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Име  Ана Владимирова Джумалиева 

Адрес   

Телефон    

Факс   

   

 

Националност  Българска 
 

   

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   1998-2001 

• Име и адрес на работодателя  Технически Университет – Варна, гр. Варна, ул. Студентска 1,  

• Вид на дейността или сферата 

на работа 

 Преподавателска дейност 

• Заемана длъжност  асистент 

• Основни дейности и 

отговорности 

 - провеждане на семинарни занятия на студенти от специалност „Право” 

по учебните дисциплини: „Международно частно право”; 

„Международно морско право”; 

- провеждане на семинарни занятия на студенти от специалност „КММ”, 

„Корабоводене” и Експлоатация на флота и пристанищата”  по учебната 

дисциплина: „Международно морско право” 

 

• Дати (от-до)   2001-2004 

• Име и адрес на работодателя  Технически Университет – Варна, гр. Варна, ул. Студентска 1, 

• Вид на дейността или сферата 

на работа 

 Преподавателска дейност 

• Заемана длъжност  Старши асистент 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Преподавателска дейност 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  2004-2008 

• Име и адрес на работодателя  Технически Университет – Варна, гр. Варна, ул. Студентска 1,  

• Вид на дейността или сферата 

на работа 

 Преподавателска дейност 

Доктор по научна специалност 05.05.14 „Международно частно право” 

(Диплома №32346/ 19.05.2008г./ 

• Заемана длъжност 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата 

на работа 

• Заемана длъжност 
 

 Главен асистент  

 4.01. 2009 

 Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” 

 Преподавател 

  
 

• Основни дейности и 

отговорности 

 - Водене на семинарни занятия и лекции на студенти от специалност 

„Право” по учебните дисциплини: „Международно частно право”; 
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„Международно морско право”; 

 

- Водене на семинарни занятия и лекции на студенти от специалност 

„КММ”, „Корабоводене” и Експлоатация на флота и пристанищата”  по 

учебната дисциплина: „Международно морско право” 

 

- Обучител в Морски квалификационен център при Факултет по „Морски 

науки и екология”  ТУ-Варна. 

 

- Провеждане на лекции и семинарни занятия на английски език на 

чуждестранни студенти  в ТУ-Варна от специалност „Социален 

Мениджмънт 

 

 

- Участие при провеждането  на семинарни занятия  и лекции при ВСУ 

“Черноризец Храбър” по дисциплините “Международноправен режим на 

морските ресурси”; “Международно морско частно право”; “Опазване на 

Черно море от замърсяване”, „Право на Европейския Съюз”. 

• Заемана длъжност 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата 

на работа 

• Заемана длъжност 
 

 Доцент по научна специалност 05.05.14 „Международно частно право” 

(Свидетелство за научно звание: №26647/27.12.2010г.) 

 От октоври  2010 г. 

 Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” 

 Преподавателска дейност 

  
 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Водене на  лекции на студенти от специалност „Право” по учебните 

дисциплини: 

- „Международно частно право”; 

-  „Международно морско право”;  

-  „Международно морско частно право”, (специализиращ модул „Морско 

право”) 

-  „Международноправен режим на морските ресурси”(специализиращ 

модул „Морско право”). 

 

 

 

 

• Заемана длъжност 

• Дати (от-до) 

 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата 

на работа 

• Заемана длъжност 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

От 12.07.2012 г. 

 Комисия за зашита от дискриминация,  1125 гр. София , бул. „Драган Цанков“ 35 

  

 Председател 

  
 

• Основни дейности и 

отговорности 

 - Представлява и организира дейността на Комисията за защита от 

дискриминация 

 

 

• Заемана длъжност 

 

• Дати (от-до) 

 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата 

на работа 

• Заемана длъжност 
 

 РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ОБЛАСТ ВАРНА НА КОМИСИЯТА 

ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

        От 4.01.2010 г. 

 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, 1125 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ, 

БУЛ. „ДРАГАН ЦАНКОВ” 35;  

Регионално представителство - Варна: гр. Варна, ул. Преслав 26 

  

 Старши експерт, дирекция „Регионални представители” – град Варна 

  
 

• Основни дейности и 

отговорности 

 - Оказване на методическа помощ и даване на независими консултации на 

граждани по Закона за защита от дискриминация; 
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- Приемане и завеждане на жалби, сигнали и молби на физически или 

юридически лица; 

- Извършване на действия по проучване на преписки възложени от 

докладчиците по тях; 

- Подпомагане дейността на Комисията за защита от дискриминация при 

осъществяване ма действия по изпълнение на нейните актове; 

- Участие в провеждането на информационни кампании за 

популяризиране на дейността на КЗД и Закона за защита от 

дискриминация. 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 
 

 

 

• Дати (от-до) 

  

 

06.06. 2016 г.-08.06.2016 г. 

• Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

 Дипломатическия институт към Министерство на  външните работи и Женевската 

академия за международно хуманитарно право и права на човека 

• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

  

• Наименование на 

придобитата квалификация 

 Сертификат за професионална квалификация, обучителен курс по Права  на 

човека 

 

     •Други   

• Дати (от-до)  05.02.2018 г.-29.06.2018 г. 

• Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

 Военна Академия „Георги Стойков Раковски“ – София 

• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

  

• Наименование на 

придобитата квалификация 

 Свидетелство за професионална квалификация,Серия С N 014045 

Изпълнение на ръководни длъжности в системата на националната сигурност и 

отбрана 

 

• Дати (от-до)  1992-1997 

 

• Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

  

Технически Университет – Варна, Юридически Факултет 

• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

  

• Наименование на 

придобитата квалификация 

 Магистър по право 

     •Други  Доктор по Международно частно право ш.: 05.05.14 

Доцент по Международно частно право ш.: 05.05.14 

 

 Обучение по „Модул комуникативна култура” – Сертификат N14/2009, ВСУ 

„Черноризец Храбър” Международна академия за лидери 

 

Придобита правоспособност за АНГЛОЕЗИЧНО ОБУЧЕНИЕ 2007 ГОДИНА при 

ТУ - Варна. 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в 

професията, но не непременно 

удостоверени с официален 

документ или диплома. 

 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  РУСКИ 

• Четене   отлично 

• Писане   добро 

• Разговор    добро 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  АНГЛИЙСКИ 

• Четене   много добро 

• Писане  добро 

• Разговор  добро 

 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно 

обкръжение, в ситуации, в които 

комуникацията и  екипната 

работа са от съществено 

значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 ЧЛЕН  НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – КЛОН ВАРНА 

 

ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С МЛАДИТЕ УЧЕНИ КЪМ „СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ 

БЪЛГАРИЯ” 

 

ЧЛЕН НА НС ПРИ ИНСТИТУТА ПО МОРСКО ПРАВО И ЛОГИСТИКА  ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ 

ХРАБЪР”. 

 

БАЗОВИ УМЕНИЯ ПО МЕДИАЦИЯ –ПРИДОБИТИ В КУРС  ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ ФОНДАЦИЯ 

„ПАРТНЬОРИ – БЪЛГАРИЯ”, 2002Г. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 

адмистрация на хора, проекти 

и бюджети в 

професионалната среда или  

на доброволни начала 

(например  в областта на 

културата и спорта) у дома и 

др. 

 ЧЛЕН НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МОРСКО ПРАВО” 

 

СЕКРЕТАР НА  СПИСАНИЕ  „ПРОБЛЕМИ НА МОРСКОТО ПРАВО”  ОТ 2005Г. ИЗДАВАНО 

ОТ СДРУЖЕНИЕ „БАМП” 

 

КООРДИНАТОР НА НАУЧЕН ПРОЕКТ ПРИ ЮФ НА ТУ-ВАРНА  НА ТЕМА: „ПРАВНА 

КЛИНИКА ВЪЗМОЖНОСТИ И СПОСОБИ ЗА ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И 

ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРАВО” – 2002- 2004 ГОДИНА. 

 

УЧАСТИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО И ПОДПИСВАНЕТО НА  „АКАДЕМИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРАВНИТЕ КЛИНИКИ В БЪЛГАРСКИТЕ 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТИ.” – 3.06.2005 ГОДИНА. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ В ПРАВНИ КЛИНИКИ- УДОСТОВЕРЕНИЕ N2 ЗА ОБУЧЕНИЕ  ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ПРАВНИ КЛИНИКИ. ПРОВЕДЕНО ОТ АМЕРИКАНСКАТА АСОЦИАЦИЯ 

НА ЮРИСТИТЕ, ИНСТИТУТ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО” СОФИЯ И ПРАВНА КЛИНИКА ПРИ 

БСУ 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ В ПРАВНА КЛИНИКА  ПРИ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” ОТ ЯНУАРИ 

2009 Г. 

 

 

2013 Г.  – РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА” УСВОЕН ОТ 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ДОГОВОР BG EIF 2011/01-04.05 ОТ 

01. АПРИЛ 2013 Г. ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ 
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СТРАНИ. 

 

2013 Г. – РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ  ПО ПРОГРАМА ПРОГРЕС ПРОЕКТ  

JUST/2012/PROG/AG/AD/3710  „БОРБА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА – ЗА СПРАВЕДЛИВО 

ОБЩЕСТВО” 

  

 2015 Г.-2016  Г.  – РЪКОВОДИТЕЛ  НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА 

НА ПЕНИТЕНЦИАРНИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И ЗАЧИТАНЕ 

НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ” , НОРВЕЖКИ 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 

 

2015 Г. – РЪКОВОДИТЕЛ  НА ПРОЕКТ„ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА И 

СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ НА КЗД, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

 

2016 г. -2017 г. - РЪКОВОДИТЕЛ  НА ПРОЕКТ „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

ДИСКРИМИНАЦИЯТА И СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ”., ОП 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 Г.“ 

 

2017 г.- РЪКОВОДИТЕЛ  НА ПРОЕКТ „УЧИМ ЗА ДА РАБОТИМ ПО-

ЕФЕКТИВНО“, ОПДУ, „“ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА, 

BG5SFOP001-2006 

 

2017 Г. РЪКОВОДИТЕЛ  НА ПРОЕКТ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 

ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА, “ ОПРЧР, „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА 

УСЛОВИЯТА ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ“, BG05M9OP001-3.017 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 

специфично оборудване, машини и 

др. 

 Internet, Word, PowerPoint . 

 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са 

споменати по-горе. 

 ЗАВЪРШЕН КУРС „ОБУЧЕНИЕ НА МОРСКИ ИНСТРУКТОРИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА” – 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА , ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ” 

 

СПОРТНА СТРЕЛБА  С ПИСТОЛЕТ – I РАЗРЯД 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 Категория „B” 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА: “ВЕЩНОПРАВЕН РЕЖИМ НА БЪЛГАРСКИЯ  МОРСКИ 

ТЪРГОВСКИ КОРАБ В МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО” 

  

ОТ 2009 Г. ОТГОВОРНИК И КООРДИНАТОР НА студенти от ЮФ при 

ВСУ „Черноризец Храбър” за участието им в програма за 

законодателни проучвания в Народното Събрание на РБ. 

 

Участник в проучване и подготвяне на предложения за 

законодателни промени относно франчайзинга във висшето 

образованието (ЗВО).  
 

ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА: 

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА; 

  МОРСКО ПРАВО 

МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

ДОЦ. Д-Р АНА ВЛАДИМИРОВА СТРАШИМИРОВА 

 

 

 

1.  Монография - Джумалиева, Морска ипотека и 

привилегии върху кораба, издателство Сиела, София 2016 г. 

 

2. Монография – Страшимирова, А., Договор за наем на 

кораб, издателство: ВСУ „Черноризец Храбър”, 2010 г. 

 

1. Статии в списания, годишници, трудове и 

доклади: 
 

 2.1. Джумалиева, А. Основни признаци на общата 

авария, Научно практическа конференция “Съвременни 

правни проблеми в международния морски превоз на 
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минало, настояще и бъдеще, В: 
Защита срещу дискриминацията: 
правна уредба, проблеми и 
тенденции, Варна, 
Икономически университет –
Варна, ИК Стено, 2018, стр. 7- 19 

доц. д-р Надежда Йонкова, 
Увреждането на здравето като 
признак за защита от 
дискриминация, Сборник с 
доклади от научна 
конференция с международно 
участие „Основни права и 
медицинско право“,София, 
2021 г., 
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международния морски превоз 
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2015. 
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живот на море. Сборник научни 
трудове, том II, ТУ- Габрово. 
Научна конференция с 
международно участие, 1999 
год., 

Борисов, О. Международно 
морско публично право. В., ВСУ, 
2015. 

3 Джумалиева, А. Хармонизация 
на българското 
законодателство в областта на 
водния транспорт с правото на 
Европейския съюз. Сборник 
Научни трудове от Научно-
практическа конференция, ТУ – 
Варна май 1999 г. , изд. 2000 г., 

Борисов, О. Международно 
морско публично право. В., ВСУ, 
2015. 

4 Страшимирова, А., Договор за 
наем на кораб, издателство: 
ВСУ „Черноризец Храбър”, 2010 
г. 

Борисов, О. Международно 
морско публично право. В., ВСУ, 
2015. 

5 Страшимирова, А. 
Международноправна 
регламентация на морските 
привилегии и ипотеки . 
Сборник „ Проблеми на 
морското право“ –ISSN -0205-
2350, Изд. 2005 г. 

Борисов, О. Международно 
морско публично право. В., ВСУ, 
2015. 

6 Страшимирова, А. Правната 
фигура на корабособственика в 
търговското корабоплаване. 
Списание Морска мисъл – 
Варна, изд. Сдружение Морска 
Мисъл 2/2004г. 

Борисов, О. Международно 
морско публично право. В., ВСУ, 
2015. 

7 Страшимирова, А., Някои 
проблеми на безопасността и   
спасяването при договорите за 
тайм-чартър и беъбоут 
чартър,248 стр., Сборник 
доклади Втора международна 
черноморска конференция по 
морско търсене и спасяване,  
изд. ВСУ Черноризец Храбър, 
2008 г. 

Борисов, О. 
Международно морско 
публично право. В., ВСУ, 2015. 
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8 Страшимирова, А., Шишков, А., 
Петрова, Д., Василев, В. 
Сборник нормативни актове по 
международно морско 
право.ТУ- Варна. 2003 г. 

Борисов, О. Международно 
морско публично право. В., ВСУ, 
2015. 

 9 Джумалиева, А.  Морски 
протест и неговото правно 
значение, сп. Известия на 
Съюза на учените – Варна, 2’9,1 
'2000., Изд. 2000 год. ISSN: 
1310-6376 

Матеева, Е., Морският протест., 
Фенея, С., 2007г. 

10 Страшимирова, А., По някои 
въпроси свързани с 
правоотношения, които 
възникват между страните по 
тайм-чартъра и третите 
лица,Сборник: Морско право и 
арбитраж., Варна,ВСУ   2011 г. 

Маринова, Д., От Хага до 
Ротердам. Отговорност за 
неизпълнение на договора за 
международен превоз по 
море., Нова звезда., С., 2015 г.  

 

 

8.Конференции, форуми и кръгли маси 

 

8.1. Участие в кръгла маса, проведена в посолството на 

САЩ, на тема: „Проблемите на интеграцията в обществото 

на хората с увреждания”. Отбелязване на двадесет и третата 

годишнина от влизането в сила на американския Закон за 

хората с увреждания 2013 г. 

 

8.2. Участие в кръгла маса на тема: „Върховенство на закона 

и недискриминация”, организирана от Националния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

към Министерски съвет – 2014 г. 

 

8.3. Участие в научна конференция „Хармония в 

различията”, организирана от Националният съвет на 

религиозните общности в България – 2014 г. 

 

8.4. Участие в конференция в рамките на проект „Укрепване 

на гаранциите за ефективна защита от дискриминация в 

българското административно право”, организирана от 

Фондация „Български адвокати за правата на човека”, със 

съдействието  и подкрепата на Програма „Върховенство на 

закона за Югоизточна Европа” на фондация „Конрад 

Аденауер” съдействието – 2014 г. 

 

8.5. Участие в международна научна конференция „ООН: 

Исторически традиции и съвременно право” с тема: 

Религията и вярата в контекста на въпроса за защита от 

дискриминация”, Институт за държавата  и правото при 

Българска Академия на Науките, Югозападен университет 

„Неофит Рилски”, гр. Благоевград, 2015 г., Сборник доклади 

стр.296 Participation in the international scientific conference 
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"UN: Historical traditions and contemporary law "with the topic: 

Religion and beleif in the context of the issue of protection 

against discrimination "Southwestern University "Neophyte 

Rilski",  Blagoevgrad, Institute of  State and Law Academy and 

science, Collection of Reprts, p. 296 

 

8.6. Участие в експертен форум за социална интеграция на 

ромската общност заедно със  Съюза на икономистите в 

България – 2015 г. 

 

8.7. Участие като партньор в конференции „Насилието над 

жените: да отворим очи и нарушим мълчанието”, проведени 

в гр. Бургас, гр. Варна, гр. Русе и гр. Сливен – 2015-2016 г. 

 

8.8. Участие като партньор с Организацията на евреите в 

България „Шалом” в дискусия на тема: „Ненаучените уроци 

на 

Холокоста” – 2016 г. 

 

8.9. Участие като партньор  с Организацията на евреите в 

България „Шалом” в дискусия на тема: „Не на ксенофобията, 

расизма и омразата в спорта” – 2016 г. 

 

8.10. Участие в конференция „Заедно за толерантност и 

недискриминация на малцинствените групи”, презентация на 

тема: „Международни, европейски и национални стандарти 

за защита от дискриминация. Единно и динамично прилагане 

на националното и европейско законодателство за 

противодействие на дискриминацията”; 

 

8.11. XV Международна конференция на омбудсмана относно 

"Ролята на институциите за правата на човека в осигуряването и 

насърчаването на равните права", Баку, АзербайджанXV 

International Ombudsman Conference on “The Role of Human Rights 

Institutions in Ensuring and Promoting Equal Rights”, Baku, 

Azerbaidjan 

 

8.12. Участие в Национална конференция „Медиацията в 

различните обществени сфери“, организирана от 

Университетски център по медиация към икономически 

университет – Варна. Възможности за приложение на 

медиацията в производството по дискриминация 

  

 

 

9.Сертификат : 

 

 

Certificate from an International Scientific Conference “UN: 

Historical Traditions and Contemporary Law”, Blagoevgrad, 2-3 

October 2015 
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Certificate of Participation from the International Scientific 

Conference “The Teacher of the Future”, Title: The Requisition 

and the Confiscation of Maritime Merchant Ships as Means of 

Acquisition of a Title” and “Passing of the Title in respect of 

Ships under Construction”, Republic of Albania, 17-19 June 

2016, Collection of Reports, (p.189-196) 

 

Сертификат с Международной конференции „Наука, 

образование и инновации”, 15 октоября 2016 г., г. 

Екатеринбург, РФ 

 

Сертификат за участие в обучение за обучители по проект 

„Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни 

възможности“, изпълняван от Комисия за защита от 

дискриминация, 15.03.2017 г., издаден от Персонал Трейдинг 

ЕООД 
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