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Доктор по право, граждански процес, тема на дисертацията: „Признаване
и допускане на изпълнението на решения на чуждестранни съдилища по
граждански спорове”, ВАК-МОН, 2011 г.

Доцент по граждански процес, хабилитация: „Свободно движение на
решения по гражданскоправни спорове (Република България и
Европейския съюз), Институт за държавата и правото при БАН, 2016 г.

Доцент по граждански процес във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Научен секретар на ИДП-БАН. Ръководител на Секцията по
гражданскоправни науки.

Научна и преподавателска работа

Научен работник от 2000 г., специалност „Граждански процес“ с област на
изследване: граждански процес, арбитраж (национален и международен),
европейски граждански процес, международен граждански процес,
колизия на суверенитети.

Преподавател по граждански процес.

Други

Експерт към НС, министерства и др. държавни институции, вкл. участник
в работната група по изготвяне на проект на ГПК, адвокат.

Специализации/изследователска работа в чужбина:

Лятно училище “Право на Европейския съюз – основен курс” в гр. Оломоуц,
Република Чехия, организирано от Университета “Карл Франценс”, гр.
Грац, Австрия и от ЮФ на Университета в Оломоуц.

Лятно училище по право на Европейския съюз по програма “Tempus” в гр.
Марибор, Словения и гр. Грац, Австрия, организирано от ЮФ на



Университета в Грац, Австрия и от ЮФ на Университета в Марибор,
Словения.

Двугодишен курс по английско право и право на Европейския съюз към
Кеймбриджкия университет, Борд за продължавано образование, Англия,
Diploma in An Introduction to English Law and the Law of the European
Union.

Научно изследване на тема “Признаване и допускане изпълнението на
чуждестранни арбитражни решения” в Университета в Хамбург и в
Института по чуждестранно и международно частно право “Макс Планк”,
Хамбург, Германия, със стипендия на фондации “Александър фон Хумболт”
и “Фриц Тисен”.

Научно изследване на тема “Признаване и допускане изпълнението на
чуждестранни съдебни решения” във Виенския университет, Австрия, със
стипендия “Ернст Мах” на Федералното министерство на образованието
науката и културата, Република Австрия.

Участие в европейски и международни научни проекти:

Проект „Regulation 2015/2012: What it Offers and How it Works?”,
JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6874, Civil Justice/Criminal Justice Programme
of the European Union.

Проект „Опростяване на събирането на дългове в ЕС“,
JLS/2009/JCIV/AG/003-30-CE, Special Programme Civil Justice of the
European Commission.

Проект „Измерения на доказателствата в гражданското съдопроизводство
на ЕС“ DEECP: JUST/2011-2012/JCIV/AG/3434, Civil Justice/Criminal
Justice Programme of the European Union.

Проект „TeCol“ HOME/2012/ISEC/AG/FINEC4000003870, ЕК, ГД
„Правосъдие“.

Публикации (най-нови):

Монографии

Бончовски, П. Свободно движение на решения (Република България и
Европейския съюз). БАН, ИДП, 2016, ISBN:978-954-9583-33-5.
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Bonchovski, P. Enforcing Foreign Judgments – Principle Points From The
Viewpoint Of The Execution Of the Rights. MISIÓN JURÍDICA Revista de
Derecho y Ciencias Sociales, Núm. 12, Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca Calle 28 No. 5B-02, Bogotá - Colombia, D.C. (Colombia)
Colaboradores Externos Internacionales, 2017,
https://www.revistamisionjuridica.com/enforcing-foreign-judgments-principle-
points-from-the-viewpoint-of-the-execution-of-the-rights/.

Бончовски, П. Порядок принудительного исполнения в ходе производств по
исполнению решений иностранных судов. Вестник исполнительново
производства, 1, РПА Минюста России, Москва, 2016.

Bonchovski, P. Evidence in Civil Law-Bulgaria. 2015,
https://www.pf.um.si/site/assets/files/3223/evidence_in_civil_law_-
_bulgaria.pdf.

В национални издания

Бончовски, П. Нищожни арбитражни решения (принципни въпроси в
светлината на някои решения на ВКС). "Норма", 6, "Сиела Норми" АД, 2016
г.

Бончовски, П. Същност на реформата относно изпълнението на съдебни
решения на държави членки по граждански и търговски спорове
(Регламент (ЕС) 1215/2012 и чл. 622а ГПК). Право и бизнес -
усъвършенстване на нормативната уредба. Сборник доклади от юбилейна
научна конференция, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС, I.
Частно право, Издателски комплекс-УНСС, 2017 г.

Бончовски, П. Арбитражното решение. Категории съгласно
международната и националната уредба. Възможност за прикрепяне на
правни последици. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Емил
Константинов, ИДП-БАН, 2018 г.

Бончовски, П. Местно арбитражно решение. Прикрепяне на правните
последици (Обхват на законодателството). Научни трудове на Института за
държавата и правото, XVII, ИДП-БАН, 2018 г.

Бончовски, П. Публичноправни последици на местното арбитражно
решение. Обща характеристика. Сборник 100 години от рождението на
проф. Борис Яновски, УИ „Климент Охридски“, 2019 г.
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