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Учи в Хуманитарна гимназия, гр. В.Търново. Завършва Великотърновския 

университет, Юридически факултет, специалност „Право” през 1999 г. Асистент в 

ЮФ (2000). Старши асистент (2005). Главен асистент (2009). Доцент (2014). Професор 

(2020). Доктор по право (2009).  

Заместник  декан на ЮФ на ВТУ (2018-2019) .  

Заместник ректор на ВТУ мандат 2019-2023. 

Член на Академичния съвет на ВТУ – четири последователни мандата. 

Участва в експертни съвети към Министерството на правосъдието. Участва в 

различни работни групи за анализ или подготовка на законодателни актове.  

           Участва в работата по проекти  на Регионален център на Съвета на Европа, 

Съюза на юристите в България; Американската агенция за международно 

развитие, Американската асоциация на юристите, БИПИ гр.София, сдружение 

“Правна клиника за извънсъдебно разглеждане на спорове”, град Велико Търново, 

“Център по Медиация”, град Велико Търново и др. Осъществява дейност като 

координатор по проекти на: Американската агенция за международно развитие 

(AAMP), Американската асоциация на юристите (ABBA CEELI), Програма “ФАР” 

(2003 -2012). 

Старши експерт - юрист в Община Велико Търново (1999 – 2001). 

Държавен експерт в Агенция за държавни вземания, гр. София, Дирекция 

„Търговска несъстоятелност” (2001-2008).  

Адвокат във Великотърновска адвокатска колегия (от 2010) 

         Сертифициран медиатор, включен в регистъра на медиаторите към 

Министерството на правосъдието(от 2005). 

Член на Съюза на юристите в България. Председател на сдружение „Център 

по медиация”, гр. Велико Търново.  

Член на Редакционната колегия на сп. „DE JURE”.  

Четени курсове: Търговско право, Търговска несъстоятелност, 

Застрахователно право, Медиация: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Юридически 

факултет ; ВСУ "Черноризец Храбър", Юридически факултет (от 2012). 



Имам изнесени лекции по «Търговско право» и «Търговска несъстоятелност», 
проведени по програма «Еразъм» в юридическите факултети на университети в гр. 
Тарту -  Естония (2011г.), гр.Вилнюс – Литва (2012г.), гр.Рига - Латвия (2013г.). 

 Област на основните научни интереси: търговско право, търговска 

несъстоятелност. 

 Публикации: 3 монографии; множество студии и статии, публикувани вкл. в 

чужбина  

                                                                           СПИСЪК 

на някои основни научни публикации 

проф. д-р Янка Тянкова 

 КНИГИ 

         Несъстоятелност на лица-нетърговци. София: Сиела, 2010.- 327 с. ISBN - 978-

954-28-0721-6; COBISS.BG-ID - 1236239332  

                Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност. София: 

Сиби, 2013. - 234 с.; ISBN 978-954-730-857-2; COBISS.BG-ID – 1264037092 

               Производство по стабилизация. Велико Търново: Абагард, 2020, 312 стр.; ISBN 

978-619-168-247-8. 

 СТУДИИ  И  СТАТИИ  

                  Възобновяване на производството по несъстоятелност в специалната 

хипотеза на чл.741 а ТЗ// Търговско право - София, 2016, бр. № 2, 95-101, ISBN 

08616892; COBISS.BG-ID – 1280728292; 

          Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на 

оздравителното производство// Търговско и облигационно право: София – ИК „Труд и 

право", 2016, бр. № 6, с. 63-69; ISSN 1314-8133; COBISS.BG-ID -1248516836; 

                Общ преглед на ранната превенция на несъстоятелността: от предпазния 

конкордат до европейските препоръки за преструктуриране на предприятията – 

Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков-Велико Търново: 

Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий,  2016, с.190-202; ISBN 978-619-

208-072-3 COBISS.BG-ID -1279817444; 

                 Правната фигура на синдика в производството по несъстоятелност на 

застраховател според новият Кодекс за застраховане. В Сборник с доклади от 



Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните 

принципи в публичното и частното право" : 25 години Юридически факултет на ВТУ "Св. 

св. Кирил и Методий" и 25 години от приемане на Конституцията на Р България, 06 -07 

октомври 2016 г.; Велико Търново: изд. Фабер, 2017; с. 367-377; ISBN 978-619-208-118-8; 

COBISS.BG-ID – 1284480228; 

                Промени в новия Кодекс за застраховане относно производството по 

несъстоятелност – DE JURE - Велико Търново, Университетско издателство”Св.св.Кирил 

и Методий”, 2016, бр. №2, с. 121-128; ISSN 1314-2593; COBISS.BG-ID – 1282731748; 

                Първообразът на производството по несъстоятелност в правото на Древния 

Рим и неговото историческо развитие в Европа – IUS ROMANUM: Commercium - София: 

Сиела, 2016, бр.№1, с. 238-247; ISSN 2367-7007; COBISS.BG-ID -1273486308; 

                Промяна в правната уредба на застрахователните посредници според новия 

Кодекс за застраховане. В Сборник с доклади от научна конференция, проведена в 

рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен 

университет „Черноризец Храбър”, 24-25 юни 2016, с.  218 – 227, ISSN 1313-7263; 

              Обща характеристика на производството по стабилизация. В Сборник с доклади 

от кръгла маса на тема Актуални проблеми на позитивното право в контекста на 

членството на Република България в Европейския съюз: Велико Търново, 12 декември 

2017 г.; В.Търново: изд. Фабер, 2018; с. 56-67; ISBN 978-619-00-0788-3; COBISS.BG-ID – 

1286608356; 

               Поставяне основите на търговското право в Следосвобожденска България. В 

Сборник доклади от Международна кръгла маса 140-годишнината от Освобождението 

на България от Османско владичество и приемане на Търновската конституция : Велико 

Търново, 19 април 2018 г.; В.Търново: изд. Фабер, 2018; с.103-117; ISBN 978-619-00-

0816-3; COBISS.BG-ID – 1287398628; 

               Търновската конституция и поставяне основите на частното право в 

Следосвобожденска България . В сборник научни статии „Модерният свят на българина. 

Търновската конституция от 1879 г.”, В.Търново: УИ”Св.св.Кирил и Методий”, 2019; 

с.170-185; ISBN 978-619-208-180-5; 

             Правната фигура на ликвидатора според новия Кодекс за застраховане. В 

Актуални въпроси на частното право : сборник с доклади от национална научна 

конференция в чест на 95-ата годишнина на проф. д-р Емил Георгиев, организирана от 



катедра "Гражданскоправни науки" на Юридическия факултет на Софийския 

университет "Св. Климент Охридски", 15.12.2016 г., София; с. 164-176; София: УИ 

„Св.Климент Охридски”, 2018; ISBN 978-954-07-4468-1; COBISS.BG-ID – 1285868260; 

               Разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация. В сборник научни 

изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков. Статии от международна научна 

конференция конференция в памет на доц. д-р Кристиан Таков, организирана от 

катедра „Гражданскоправни науки” на Юридически факултет на СУ и катедра 

„Гражданскоправни науки” на Юридически факултет на ВТУ и фондация „Кристиан 

Таков”, 7.06.2018 г. София: УИ „Св.Климент Охридски”, 2019, с. 171 -183;  ISBN 978-954-

07-4746-0;  

             Приложение на медиацията в пред-несъстоятелните производства - кратък 

сравнителноправен анализ. В Съвременното място и роля на алтернативните способи 

за разрешаване на спорове- между традицията и актуалната правина  уредба в 

България и държавите-членки на Европейския съюз от Международна научна 

конференция, Велико Търново 09-10 ноември 2018 г; ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 

Юридически факултет; с. 246-256; Издателство „Фабер“, 2019; ISBN 978-619-00-0946-7; 

            Правната фигура на довереното лице - посредник между длъжника и 

кредиторите за преодоляване на конфликтите в производството по  стабилизация.  В 

Сборник с доклади от международна научна конференция на тема Конфликтът и 

неговото разрешаване- юридически, исторически, икономически и психологически 

аспекти; ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 29 ноември 2019 г.,Велико Търново; 

Издателство „Фабер“, 2020 г., с. 95-108; ISBN 978-619-00-1165-1; 

              Задължителното съдържание на плана за стабилизация – срокове, условия и 

начини за плащане на кредиторите// Търговско и облигационно право: София – ИК 

„Труд и право", 2019, бр. № 12, с. 52-61; ISSN 1314-8133 

            Довереното лице в производството по стабилизация. В Сборник с доклади от 

научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия 

факултет във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, 25-26 юни 2021, 

с.  63 – 70, ISSN 1313-7263 

 

 

 



ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА 

           New requirements to the EU member-states under EC Recommendation from 

12.03.2014 on a new approach to business failure and insolvency; Constitutional Values in 

Contemporary Legal Space I, 16-17 November, 2016, Collection of Research Papers in 

Conjunction with the International Scientific Conference of the Faculty of Law of the 

University of Latvia, University of Latvia Press, 482-491; ISBN 978-9934-18-185-6; 

           Insolvency proceedings under the current Bulgarian Commercial Law and 

contemporary tendencies in the development of the institute of insolvency in the EU; 

Human rights: Theory and practice,  Collectionon of scientific papers, January 23-28, 2017, 

London, 147-150; ISBN 978-1-911354-10-9; 

             Changes in the new insurance code related to insolvency proceedings, Innovations in 

science and educations: Challenges of our time, Collectionon of scientific papers, 2016, 

London, 127-131; ISBN 978-1-911354-02-4; 

              Insolvency proceedings under the current Bulgarian Commercial Law and 

contemporary tendencies in the development of the institute of insolvency in the EU; 

Human rights: Theory and practice, Collectionon of scientific papers, January 23-28, 2017, 

London, 147-150; ISBN 978-1-911354-10-9; 

              Современные аспекты в развитии юридического образования в Болгарии – 

место и роль юридических клиник как формы практического обучения: В сборник: 

„Современное образование: векторы развития. Инновационные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных дисциплин. Материалы IVмеждународной 

конференции (г. Москва, МПГУ, 25–26 апреля 2019 г.) Изд.: МПГУ - Москва 2019; ISBN 

978-5-4263-0801-5. 

 


