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АВТОБИОГРАФИЯ НА ПРОФ. Д-Р СТЕФКА НАУМОВА 
 

 

Проф. д-р Стефка Наумова е завършила ЮФ на СУ“ Св. Кл. 

Охридски”, специалност „Право. Защитила е докторска дисертация по 

социология на правото във Варшавския университет под научното 

ръководство на световно известния учен и  основател на Изследователския 

комитет по социология на правото (RCSL) – проф. Адам Подгурецки. 

Целият й научен и творчески живот е свързан с утвърждаването и 

развитието на тази нова и модерна наука. Професионалните й интереси са 

насочени в различни научни области, които в една или друга степен са 

свързани със социологията на правото или с теорията на емпиричното 

правно-социолотическо изследване като социология на законодателния 

процес , конституционно право, еколотично право, антидискриминационно 

законодателство, противодействие на корупцията, миграция  и 

миграционно право и др. 

Автор е на единствения  у нас монографичен труд по социология на 

правото, на множество статии и студии в областта на социологията на 

правото, на екологичното право и социологията на законодателния процес.  

Успява да въведен учебната дисциплина “Социология на правото”  в 

учебните планове на юридическите факултети. Преподава тази дисциплина 

най-напред в СУ “Св. Климент Охридски”, а по-късно и в други 

юридически факултети в страната. Била е декан на ЮФ на Русенския 

университет и регионален омбудсман на Русе по проект на ЕС. Като 

народен представител в 37-то НС и член на българската делегация в 

ПАСЕ,  активно участва в провеждането на европейската екологична 

политика и нейните правно-социологически измерения. 

 Проф. С. Наумова е ръководител на множество емпирични правно-

социологически изследвания, провеждани у нас или в сътрудничество с 

учени от други страни по такива актуални проблеми като правна 
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социализация, социална девиация, дискриминация и 

антидискриминационно законодателство, правно съзнание. Индивидуален 

член на RCSL. Била е гост-преподавател в редица университети на Европа 

и САЩ. Нейни трудове са издавани в Полша, Русия, Грузия, Франция, 

Великобритания, ФРГ, Чехия, Унгария, Молдова 

Проф. Наумова започва преподавателскана си дейност във ВСУ 

„Черноризец Храбър” през 1998 г. Преподава дисциплините „Социология 

на правото” и „Основи на правото”. Активно участва в научно-

преподавателската и научно-приложната дейност на университета и по-

специално – в ЛНС с доклади и изказвания. Научен ръководител е на 

докторанти от чужбина. Рецензира докторски дисертации и трудове за 

хабилитация както на наши, така и на чуждестранни кандидати.  
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Ръководител на проекти: 

 

2008-2009 г. 

Координатор на проект ”Да инвестираме в хората”, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския 

социаленфонд; 

 

2013 г. 

Проект „Хармония в различията”-  BG EIF 2011/01-04, безвъзмездна 

финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в 

практиката на „Общите основни принципи  на политика за интеграция на 

имигранти в ЕС”; 

 

2015-2017 г.  

Проект „ Право, правосъдие и справедливост” -2015-2017 г., 

осъществяван съвместно от учени от Полша, Украйна, Унгария, Румъния и 

България. Ръководител на екипа от българска страна – проф- Ст.Наумова 

 

Служебен имейл: stefka.naumova@vfu.bg. 


