
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

от проф. д-р Веселин Бориславов Вучков, Нов български университет, преподавател по 

Наказателно-процесуално право, член на Научно жури, утвърдено със Заповед на Ректор на 

НБУ № З-РК-53/20.11.2019 и Решение на Академичния съвет № 3 от 19.11.2019 г., 

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“, по професионално направление 3.6. Право (Наказателно право и Наказателно 

право на ЕС), обявен в Държавен вестник, брой 83 от 2019 г.,  

с кандидат гл. ас. д-р Ралица Светлозарова Костадинова  

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията на 

Нов български университет 

 

От справката за самооценка на кандидата Ралица Св. Костадинова и от приложените 

доказателства към нея е видно, че гл. ас. д-р Ралица Светлозарова Костадинова със своята 

дейност е изпълнила минималните национални изисквания, както и задължителните 

условия на Нов български университет за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

Общо кандидатът набира 1 330 точки  от изискуемите минимални 570 т. 

 

ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

 

1. Оценка на монографичния труд  

Централен обект на рецензиране е представения от кандидата монографичен труд на 

тема „Условното осъждане по българското наказателно право“.  

Най-напред, изследването се явява първият самостоятелен труд, посветен на класическия 

институт на условното осъждане в българското материално наказателно право. На този 

институт, разбира се, са посветени не малко други научни публикации, но те не са били 

обособени в самостоятелно изследване. Ето защо мога да обобщя, че изследването е 

актуално, значимо и всеобхватно. Бих откроил някои по-съществени приноси. 



Първо, високо оценявам подхода на автора да разположи изследването в контекста на 

историческа хронология. Компетентно е проследено възникването на условното осъждане 

в Европа, както и в български условия; на това е посветена голяма част от Глава първа. 

Разбира се, основен акцент е поставен върху съвременното състояние на проблема в 

българския правен ред, за което ще спомена по-долу. Съвременните предизвикателства 

също не са подминати, доколкото Глава четвърта от монографията разглежда трансфера на 

пробационни мерки по време на условно осъждане в Европейския съюз (тук са включени 

по-кратки разсъждения и относно някои актове на Съвета на Европа и на Организацията на 

обединените нации).  

Второ, основно място е отделено на анализа на националната наказателно-правна уредба 

на института. Откроявам несъмнената задълбоченост и всеобхватност на изследователските 

усилия. Направени са коректни изводи относно правната същност на условното осъждане и 

съпоставката му с други (сходни) институти на правото. Най-детайлно са анализирани 

предпоставките за условно осъждане, както и всички аспекти на режима на условното 

осъждане. Всяка от структурираните глави на монографичния труд – а е извън съмнение, че 

по обем и цялостност става дума за монографичен труд – завършва с отделен параграф с 

формулирани изводи. Много подробно са представени всички теоретични положения, а 

освен това е ползвана разнообразна съдебна практика (както тълкувателна, така и 

конкретна). 

Общият обем на монографичния труд е 279 стр. Библиографията включва 204 броя 

литературни източници. Направени са 603 позовавания под линия. Включените в края на 

монографията 8 бр. приложения подчертават приложния характер на изследването. 

  

2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации  

Що се отнася до оценката ми за приносите на останалите научни публикации на 

кандидата Р. Костадинова, бих откроил следното: 

В представените документи за конкурса в списъка на публикации след защитата на 

докторската дисертация през м. октомври 2011 г. Костадинова включва една студия, едно 

учебно помагало и двадесет и шест статии и доклади. Теоретичните приноси в тях са 

несъмнени, голяма част от тях се проявяват на границата между наказателното право и 

проблемите на националната сигурност – един подход, който следва да бъде насърчаван. 



Високо оценявам и приноса от приложен характер, съдържащ се в подготвеното в 

съавторство учебно помагало, преиздавано няколко пъти. Статиите и докладите са 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани 

колективни томове. 

 

3. Цитиране от други автори 

Цитиранията на публикации на кандидата се разпределят по следния начин:  

петнадесет цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране и 

единадесет цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране. 

 

4. Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески проекти и 

приложение на получените резултати в практиката 

Кандидатът има достатъчно на брой участия в изследователски и творчески проекти 

(както в Нов българки университет, така и във външни организации и държавни органи); 

това се отнася и до участието в различни форми на организационна дейност. 

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност на кандидата 

 

От представената документация за участие в конкурса би могло да се обобщи, че д-р 

Ралица Костадинова изпълнява всички критерии на Нов български  университет за 

преподавателска натовареност по всички показатели. Нейната дейност като преподавател  

започва през 2001 г. в Нов български университет, след спечелен конкурс за асистент по 

Наказателно право. Преминава постепенно през академичните длъжности „старши 

асистент“ и „главен асистент“. Води аудиторни и извънаудиторни курсове в магистърска 

програма „Право“ на Университета, както и в някои други програми.  

След придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по Наказателно право 

(през м. октомври 2011 г.) участва активно в усъвършенстване на програмите. Разработила 

е нови курсове в департамент „Право“ и департамент „Национална и международна 

сигурност“ на НБУ в областта на правото и противодействието на престъпността. От 2015 

година въвежда и преподава в НБУ курса по Наказателно право на Европейския съюз.  

 



1. Аудиторна и извън-аудиторна заетост, работа в електронния обучителен модул 

"MOODLE – НБУ", осигуряване на студентски практики и стажове, работа със 

студенти и докторанти.  

1.1.Преподавани от Р. Костадинова курсове през атестирания период, включително и 

разработени от нея нови курсове: 

LAWN705 Упражнения по наказателно право, развито обучение в Мудъл от 

2008/2009 уч. г. до сега; 

LAWN 812 Самостоятелна работа по наказателно право, от 2008/2009 уч.г. до 

сега; 

LAWN 002 Наказателно право на ЕС  - от 2015/2016 уч.г. до сега; 

LAWQ200 Практикум по наказателноправни науки, от 2017/2018 г. до сега; 

CRIM 104 Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес – 

магистърска програма MSNCRI01-Криминология и политики за превенция на 

престъпността, 2016/2017, есенен семестър;  

CRIM 106 Пенитенциарно право - магистърска програма MSNCRI01-

Криминология и политики за превенция на престъпността, 2016/2017, есенен 

семестър; 

CRIM 154 Самостоятелна работа по Избрани проблеми на наказателното право и 

наказателния процес -  магистърска програма MSNCRI01-Криминология и 

политики за превенция на престъпността, учебна 2016/2017, есенен семестър;  

CRIM 156 Самостоятелна работа по Пенитенциарно право - MSNCRI01-

Криминология и политики за превенция на престъпността,  2016/2017;  

CRIM 357 Наказателноправния институт пробация – актуални нормативни и 

практически проблеми, 2017/2018;  

SECB024 Наказателно право и наказателен процес, NSEC01-Гражданска и 

корпоративна сигурност, от 2018/2019 до сега; 

OOK 225 Право, Факултет базово образование, курс за знания, от 2016/2017 г. до 

сега; 



RESB 825 Наказателноправни аспекти на борбата с корупцията, програма 

NRES01-Обществен ред и местно самоуправление, 2015/2016 г. пролетен 

семестър; 

RESB 811 Наказателноправна защита от корупцията, 2015/2016 г. пролетен 

семестър; 

RESB 851 Самостоятелна работа по  Наказателноправна защита от корупцията, 

2015/2016 г. пролетен семестър; 

 

•  всички курсове на Р. Костадинова са обезпечени с учебни материали посредством 

платформата Moodle НБУ. За всеки курс има качен презентационен материал с 

подробно съдържание, линкове, допълнителни материали, съобразени с 

изискванията на НБУ; над 7500 страници;  

• учебното помагало „Наказателно право в схеми и определения“, Четвърто 

преработено издание, София, Сиела, 2017,, ISBN 978-954-28-2472-5 е налично в 

Центъра за книгата, НБУ, за целите на обучителния процес в НБУ по наказателно 

право;  

• други авторски публикации (над 30 на брой) са също на разположение на студентите 

в курсовете на НБУ, достъпни са в Научния електронен архив на НБУ. 

 

1.2. Била е организатор на събития за студенти, рецензент на студентски доклади и др. 

под.:  

 

• Член на организационния екип на Студентски семинар по сигурност на тема „(Не) 

сигурността на Западните Балкани“, 6 юни 2018 г., научно ръководство при 

подготовката на докладите на Мария Анастасова и Йоанна Бояджийска;  

• Рецензент на сборник с доклади от Младежки дискусионен форум „Младите хора и 

сигурността“, 30 ноември 2017 г и Студентски семинар по сигурност„(Не) 

сигурността на Западните Балкани“, ISBN 978-619-239-106-5, София, 2018 г.;  



• Член на организационния екип на Студентски семинар по сигурност на тема 

„Сигурността и съвременния град“, 10 май 2019 г.2019, научен ръководител на Даяна 

Къчева; 

• Участие със студенти на НБУ в Ролева игра „Наказателния процес от А до ...Я“, 

София, 2014 г.;  

• Ръководител на Кръжок по наказателно право от пролетен семестър на 2018/ 2019 г.;  

• Ръководител на Кръжок по наказателно право от есенен семестър на 2019/2020 г. 

 

1.3. Осигурени стажове и практики: 

 

• Даване на препоръки на студенти на НБУ във връзка с техни стажове, кандидатстване 

за работа или обучение в страната или чужбина (в подкрепа на този извод са 

приложени препоръчителни писма от различни лица, вкл. от нотариус и частен 

съдебен изпълнител). 

 

2. Работа с Еразъм-студенти.  

 

3. Оценки от анкетите на студентите: 

 

• По данни на Центъра за качество и оценяване средната оценка на д-р Костадинова 

за последните 10 семестъра е Много добър (4.55 ) при максимална 5.00;  

• Грамота „Любим преподавател“ на Випуск 2013 г., програма Право (06.07.2013 г., 

подписана от проф. д-р Благой Видин, ръководител на Департамент Право). 

 

IV. Административна и обществена дейност  

 

1. Участие в колективни органи на управление на НБУ: 

Имала е административна дейност в НБУ като Директор на програма Право през период 

от 10 години. Била е член на Комисия по акредитация към Магистърски факултет през 

период от 5 години и член Библиотечен съвет на НБУ през период от 5 години.  



2. Обществена активност.  

- Член на Българската асоциация по криминология (БАК) от 2013 г. до сега; 

- Главен редактор на Юридическо списание на Нов български университет (Law 

Journal or NBU) - от 2018 г. до сега; 

- Създател и член на редакционната колегия на Юридическо списание на НБУ 

(Law Journal or NBU)  - от 2005 г. до сега; 

- Секретар на научното списание „Правен преглед” – от 2003 г. до 2005 г.; 

- Член на редакционната колегия на „Studies in the field of law and politics. 

Miscellanies“, издание на Факултета по право, администрация и икономика на 

Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz  - от 2017 г.  до сега ;  

- Член на жури в Национално състезание по решаване на казус (наказателно 

право), организиран от ЕЛСА България, 2012 г.;  

- Преподавател в Националния институт на правосъдиетото по тема 

„Транспортни престъпления“ през 2012 г. и 2014 г.;  

- Научен ръководител на законодателно проучване на тема „Добри европейски 

практики за въздействие върху агресивното поведение по пътищата“, Народно 

събрание, 2016 г. 

 

 

V. Лични впечатления от кандидата 

 

 Бих могъл да изкажа много добрите си впечатления от дейността на кандидата в 

научната и академичната сфера. Положителни са и непосредствените ми впечатленията по 

повод експертната дейност на Ралица Костадинова към постоянната комисия за контрол на 

службите и процедурите по прилагане на специални разузнавателни средства и пр., която 

комисия бе изградена към Народното събрание преди няколко години и която продължава 

дейност и до днес. В дейността на тази парламентарна комисия имах възможност да 

участвам като народен представител. 

 

 



VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата 

 

 Нямам препоръки и бележки относно дейността и постиженията на единствения 

кандидат в конкурса Р. Костадинова. 

 

В заключение препотвърждавам положителната си оценка за академичната дейност на 

кандидата в конкурса д-р Ралица Костадинова, предлагам на научното жури да вземе положително 

решение и да излезе с предложение пред Академичния съвет на Нов български университет да 

избере кандидата на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 3.6. Право 

(Наказателно право и Наказателно право на ЕС). 

 

 

10-ти февруари 2020 г.       Подпис ……………. 

(проф. д-р В. Вучков) 

 


