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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Катерина Бориславова Йочева 

Нов български университет,  

доцент по професионално направление 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.6. Право  

(международно право и международни отношения) 

върху научните трудове за участие в конкурс  

за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление  

3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право 

 (наказателно право и наказателно право на Европейски съюз),  

обявен в ДВ бр. 83/22.10.2019 г., 

 

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

 

І. Представените научни трудове и други материали на гл. ас. д-р Ралица 

Костадинова напълно отговарят, а по повечето показатели – категорично надхвърлят 

минималните национални изисквания и изискванията на Нов български университет за 

придобиване на академичната длъжност „доцент“. 

 

ІI. Кандидатът представя в конкурса монографичен труд на тема „Условното 

осъждане по българското наказателно право“ с обем от 280 страници. Трудът отговаря 

изцяло на понятието за „монография“ съгласно ЗРАСРБ. 

Наред с това кандидатът представя доказателства за голям брой други 

публикации основно в рецензирани издания в областта на наказателното право, които 

съдържат съществени научни приноси. 

1. Представеният в конкурса монографичен труд съдържа редица приноси. Той 

може да бъде определен като първото цялостно изследване на института на условното 

осъждане по българското наказателно право. В него е направен задълбочен теоретичен 

анализ на условното осъждане, което се разглежда като специфичен наказателноправен 

способ за противодействие на престъпността в България. Прави впечатление въведената 

оригинална и научно-аргументирана периодизация на историческото развитие на 
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правната уредба на условното осъждане в България. Задълбочено се изяснява понятието 

за условно осъждане, както и неговата правна същност. За това спомагат и направените 

съпоставки с други институти. Като приносен трябва да се определи и системният анализ 

на съдебната практика във връзка с института на условното осъждане, както и 

предложенията за усъвършенстване на законодателството. Приносен е и подробният 

анализ на изпитателния срок на условното осъждане и въвеждането в научен оборот на 

понятието „режим на условно осъждане“. Следва да се отбележи интердисциплинарния 

подход на д-р Костадинова, която анализира и международни актове на Съвета на 

Европа, ООН и ЕС, за да изясни европейската перспектива пред условното осъждане. 

Експертизата на кандидата в областта на Наказателното право на ЕС ѝ дава възможност 

с лекота да анализира проблемите на трансферите на пробационни мерки по време на 

условно осъждане в ЕС.  

2. Приложените от кандидата по конкурса 1 студия и 26 научни статии не са 

участвали в процедурата за придобиване на образователна и научна степен „доктор“. 

Техният преглед показва, че в преобладаващия си брой те са посветени на актуални 

въпроси на наказателното право като система на престъпленията и наказателна 

политика, наказания на транспортните престъпления, корупция, актуални въпроси от 

практиката на ВКС, тероризъм и др. Наред с това кандидатът представя и изключително 

интересни публикации, в които засяга и въпроси от областта на историята на 

наказателното право, международното и европейското наказателно право.  

3. Видно от приложените от кандидата доказателства, публикациите на д-р 

Костадинова са цитирани в голям брой монографии и колективни томове с научно 

рецензиране (15), както и в голям брой (11) нереферирани списания с научно 

рецензиране. 

ІII. Кандидатът по конкурса изцяло изпълнява законовите изисквания във връзка с 

учебна и преподавателска дейност. Преподавателската дейност на д-р Костадинова 

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

наказателно право. Постепенно преминава през академичните длъжности старши и 

главен асистент. Води аудиторни и извънаудиторни курсове в магистърска програма 

Право и други програми в НБУ. След придобиване на образователна и научна степен 

доктор по наказателно право през октомври 2011 г. участва активно в усъвършенстване 

на програмите, като предлага и разработва нови курсове в департаменти „Право“ и 

„Национална и международна сигурност“ на НБУ в областта на правото и 
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противодействието на престъпността. През 2015 г. въвежда в НБУ курса Наказателно 

право на Европейския съюз, който се преподава и понастоящем като избираема 

дисциплина на студентите от 10 семестър в магистърска програма Право. 

1.1. По отношение на показателя аудиторна и извънаудиторна заетост и работа в 

електронния обучителен модул „Moodle НБУ“ кандидатът покрива всички изисквания. 

През атестирания период д-р Костадинова е въвела и преподавала над 10 различни курса 

в НБУ: основно упражнения по наказателно право, както и лекционни курсове, свързани 

с наказателно право на ЕС, пенитенциарно право, пробация, противодействие на 

корупцията, основи на правото и други. 

Трябва да се отбележи, че през целия период 2013–2019 г. д-р Костадинова е 

постигнала развито ниво в електронния обучителен модул „Moodle НБУ“, в който е 

публикувала голям брой авторски материали. Всички курсове на д-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. Общият им обем възлиза на над 7500 

страници.  

Освен това 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 по наказателно право.  

Други авторски публикации (над 30 на брой) са също на разположение на 

студентите в курсовете на НБУ, достъпни в научния електронен архив на НБУ. 

1.2. Във връзка с показателя работа със студенти и докторанти и осигуряване на 

студентски практики и стажове, трябва да се отбележи, че д-р Костадинова е 

организирала редовно събития за студенти, както и е рецензирала студентски доклади. 

През последните две години тя е треньор на отборите на НБУ за Национално състезание 

за решаване на казуси и ръководител на Кръжока по наказателно право. С тези си 

начинания тя несъмнено допринася за повишаване на имиджа на Нов български 

университет в академичното пространство. 

1.3. По отношение на показателя осигурени стажове и практики трябва да се 

вземе предвид обстоятелството, че д-р Костадинова редовно дава препоръки на студенти 

от НБУ във връзка с техни стажове, кандидатстване за работа или обучение в страната 

или чужбина, както и за участие в конкурси за магистрати. 

2. Въпреки че до момента кандидатът по конкурса не отчита работа с Еразъм-

студенти, по мои наблюдения д-р Костадинова притежава всички необходими качества 
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при нужда да работи в предпочитаните от нея направления за академична дейност със 

студенти по програма Еразъм + и сходни програми за в бъдеще.  

3. Във връзка с оценките от анкетите на студентите трябва да се отбележи, че 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 оценка 5.00. Освен това д-

р Костадинова е отличена с почетна грамота „Любим преподавател“ на Випуск 2013 г., 

програма Право ( от 6.7.2013 г.). 

 

IV. По отношение на административната и обществената дейност на д-р 

Костадинова може да се обобщи, че тя представя доказателства за богата дейност и в 

двете насоки. 

Тя е била административно ангажирана в дейността на НБУ като директор на 

програма Право за период от 10 години. Също така е била член на Комисия по 

акредитация към Магистърски факултет за период от 5 години и член на Библиотечен 

съвет на НБУ в продължение на период от 5 години.  

Конкретните примери за нейната обществена активност включват членството на 

д-р Костадинова в Българската асоциация по криминология (БАК) от 2013 г., основател 

през 2005 г. и заема поста главен редактор на Юридическо списание на Нов fбългарски 

университет (Law Journal of NBU) от 2018 г. Освен създател е и активен член на 

редакционната колегия на Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU) от 2005 

г. досега, секретар на научното списание „Правен преглед“ в периода 2003–2005 г.  

Тя е член и 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. 

Експертизата на д-р Костадинова в областта на наказателното право е причина тя 

да бъде канена за член на жури в национални състезания, като преподавател в 

Националния институт на правосъдието, както и да бъде научен ръководител на 

законодателни проучвания в Народното събрание на Република България.  

С цялостната си академична дейност д-р Костадинова спомага за повишаването 

на публичния имидж на магистърска програма Право на НБУ и спомага за привличането 

на студенти, които изявяват желание да се обучават в тази програма.  

 

V. По мои лични впечатления и наблюдения д-р Костадинова се ползва с 

уважението на членовете не само на департамент „Право“, но и на останалите членове 
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на администрацията и на академичния състав не само в НБУ, но и извън него. Тя е високо 

ерудиран, отговорен и лоялен член на академичния състав на департамент „Право“ и 

може да се има пълно доверие на експертните ѝ оценки в избраната от нея област на 

професионална реализация. 

 

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

Видно е, че академичната дейност на гл. ас. д-р Ралица Костадинова в Нов 

български университет е разностранна и плодотворна и се оценява високо от 

практикуващите юристи и магистрати. Основната ми препоръка е тя да продължи да 

надгражда и да усъвършенства работата си в областта на европейското и 

международното наказателно право, както и да се възползва от възможности да 

преподава и на чуждестранни студенти. 

 

В заключение изразявам с дълбоко вътрешно убеждение своята изцяло 

положителна оценка на академичната дейност на кандидата и предлагам допускането до 

избор от Академичен съвет на НБУ на гл. ас. д-р Ралица Светлозарова Костадинова за 

академичната длъжност „доцент“.  

 

 

  

 

27.1.2020 г.       Подпис: …..……………………. 

         (доц. д-р К. Йочева) 

 


