ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ
НА ТЕМА:
ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО
НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ - RP-B9/19
Проектът бе разработен от колектив на Правно-историческия факултет с
ръководител проф. д-р Добринка Чанкова, по Наредбата за условията и реда за
оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния
бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или
художественотворческа дейност.Проектът бе одобрен и финансиран с 3750 лв. за
постигане на следните цели и осъществяване на следните дейности:
Цели:
1. Разширяване на специализираната теоретична и практическа подготовка по
наказателно право и наказателен процес на студентите от специалност „Право“.
2. Създаване на благодатна академична среда за провеждането на
висококачествено обучение с акцент върху практическите умения и
компетентности на студентите и докторантите в професионално направление 3.6
Право.
3. Стимулиране и активизиране на мултидисциплинарните научни изследвания в
областта на наказателноправните науки и международно правното
сътрудничество.
4. Повишаване на мотивацията у студентите и докторантите за самостоятелна
научноизследователска дейност, вкл. участието им в проекти на университетско,
национално и международно равнище.
5. Увеличаване на възможностите за самостоятелна изява и мобилност на
студентите, докторантите и обучаващия ги академичен състав.
6. Разгръщане на творческия потенциал и повишаване на експертния опит на
академичния състав и докторантите.
7. Увеличаване видимостта на научната продукция на собствените кадри на ПИФ,
посредством публикации в индексирани и реферирани научни издания.
8. Продължаване на ползотворното сътрудничество, както и установяване на нови
професионални и институционални контакти с други университети и
представители на съдебната власт в Република България.
Поставените цели бяха постигнати.
Дейности:
1.Организация и провеждане на Кръжок по наказателно право и процес
2.Участия в научни форуми:
- Научните четения на СУ на тема: „Санкциите в правото“;
- Международна конференция "Организация, базирана на знанието" - Сибиу,
Румъния;
3.Участие в Национално състезание за решаване на наказателноправни казуси
през м. май 2019 г., организирано от СУ „Св. Кл. Охридски
4.Провеждане на специализирани научни и научноприложни изследвания
5.Публикуване на научните изследвания в национални и/или международни
научни издания
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Набелязаните дейности бяха осъществени, като бе реализирана още една участие в 9-та Международна конференция на Университета за икономически
науки - Букурещ.
Постигнати резултати
1. Функциониращ Кръжок по наказателно право и процес под прякото
ръководство на проф. д-р Д. Чанкова, доц. д-р Н.Кръстева, гл. ас. д-р Г. Андонова,
гл. ас. д-р Р. Войнова и с участието и на други членове на екипа
2.Участвахме в научни форуми:
- Международна конференция "Организация, базирана на знанието" - Сибиу,
Румъния;
проф. д-р Д. Чанкова и гл. ас. д-р Г. Георгиева - с доклад на тема "Towards
Coherent European Crime Victims Policies and Practices", публикуван в Conference
Proceedings, Vol. XXV, No 2, 25th International Conference "Knowledge-Based
Organization", 13-15 June 2019, “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing
House, Sibiu, 2019, p.122-127
проф. д-р Г. Белова и докт. Ст. Павлов - с доклад на тема „E-Health: Legal and
Security Challenges“, публикуван в Conference Proceedings, Vol. XXV, No 2, 25th
International Conference "Knowledge-Based Organization", 13-15 June 2019, “Nicolae
Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House, pp. 109-114.
докт. Джорджия Папучарова - c доклад на тема "SHORT PROFILES OF
DIFFERENT EUROPEAN INVESTIGATION ORDER DOMESTIC REGULATIONS IN
THE EUROPEAN UNION", публикуван в Conference Proceedings , Vol. XXV, No 2,
25th International Conference "Knowledge-Based Organization" 13-15 June 2019, “Nicolae
Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, 2019, p.169-175
ас. А. Иванова - c доклад на тема „Appeal of Public Procurement Procedures“,
публикуван в Conference Proceedings, Vol. XXV, No 2, 25th International Conference
"Knowledge-Based Organization", 13-15 June 2019, “Nicolae Bălcescu” Land Forces
Academy Publishing House, рp. 135-141
- 9-та Международна конференция на Университета за икономически науки
-Букурещ;
Проф. д-р Д. Чанкова участва с доклад на тема NEW TRENDS IN MULTIFACED CORRUPTION - A CONTINUING OBSTACLE FOR FAIR BUSINESS IN
BULGARIA: OUR RESPONSE /предстои публикация/
Проф. д-р Д. Чанкова и гл. ас. д-р Анна Христова представиха доклад на
тема CLIMATE DIPLOMACY - A GROWING FOREIGN POLICY CHALLENGE
/предстои публикация/
- Научни четения на СУ на тема: „Санкциите в правото“;
Докт. Даниела Атанасова участва с доклад "Наказания и административни
санкции в законодателството по опазване и управление на водите". Предстои
публикация.
Гл. ас. д-р Гергана Андонова представи доклад "Тенденции в развитието
на наказанието за непълнолетните". Предстои публикация.
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-Национална конференция "География на възстановителното правосъдие",
София;
Проф. Д. Чанкова участва с доклад "Изследователският и академичният
интерес към възстановителното правосъдие в България".
3.Участвахме с два отбора в Национално състезание за решаване на
наказателноправни казуси през м. май 2019 г.,
организирано от СУ „Св. Кл.
Охридски"
4. Проведени бяха специализирани научни и научноприложни изследвания, които
продължават, с оглед представяне на статии в списания, индексирани в Web of
Science или Scopus.
5. Публикуваните доклади на конференции, респ. приетите за публикация, бяха
посочени по-горе. Освен тях:
 докт. Албена Иванова публикува своя статия в ел.сп. „Право, политика,
администрация“: „Контролът на обществените поръчки в практиката на съда
на ЕС”, ISSN 2367-4601, Volume 6, Issue 2/2019
6. В хода на форумите бяха установени нови професионални и институционални
научни контакти от различни институции .
7. Обогатени бяха библиотечните фондове
посочените форуми и закупените книги.
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