
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Гергана Маринова,  
 

определена със заповед № 3264/ 02.12.2016 г. на ректора на ЮЗУ „Неофит 
Рилски“ за член на научно жури за защита на дисертационен труд за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по научната 
специалност „Наказателно право“, професионално направление 3.6. Право 

 

относно дисертационния труд „Изпирането на пари според 
българското и македонското наказателно право“ на Даница Саво 

Монева – докторант на самостоятелна подготовка към катедра 
„Публичноправни науки“ на Правно-историческия факултет на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“  

 

 Докторантката Даница Монева е завършила Юридическия факултет 
на университета „Св. Кирил и Методий“ в Скопие през 1988 г. През 2009 г. 
след обучение в магистратура (2007 – 2009 г.) в същия факултет получава 
диплома за магистър по търговско право. От 1989 г. до 2000 г. работи като 

съветник в Основния съд в гр. Щип. През периода 2000 – 2013 г. е главен 

прокурор в Началната държавна прокуратура – Щип, а от 2013 г. е главен 

прокурор във Висшата държавна прокуратура – Щип. От 2009 г. е и 

преподавател в Академията за съдии и прокурори „Павел Шатев“ в 

Скопие.  
 Дисертационният труд на Даница Монева на тема „Изпирането на 
пари според българското и македонското наказателно право“ се състои от 
242 страници и включва въведение, три глави, заключение, списък на 
използваната литература и други приложения. Дисертацията има по-

широко съдържание от това, към което насочва заглавието й. Глава първа 
изследва, най-вече от криминологична гледна точка, основни аспекти на 



организираната престъпност изобщо. Глава втора е посветена конкретно на 
изпирането на пари, като първо е предложена дефиниция на понятието, 

посочени са методите за изпиране на пари, разгледани са и други въпроси. 

В параграф 2 под заглавието „Изпиране на пари в Република Македония“ 
са посочени органите в страната с компетентност в тази област; разгледани 

са мерките за откриване и предотвратяване на изпирането на пари; 

представено е и относимото македонско законодателство. Основното 

съдържание на параграфа „Изпиране на пари в Република България“ е 
посветено на анализ на правната уредба на това престъпление според 

българския НК. Глава трета отново не касае пряко изпирането на пари, а е 
посветена на отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност 
изобщо, което докторантката нарича „конфискация на имущество и 

имуществена полза“. 
Темата на дисертацията е интересна и актуална. Прането на пари 

безспорно е сложно явление, което може и трябва да бъде разглеждано от 
различни гледни точки – наказателноправна, криминологична, финансово-

правна, икономическа, обществено-политическа и т.н. Това обяснява 
донякъде подхода на докторантката да разшири предмета на изследване и 

да излезе значително извън сферата на наказателното право. Въпреки това 
дисертацията само би спечелила, ако имаше повече наказатеноправни 

аспекти особено в частта относно Македония. Така и съдържанието й би 

отговаряло в много по-голяма степен на заглавието. Дисертацията има 
своите научни приноси за изясняване на механизмите за изпиране на пари; 

факторите, които благоприятстват това, а оттук и мерките, които могат 
адекватно да противодействат на изпирането на пари; компетентните 
органите в това отношение в Р. Македония и взаимодействието между тях 

и т.н. Все пак някои от тезите се нуждаят от по-добро осмисляне, 
структуриране и излагане, което ще допринесе и за по-голяма яснота на 
изложението и избягване на повторения. На места дисертацията много би 



спечелила от наличието на повече анализ, а не просто изброяване на 
органи, правомощия и мерки.  

Докторантката има една публикация по темата на дисертацията в 
електронно списание на ЮЗУ „Неофит Рилски“.  

В заключение и въпреки направените бележки считам, че 
дисертационният труд „Изпирането на пари според българското и 

македонското наказателно право“ покрива основните изисквания на Закона 
за развитие на академичния състав в Република България, поради което 

предлагам на научното жури да присъди на Даница Саво Монева 
образователната и научна степен „Доктор“.  

 

13.01.2017 г.  
 

      Доц. д-р Гергана Маринова  
  

   

   

    

    

 

 


