа 

практика. Цялостната й научна продукция се характеризира с 

прецизност и задълбоченост, а в тематично отношение тя е 

насочена  към изучаване, анализиране и оценяване на важни и 

специфични въпроси, свързани с наказателния процес.  В 

побликуваните монография, статии и доклади, представени за 

становище се очертават две основни и много важни тенденции, 

определящи кандидата като перспективен учен и педагог. Те могат 

да бъдат обобщени и синтезирани по следния начин. 

 

         ІІ. Актуалност на разработената тематика  
     

        През последните 20-25 години бяха извършени съществени 

изменения и допълнения на немалко текстове от процесуалното 

право, засягащи различни действия по разследването и съдебни 

следствени действия. В международен план се направиха актуални 

промени за синхронизиране на българското с европейското 

законодателство, особено в сферата на процесуалното право, респ. 

по проблемите и последиците от допускането на процесуални 

нарушения, ускоряване на наказателното производство в двете 

фази на процеса и други. 

          В монографията “Отговорност на държавата за вреди, 

причинени на граждани в наказателния процес и механизмите за 

подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от 

престъпления”, авторката е направила сполучлив опит за 

изследване и интерпретиране на причинените вреди при лишаване 

от свобода в нарушение на чл.5, &1 от Конвенцията за защита 

правата на човека, съставен в Рим през 1950 г., както и при 

задържане под стража, домашен арест и задължително настаняване 

и лечение. Съществен въпрос, изследван от Мила Иванова са 

основанията за присъждане на обезщетения по Закона за 

отговорността на Държавата и Общините за вреди, причинени от 

незаконни действия. 

        Изучавайки основните положения, обуславящи възникването 

на отговорностите на държавата, кандидатката  анализира 

понятията ”вреда”, “причинната връзка между вредата и 

противоправното поведение”, както и “начините за определяне на 

обезщетението за вреди от незаконни действия” на 

административните власти и по време на наказатения процес.      
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          На второ място гл.ас. Мила Иванова задълбочено и 

компетенно разглежда проблемите, свързани с процедурата за 

присъждане на обезщетения по ЗСВ, АПК и Закона за финансова 

компенсация. В гл. 3, обосновава 16 предложения de lege ferenda за 

изменение и допълнения на националното законодателство и 

преодоляване на противоречията в съдебната практика.  

 

      ІІІ.  Практическа насоченост на научните резултати.     

 

       В научните статии и доклади, представени за становище  

авторката мотивира и аргументира решаването на няколко 

съществени въпроси: 

       а) Статията “Ускоряване на наказателното производство-

гаранция на разумния срок” извежда проблема за постигане на 

баланс в правата на субектите на наказателния процес и 

европейските стандарти за гарантиране на разумния срок; 

       б) В статиите “Признаване, изпълнение и изпращане на 

Решения за конфискация между държави, членки на ЕС” и 

“Признаване изпълнението и изпращане на Съдебните решения  и 

Решенията за пробация с оглед упражняване на надзор върху 

пробационните мерки и алтернативни санкции”, авторката 

представя вижданията си, че единствено с приемането на 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европа за 

прилагане на правни инструменти може да се постигне взаимно 

признаване на Решенията по наказателни производства; 

        в) В статиите “Прекратяване на наказателното производство в 

досъдебна фаза” и “Съществени процесуални нарушения по 

наказателни дела” се разглеждат промените в НПК, правомощията 

на съда и прокурора, произнасянето по жалби срещу 

постановления за прекратяване, разграничаване на указанията, 

които съдът може да дава на прокурора при отмяна на 

постановлението за прекратяване на наказателни производства и 

др.    

        г) В останалите статии и доклади гл.ас. Мила Иванова 

анализира и предлага принципни правила, касаещи 

споразумението в наказателния процес, независимостта на съда, 

прокуратурата и разследващите органи, съкратените съдебни 

следствия и др.     

        ІV. Гл.ас. д-р Мила Иванова е преподавател в БСУ от 

началото на 1999 г. Води учебни занятия със студенти от редовно 

и задочно обучение. Учебно-преподавателската й заетост – средно 
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по 400 часа годишно и самостоятелната адвокатска практика са 

добро съчетание за изучаване на различни съдебни казуси и 

тяхното пренасяне в учебния процес. Кандидатката осигурява на 

много добро ниво протичането на семинарни занятия, лекции и 

изпити по съответната учебна дисциплина.  

 

         V. Заключение 

 

        След запознаване с представените в конкурса материали и 

публикации, направеният анализ на тяхната значимост, научно-

приложен принос, както и професионално-академичната дейност 

на кандидата, давам положителна оценка и препоръчвам на 

уважаемото научно жури да предложи на Ръководството на 

Бургаския свободен университет гл.ас. д-р Мила Иванова 

Иванова - Господинова да бъде избрана и в съответствие на  чл. 

59 от ППЗРАСРБ да заеме академичната длъжност “доцент” в 

професионално направление 3.6. Право (Наказателно процесуално 

право) в Бургаския свободен университет. 
          
 

30 юли 2018 г.                                                      
 

                                                                Член на научното жури и              

                                          изготвил становището : 

                                                                         /проф. д.ю.н. К. Бобев/ 


