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                                             Становище 
 
 
                            от проф. д.ю.н. Костадин Кирилов Бобев 
                 член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност 
                              доцент, обявен от ВСУ в ДВ. Бр. 8/25.01.2011 г. 
 
 
относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и 
продукция, представена от участничката в конкурса гл. асистент д-р Юлиана 
Матеева 
 
 
     І. Обща оценка на кандидата 
 
         Главен асистент Юлиана Матеева е завършила висше 
образование  специалност “право” в Юридическия факултет на 
Техническия университет в гр. Варна през 2001 г. През 2007 г. защи-
тава успешно докторска дисертация по Наказателно право на тема: 
”Правен режим на непълнолетни правонарушители”. Основните 
научни и експертни знания и педагогически умения на гл. ас. Ю. 
Матеева са в областта на Наказателното право, Криминологията и 
Извънсъдебното решаване на спорове. Кандидатката е била  
ръководител на група в два академични проекта: “Правна клиника” и 
“Оптимизиране на българското законодателство във връзка с 
нарушения на избори”. 
         След завършване на висше образование Ю. Матеева постъпва на 
работа в Техническия университет – Варна като заема последователно 
длъжностите асистент, ст. асистент и гл. асистент. От 2010 г. с конкурс 
е назначена на работа като гл.асистент във ВСУ “Черноризец Храбър”. 
Аудиторната и извън аудиторната заетост на Ю. Матеева е голяма. Тя е 
координатор по програма “ERASMUS”  на катедра “Социални и правни 
науки. Била е гост-преподавател в Испанския университета в Барселона 
и Университета в Копенхаген-Дания. Изнася цикъл от лекции пред 
чуждестранни студенти на английски език. 
 



 2

 
 
      ІІ. Оценка на научните и практическите резултати и приносите 
на представената за участие в конкурса творческа продукция.     
 
       Научната и научноприложната продукция на гл. ас. Ю. Матеева е 
представена в 26 заглавия, от които 2 монографии, един учебник,  едно 
учебно-методическо помагало и 22 научни статии и доклади. Приложен 
е списък на 6 автори, които са цитирали нейни разработки и 
изследвания. 
       В конкурса за “доцент” кандидатката участва с 15 научни 
публикации: една монография, едно учебно помагало, 11 научни статии 
и 2 научни доклада. В съответсвие с чл.53, т.3 от ППЗРАСРБ е 
представила за оценка отпечатан монографичен труд “Престъпления 
против политическите права на гражданите”, издаден през 2011 г. в 
обем от 150 с. 
       Научната и научноприложната продукция, с която Ю. Матеева 
участва в конкурса е с висока научна стойност, подчертана актуалност 
и практическа насоченост. Полезни и навременни  са изследванията, 
свързани с действащата санкционна система по отношение на 
непълнолетните правонарушители както и възможността  за прилагане 
на пробационни  мерки при упражняване на поправителен труд от 
непълнолетни лица. В научните разработки и учебното помагало  тя 
развива по най-убедителен начин своите възгледи и концепции относно 
правния механизъм за оспорване на изборни резултати според Закона 
за избиране на членове на Европейския парламент от Р България и 
привеждането му в съответствие с Конституцията. В тази връзка са 
изследвани съществени проблеми, относно правната защита на 
обществените отношения при участие в национални и местни 
референдуми, разширяване възможността за участие на европейски 
граждани във всички форми на пряка демокрация, респ. въвеждане на 
принципа за европейско гражданство и други.  
         Кандидатката прави цялостен преглед на фактическите данни и 
свързаните с тях обстоятелства по отношение на обекта и обективната 
страна на посегателствата на конституционните политически права, 
визирани в чл.169б от НК. Анализирано е престъпното придобиване на 
средства чрез предлагане на имотни облаги, респ. упражняване на 
избирателни права в полза на определен кандидат, партия или 
коалиция. Аргументирано обосновава  направените предложения de 
lege ferenda по проектотекст на състав на престъплението “продаване 
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на глас”, както и за въвеждане на изисквания, относно правото за 
участие в избори при наложена мярка “задържане под стража”.  
        Особено внимание заслужава представеният за рецензиране и 
оценка монографичен труд “Престъпления против политическите права 
на гражданите”, който е посветен на един много важен и дискутиран 
проблем както у нас, така и в Европа и други страни по света. Неговата 
актуалност е безспорна, защото е свързана с цялостната защита не само 
на избирателните права, но и на други политически права на 
гражданите. В логична последователност са направени 10 предложения 
за изменение, нова редакция и отпадане на тектове от НК, както и 
предложение de lege ferenda в Закона за българските лични данни.  
         Монографичният труд както и останалата научна продукция на гл. 
ас. Ю. Матеева е изключително полезна за широк кръг специалисти-
студенти, научни работници, практикуващи юристи, медиатори, 
криминолози и други. Нейното използване в учебния процес ще 
допринесе за повишаване нивото на усвояване на нови научни знания и 
практики, необходими както за реализиране на законодателни 
инициативи, така и за осъществяване  избирателното право на българ-
ските  граждани. Като приложно поле важна роля и значение ще имат 
нейните научни изследвания и резултати по отношение предотвратя-
ването и разкриването на престъпни посегателства срещу свободното 
участие на гражданите в политическия живот и безкористното 
изразяване на волята на обществото за позитивни промени в 
българския обществен живот. 
          Главен асистент Юлиана Матеева е утвърден изследовател и 
педагог. Нейните научни виждания за промени в правната уредба на 
престъпленията против политическите права на гражданите и правото 
за участие в референдуми са високо оценени от водещи специалисти в 
областта на Наказателното право и Криминологията. 
                  
        ІІІ. Критични бележки и препоръки 
         
           По представените за оценка публикации могат да се направят 
някои незначителни бележки и препоръки. В стремежа си да бъде по-
убедителна при излагане на своите виждания и концепции, 
кандидатката  разглежда  много подробно престъпното сдружение по 
чл.93, т.20 от НК и формата за приготовление по смисъла на чл.17, ал.1, 
с което се  нарушава на места логическата връзка и направената 
съпоставка с престъпленията против политическите права, извършени 
от група по чл. 169г от НК.   
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         ІV. Заключение 
 
        Научните и научно-приложните приноси, както  и професионално-
академичната дейност на гл. асистент Ю. Матеева са безспорни.  За 
цялото й научно творчество, практическа реализация на разработените 
проблеми и преподавателска работа може да се даде най-висока оценка. 
Това ми дава основание да предложа на уважаемото жури да избере за 
“доцент”  Юлиана Младенова Матеева. На основание чл. 59 от 
ППЗРАСРБ журито да предложи на Ректора на ВСУ “Черноризец 
Храбър” да утвърди избора за заемане от кандидатката на  
академичната длъжност “доцент”. 
          
 
                     
 
                                                                       Член  на жури: 
                                                       
                                                                              /проф. д.ю.н. К. Бобев/ 
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