
 

 

 

Име: 

 

Станислав Видев Коев 

  Националност: Българин 

  Служебен адрес: Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” – Варна 

Юридически факултет 

9007, Варна, к.к. „Чайка”  

    Образование: 1974/77 г. Първа смесена гимназия „Христо Ботев” – гр.Стара 

Загора, средно образование; 

1977/78 г. Школа за запасни офицери ”Христо Ботев” – гр. 

Плевен; 

1978/1982 г. Академия на МВР – София,специалност 

„Организация и управление на обществения ред и сигурност”  и 

след това  право в гр.София; 

1986/1990 г.  – редовен докнорант, доктор по право; 

  Професионално развитие:

   

1982/1997 г. – МВР – Ст. Загора,гр.София,гр.Хасково и отново в 

гр.Стара Загора – офицер;  

От 14.05.1997 г. - до сега – адвокат – АК- Стара Загора; 

2002 г. – до 30.08.2020 г. – хоноруван преподавател в Тракийски 

университет –  Ст. Загора- Педагогически факултет. По различно 

време в този период - хоноруван преподавател и в Медицински 

факултет  както и във Филиал Хасково на Тракийски 

университет и  Медицински колеж гр.Стара Загора на 

университета.  От 31.08.2020 г. в трудови правоотношения с 

Тракийски университе  гр. Стара Загора-Медицински колеж. От 

м.април 2021 г. замдиректор на Медицински колеж. 

От м.септември 2004 г. –  ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна – 

преподавател; 

м.юни 2013 г. – м.декември 2013 г. зам.директор, а след това до 

31.01.2015 г. – директор на Филиал – Смолян- ВСУ”Черноризец 

Храбър”, От 01.02.2015 г. до момента – преподавател във 

ВСУ”Черноризец Храбър”, катедра“Правни науки на 

Юридически факултет. 

М.  Академично развитие:

  

1986/1990 г. - Редовен докторант, доктор по право;  

2004/2007 г. -  гост-преподавател във ВСУ «Черноризец Храбър» 

2008 г. до 04.05.2012 г. – доцент на ВСУ(извънреден доцент) по 

„Трудово право и обществено осигуряване” 

От 04.05.2012 г.- доцент по професионално направление3.6 

(Трудово право и обществено осигуряване) 

  Ръководени занятия по 

учебни дисциплини: 

 „Трудово право” 

 „Осигурително право”  

    Публикации: Учебни пособия:  2 бр. (самостоятелни),  

Студии: 4 бр. (самостоятелни) 

Статиии научни доклади: 15 бр. (самостоятелни) 

 

  Езици за комуникация: руски,немски 

  

 

Стара Загора, 17.11.2022 г. 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ 

ФОРМАТ НА 

АВТОБИОГРАФИЯ 

 


