До Председателя на
Научното жури на
конкурса за доцент по научната
специалност 05.05.16
„Наказателно право”

С Т А Н О В И Щ Е
От проф. д-р Здравко Трайков
относно качествата на кандидата
за заемане на академичната длъжност „доцент”

Единственият кандидат гл.асистент д-р Юлиана Младенова Матееева
представя за участие в конкурса монографията „Престъпления против
политическите права на гражданите”, учебно помагало „Bases of law” и 13
статии, публикувани след 2008г., от които 3 в чуждестранни издания.
Гл.асистент д-р Матеева работи като асистент от 10 години. В този
период има 27 публикации, от които две монографии, две учебни помагала
и 23 публикувани статии и научни доклади. Тази значителна и
разнообразна по тематика научна продукция удовлетворява изискванията
на конкурса, за който сега тя представя отделна монография като
хабилитационен труд.
Кандидатката работи като асистент от 2001г. и преминава през
всички степени от асистент до главен асистент. Учебно-преподавателската
й дейност е представена без изключение като много успешна. Това е
резултат на притежаваните педагогически умения, на общата и езикова
култура (владее английски, немски и руски език) и определен интерес към
преподавателска дейност. В тази насока са и издадените учебни пособия.

Основните научни интереси на кандидатката са акцентирани в
особено

актуални

проблеми:

наказателната

отговорност

на

непълнолетните, проблеми на санкционната система и преди всичко на
новото наказание пробация, както и наказателноправната защита на
политическите права на гражданите. Представената монография я очертава
като изграден научен работник, с възможности за задълбочено и
всестранно анализиране на разглежданите проблеми. Това е първият
монографичен труд, в който многостранно и всеобхватно са разгледани
проблемите на наказателноправната защита на политическите права на
гражданите.

Основните

приносни

моменти

в

монографията

са

оригиналният и всеобхватен подход в третирането на актуалната на този
етап от развитието на страната тема, като са обхванати не само
избирателните, но и всички политически права на гражданите. Особен
интерес представляват конкретните предложения de lege ferenda, които в
голяма степен могат да подпомогнат актуализацията на законодателството
в тази област. При обогатяване на материята при по-нататъшна работа на
кандидатката би било целесъобразно да се посочи не само нормативната
уредба на други страни от Европа, но и съдебната практика, която е
особено оскъдна в нашата страна. Може да се препоръча и да се
прецизират предлаганите конкретни наказания, както и предвиждането на
квалифицирани състави за длъжностни лица във всички състави.
В този труд, както и в останалите публикации на гл.ас. д-р Юлиана
Матеева, са направени задълбочени анализи, представени са оригинални
виждания и предложения. Стилът и езикът са ясни и прецизни. Специално
следва да се отбележи активността и засиления интерес на кандидатката
към научния живот и обществена практика – участие в множество
академични проекти, програми, конференции и семинари.
Предвид всичко изложено, убедено изразявам становище, че гл. ас.
д-р Юлиана Младенова Матеева отговаря на всички изисквания за заемане

на академичната длъжност „доцент” по научната специалност 05.05.16
„Наказателно право”.
4.7.2011
Варна

Член на научното жури:
/проф. д-р Здравко Трайков/

