СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Александър Асенов Воденичаров

по конкурса за “доцент” по Наказателно право, обявен от
Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”
с единствен кандидат гл. ас. д‐р Юлиана Матеева

Гл. ас. д-р Юлиана Матеева има десетгодишен преподавателски
стаж като асистент, старши асистент и главен асистент, голяма част от
който в Юридическия факултет на Технически университет-Варна.
Познавам нейната работа като докторант на свободна докторантура към
Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит
Рилски” – Благоевград. Дисертационният й труд на тема „Правен режим на
непълноплетни

правонарушители”

Специализирания

научен

съвет

беше
по

успешно

правни

науки

защитен
към

пред

Висшата

атестационна комисия . От м. септември 2008 г., въз основа на трудов
договор за допълнителен труд, заема и длъжността главен асистент в
Правно-историческия факултет на Югозападния университет и води
лекционните курсове по „Наказателно право” на студентите от задочно
обучение в специалност „Право”.
Въз

основа

на

непосредствените

си

впечатления

върху

педагогическата дейност на гл. ас. д-р Матеева, мога да заявя, че тя
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притежава

задълбочена

теоретична

подготовка.

Заедно

с

това,

кандидатката има подход и умения за работа със студенти. Тя е натрупала
сериозен опит и в преподаването на чуждестранни студенти: четири
години работа с редовни курсове в англоезиково обучение по право в
Техническия университет - Варна, както и реализирани академични
мобилности по програма „Еразъм” в

Юридическия факултет на

Университета на Барселона, Испания и Университета на Орхус, Дания.
Това ми позволява да изразя категоричното си

становище, че като

кандидат за длъжността „доцент”, тя притежава всички необходими
преподавателски качества за заемането й.
Професионалният стаж на гл. ас. д-р Юлиана Матеева като
преподавател е в сферата на наказателното право. В тази област е голяма
част от научноизследователската й дейност. Участва в конкурса за доцент
с убедителна научна продукция – 1 монография, 1 учебно помагало, 11
статии и 2 научни доклада. Освен тези публикации, тя е автор и на още 14
публикации, от които една монография и едно учебно помагало (в
съавторство). Макар и да не се представят за рецензиране, те следва да се
имат предвид при общата оценка за научноизследователската й дейност.
Част от публикациите й /едно учебно помагало и три статии/ са на чужди
езици – английски и руски.
Представеният

за

участие

в

конкурса

хабилитационен

труд

“Престъпления против политическите права на гражданите” представлява
първото

монографично

изследване

по

въпросите,

свързани

с

престъпленията против политическите права на гражданите. Действащата
правна уредба е подложена на критичен анализ, като най-сериозното
научно достойнство на изследването и най-съществен приносен момент са
конкретните предложения de lege ferenda относно цялостната система на
престъпленията против политическите права – както съществуващите
състави, така и формулирането на нови. Интерес представлява анализът и
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множеството препратки към практиката, които придават приложен
характер на изследването. Прави впечатление и проведеното сериозно
изследване на чужди законодателства по тези въпроси – съпоставени са
съответните разпоредби от руското, английското, германското, датското и
норвежкото законодателства.
Може да се оцени като положителен опитът за паралел между
изборните нарушения, които пораждат само административно-наказателна
отговорност и престъпните деяния във връзка с изборите, т.е. докъде се
простира административно-наказателната и откъде започва наказателната
отговорност за изборните посегателства.
Сериозно предизвикателство е и разработването на темата в
условията на динамични законодателни промени. Трудът отразява както
разпоредбите на вече отменените изборни закони, така и относимите
норми от приетия преди един месец Изборен кодекс.
Освен хабилитационния труд, за участие в конкурса за доцент по
Наказателно право, са представени още и 11 статии и 2 научни доклада.
Тематиката

на

повечето

от

тях

е

ориентирана

предимно

към

престъпленията против политическите права на гражданите. Други статии
доразвиват проблеми, маркирани в дисертацията: „Някои съображения
относно налагането на пробационни мерки през изпитателния срок при
условно осъждане и условно предсрочно освобождаване» и «Някои
съображения относно пробационните мерки, свързани с упражняване на
труд и възможностите за тяхното налагане на непълнолетни лица».Налице
е и публикация, която засяга проблем, несвързан с третираните в
дисертационния

и

хабилитационен

труд:

„Относно

празнотата

в

наказателното законодателство след отпадане на категорията “доза за
еднократна употреба”. За участие в конкурса е представено и учебно
помагало по „Основи на правото”, предназначено за студенти в
англоезиково обучение.
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Добре би било сред представените за рецензиране публикации да има
повече на теми, различни от темата на хабилитационния труд. Може да се
отправи бележка за разширяване кръга на научните интереси на кандидата
в сферата на наказателното право. Все пак, подобна препоръка не намалява
достойнствата на научната продукция на гл. ас. д-р Матеева и не влияе
върху качеството й и безспорните научни приноси.
В заключение мога да подчертая, че гл. ас. д-р Юлиана Матеева
притежава всички необходими професионални и лични качества за
длъжността, за която кандидатства. Представени са научни разработки,
които съдържат сериозни теоретически обобщения и са насочени към
решаването на научни и научно – приложни проблеми с подчертана
актуалност.

Поддържаните

тези

съответствуват

на

съвременните

постижения в наказателноправната наука и ги развиват творчески в
разглежданата област. Ето защо считам, че кандидатката напълно отговаря
на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република
България и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и си
позволявам да изразя недвусмислено своето мнение, че тя следва да заеме
академичната длъжност „доцент”.

21.06.2011 г.
София

проф. д-р Александър Воденичаров
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