Гл.ас. д-р Савина Михайлова-Големинова
Г-жа Савина Михайлова-Големинова има докторска степен по финансово право.
Докторската й дисертация е озаглавена: „Финансови правни отношения в системата на публичните
средства от структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз“.
Тя е експерт с опит в управлението и контрола на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, обществените поръчки и нередностите.
Член е на Софийската адвокатска колегия и на Международната данъчна асоциация (IFA),
Ротердам, Нидерландия.
Работила е като съветник в кабинета на служебния заместник министър-председател по
управление на средствата от Европейския съюз (август-ноември 2014 г.), като ръководител на
работна група по изпълнението на следните задачи: анализ на приложимото европейско и
национално законодателство относно контрола и управлението на средствата от ЕСИФ; анализ на
съществуващата правна практика и практиката на всички органи в системата на публичните
средства от Европейския съюз; идентификация на добри практики, възприети от други държави
членки, които прилагат сходни актове или закони; изготвяне на Закона за управление на
средствата от Европейския съюз, с който се регулират отношенията между различните институции
в рамките на системата за управление на средствата от ЕС и осигуряването на възможности за
административно обжалване.
Работила е като съветник в кабинета на председателя на 40-тото Народно събрание и като
кореспондент на Народното събрание по Междупарламентарния обмен на информация в ЕС (IPEX)
(септември 2005 г.-юни 2009 г.).
Г-жа Михайлова-Големинова е преподавател по финансово и данъчно право в Катедра
„Административноправни науки“ към Юридическия факултет на Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ (от 1993 г. до настоящия момент); преподавател по финансово право към
съвместната магистърска програма по финансов мениджмънт на Стопанския факултет на СУ „Св.
Климент Охридски“ и Университета Монтескьо-Бордо IV (от 2013 г. до настоящия момент);

преподавател по финансово управление и контрол на средствата от ЕС към Стопанския факултет на
СУ „Св. Климент Охридски“ (от 2015 г. до настоящия момент); преподавател в Националния
институт на правосъдието по финансово управление и контрол на средствата от ЕС.
Била е съветник на заместник министър-председателя по координация на европейските
политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката (април-август 2016
г.).

