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СПИСЪК НА АВТОРИ 

 
СЪСТАВИТЕЛИ   
 
Екатерина Михайлова, проф., д-р, е член на департамент „Право“ на Нов български 
университет. Преподава история на българската държава и право, конституционно 
право, развитие на българския конституционализъм, нормотворчество и др. Тя е един 
от организаторите на общоуниверситетския семинар „Памет и съвест за тоталитаризма 
– юридически и исторически разказ“ в НБУ. Има дългогодишен политически и 
публичноправен опит като народен представител от 1991 г. до 2013 г. Заместник-
председател е на 40-то и 41-то Народно събрание. Понастоящем е член на 
Консултативния конституционен съвет при Омбудсмана на Република България. Автор 
е на книгите „Тоталитарната държавна и право в България (1944-1989)“ (2016), „Ролята 
на държавния глава в законодателния процес. Преглед на българските конституционни 
модели“ (2015), „Парламентаризъм и правова държава в България“ (2012, 2004) и на 
множество статии и студии в научни списания и сборници.  
 
Деяна Марчева, гл. ас., д-р, е член на департамент „Право“ на Нов български 
университет. Преподава конституционно право, административно право на ЕС, 
обществени поръчки, концесии и публично-частно партньорство, медицинско право. Тя 
е един от организаторите на общоуниверситетския семинар „Права на човека“ в НБУ. 
Има дългогодишна адвокатска практика. Автор е на статии в български и чуждестранни 
научни списания и сборници. 
 
 
АВТОРИ 
 
Малина Новкиришка, проф., д. н., e преподавател по римско частно право и римско 
публично право в Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, ЮФ на 
ПУ „Паисий Хилендарски“ и департамент „Право“ на Нов български университет. От 
1992 г. е съветник в дирекция „Правна“ на Министерски съвет на Република България. 
Главен редактор е на електронното списание IUS ROMANUM, президент на 
Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция "Societas pro iure 
romano". Автор е на книгите „Дългосрочните поземлени отношения в римското право“ 
(2000), „Пекулият в римското право“ (2000), „Правна регламентация на емфитевзата в 
римското право“ (2000), „Античните кодификации“ (2008), „Precarium“ (2008), „De Iure 
Publico“ (студии по римско публично право)“ (2013), „Publicum ius“ (2016) и на повече 
от 150 статии по римско и антично право. Съставител е на сборниците „Римско право и 
съвременни кодификации“ (2008), „De Criminibus“ (2008), „Римско право и европейско 
право“ (2008), „100 години от рождението на проф. Михаил Андреев“(2011), „Римско и 
съвременно публично право“(2013) и др.  
 
Кристиан Таков, доц., д-р, е преподавател по гражданскоправни науки в Юридическия 
факултет на СУ „Свети Климент Охридски“. От 1994 г е арбитър при Арбитражния съд 
на Българската търговско-промишлена палата и негов председател в периода 2014-2016. 
През 2007-2009 участва в Study Group on a European Civil Code като представител на 
България в пленарната сесия по изготвяне на Draft Common Frame of Reference на 
сесиите в Будапеща, Прага и Атина. Нарича себе си „екстремист в морала“ и е известен 
с непримиримата си гражданска позиция срещу корупцията и „бездушието“ в правото. 
Негови са сентенциите „Не се оплаквай от тъмнината! Запали свещ!“, „Пазете правото 
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дори и от закона“. Автор е на книгите „Банковата гаранция“ (1998), „Как се решава 
частноправен казус“ (2008) „Доброволно представителство“ (2008) и на множество 
статии в български и чуждестранни научни списания и сборници. 
 
Веселин Методиев, доц., д-р, е член на департамент „История“ на Нов български 
университет. Преподава история на българската държава и право, развитие на 
българския конституционализъм и др. Той е един от организаторите на 
общоуниверситетския семинар „Памет и съвест за тоталитаризма – юридически и 
исторически разказ“ в НБУ Има дългогодишен политически опит като народен 
представител (1995-2001, 2005-2013). Той е министър на образованието и науката и 
вицепремиер в периода 1997-1999 г. Автор е на книгите „Министерският съвет в 
България: Началото 1879-1886“ (1999), „Дневници на учредителното събрание от 1879 
г“ (2004), „Конституционният дебат в българския парламент през XIX век“ (2016) и на 
множество статии и студии в научни списания и сборници. 
 
Людмил Георгиев, проф. д-р, е член на Настоятелството на Нов български 
университет. Основател е на първата програма по публична администрация в България 
и автор на първия самостоятелен учебник по Регионална икономика. Преподава: 
Регионална икономика, Местно самоуправление, Регионализация и глобализъм в 
световното развитие и др. Той е ректор на НБУ в периода 2009-2012 г. Член е на 
Българо-Американската комисия за академичен обмен „Фулбрайт" в периода 1999 – 
2005 г. Дългогодишен експерт е към Министерски съвет, Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, Института по публична администрация и 
европейска интеграция към Министерски съвет, Столична община и др. Автор, научен 
редактор и преводач е на книгите: „Ethics in the Public Service – Current Issues and 
Practice“ (1996), „Public Service Training Systems in OECD Countries“ (1996), „Promoting 
Performance and Professionalism in the Public Service“ (1997), „Подготвяне на публичните 
администрации за европейското административно пространство“ (1999), „Маркетинг и 
мениджмънт на местната администрация“ (2002). „Сравнителна публична 
администрация“ (2003),  „Регионална икономика" (2009), „Преподаване чрез казуси“ 
(2010), „Регионални и общински несъответствия“ (2012) и др. 
 
Атанас Семов, доц., д. н., е преподавател по право на Европейския съюз в 
Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“. Той е ръководител на 
Международната магистърска програма „Право на ЕС“ на СУ „Свети Климент 
Охридски“ и Европейския университетски център – Нанси, Франция. Директор е на 
Института по европейско право. През 2012 г. става носител на Катедра „Жан Моне“ на 
ЕС (Jean Monnet Chair). Автор е на 14 книги, сред които „Правна система на ЕС” (2017), 
„Съдът на ЕС” (2012), тритомникът „Права на гражданите на ЕС” (2013-2017), 
„Система на източниците на правото на ЕС” (2009), „Принципи на прилагане на 
правото на ЕС” (2007) и др. През септември 2017 г. предстои да бъде избран за 
професор по право на ЕС. 
 
Йордан Ефтимов, доц., д-р, е член на департамент „Нова българистика“ на Нов 
български университет. Води курсове върху историята на българските печатни медии, 
масовата култура в България, книгата и литературата в епохата на интернет и др. 
Ръководител на Теоретичния семинар на департамент Нова българистика при НБУ 
(2001 – 2006), който под негово ръководство е преименуван самоиронично на 
„Литературата в края на краищата“. Създател на семинара „Тайните поетически 
вечери“, в който писатели и поети гостуват на академичната общност на Нов български 
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университет, за да дискутират научни теми. Радио- и телевизионен водещ на авторски 
културни предавания. Автор е на книгите „Опроверганата добродетел“ (2009), 
„Двойното дъно на класиката“ (2010), „Божествената математика: Тревожната 
хетероклитност на българския символизъм“ (2012) и „Поетика на съгласието и 
несъгласието: Българската литература от 50-те до 90-те години на XX век и 
идеологията“ (2013). 
 
Светла Маргаритова, доц., д-р, е преподавател по криминология и защита правата на 
човека в Юридическия факултет на Бургаския свободен университет. Тя е адвокат с 
дългогодишна практика пред Европейския съд по правата на човека. От 2012 г. 
представлява България в Съвета на Европа по проекта HELP за усъвършенстване 
познанията на адвокатите в областта на Европейската конвенция за правата на човека. 
Автор е на книгата „Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни 
правонарушители“ (2011) и на множество статии и студии в научни списания и 
сборници.  
 
Симеон Гройсман, гл. ас., д-р, преподавател по обща теория на правото в Юридически 
факултет на СУ „Свети Климент Охридски“. Работи като адвокат, Софийска адвокатска 
колегия. Представител е в България на неправителствената културна организация 
„Башкортостан – България” (гр. Уфа, Русия). Автор е на книгата „Право и морал. 
Проблемът за юридическата валидност в прочита на съвременния правен позитивизъм“ 
(2017) и на множество статии в сборници и научни списания. 
 
Методи Марков, проф., д. н., член на департамент „Право“ на Нов български 
университет. Преподава гражданскоправни науки, вкл. семейно и наследствено право, 
вещно право, кооперативно право, защита на конкуренцията. Има дългогодишна 
адвокатска практика. Автор е на множество книги, сред които „Искът за собственост по 
чл.108 от Закона за собствеността“ (1994), „Ограничаване на конкуренцията (забранени 
споразумения, решения и съгласувани практики по чл.9 от Закона за защита на 
конкуренцията)“ (2000), „Ограничаване на конкуренцията от държавата (държавно 
регулиране, държавни помощи, обществени поръчки, публични предприятия)“ (2001), 
„Ипотеката“ (2008), „Даване вместо изпълнение“ (2012), „Облигационно право, преглед 
на изпитния материал“ (2004, 2014), „Семейно и наследствено право, преглед на 
изпитния материал“ (2014), а също и на множество статии и студии в сборници и 
научни списания. 
 
Емилия Димитрова, гл. ас., д-р, член на департамент „Право“ на Нов български 
университет. Преподава гражданско право (обща част) и правен режим на вътрешния 
пазар на ЕС. Понастоящем е Директор на програмния съвет към департамент „Право“ 
на Нов български университет. Има дългогодишна адвокатска практика. Автор е на 
книгата „Факторинг“ (2008) и на множество статии в сборници и научни списания. 
 
Таня Градинарова, доц., д-р, преподавател по граждански процес в Юридическия 
факултет на УНСС и в Юридическия факултет на Варненския свободен университет 
„Черноризец Храбър“. В периода 1997-2001 г. е главен секретар на Министерството на 
Външните работи и генерален консул на България във ФРГ с консулски 
окръг  Свободна държава Бавария и  Федерална провинция Баден-Вюртемберг. Тя е 
адвокат с дългогодишна практика. Автор е на книгите „Неприсъствено решение“ 
(2015), „Гражданско изпълнително производство (курс лекции), първа част“ (2015), 
„Гражданско изпълнително производство (курс лекции), втора част“ (2016), а също и на 
множество статии в сборници и научни списания. 
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Маргарита Златарева, доц., д-р, член на департамент „Право“ на Нов български 
университет. Преподава граждански процес, арбитраж, международен граждански 
процес. Тя е дългогодишен съдия, вкл. съдия във Върховен касационен съд (1992-1997) 
и член на Конституционния съд (1997-2006). Автор е на монографии и студии, сред 
които „Юридически лица с нестопанска цел“ (2002), „Съдебна защита на основни права 
в България“ (2007), „Процесът за отмяна на решенията на общото събрание на 
корпоративни общности“ (2007), „Международен граждански процес, монография“ 
(2010), а също и на множество статии в сборници и научни списания. 
 
Силвия Цонева, гл. ас., д-р, член на департамент „Право“ на Нов български 
университет, преподавател по облигационно право. Адвокат с дългогодишна 
адвокатска практика. Дългогодишен член на програмния съвет на програма „Право“ и 
академичен координатор на ЕРАЗЪМ в Нов български университет. Участник в 
проекта “Common Core of European Private Law“ при Университета на Торино, Италия 
(2013). Автор е на статии в български и чуждестранни научни списания и сборници. 
 
Ивайло Стайков, доц., д-р, член на департамент „Право“ на Нов български 
университет. Преподава трудово и осигурително право. Адвокат с дългогодишна 
адвокатска практика. Автор е на книгите „Трудовоправен статус на членовете на 
Съвета за електронни медии и сравнение с този на членовете на други колективни 
държавни органи“ (2016), „Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда“ 
(2016) и на множество статии в сборници и научни списания. 
 
Венцислав Л. Петров, гл. ас., д-р, преподавател по гражданско и семейно право в 
Юридическия факултет на  СУ „Свети Климент Охридски“ и в Юридическия факултет 
на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Адвокат е от 2011 г. Автор е на статии в български 
и чуждестранни научни списания и сборници. 
 
Дилян Начев, ас., д-р, преподавател по обща теория на правото в Юридическия 
факултет на  СУ „Свети Климент Охридски“. Адвокат е от 2013 г. Автор е на статии в 
научни списания и сборници. 
 
Ива Пушкарова, доц., д-р, преподавател по наказателно право в Академията на МВР и 
в Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“. От 2005 г. консултира 
Съвета на Европа, Европейската комисия, Световната банка и други международни 
организации по различни въпроси на съдебната и наказателноправната реформа в 
Македония, Хърватия, Румъния, Русия, Грузия, Украйна. От 2011 г. ръководи 
изследователски център Фондация за развитие на правосъдието. От 2012 г. е 
Председател на Комисията по помилването към Президента на Република България. 
Автор е на монографиите „Форми на организирана престъпна дейност по НК на 
Република България“ (2011) и „Трафикът на хора“ (2012), а също и на множество 
статии и студии в научни списания и сборници.  
 
Ралица Костадинова, гл. ас., д-р, член на департамент „Право“ в Нов български 
университет. Преподава наказателно право и наказателно право на ЕС и други 
дисциплини в областта на наказателното правораздаване. Адвокат е с дългогодишна 
адвокатска практика. Юридически консултант на пострадали от насилие към 
Асоциация Анимус (2003-2006). Член е на Българската асоциация по криминология. 
Секретар на списание „Правен преглед“ (2003-2008) и редактор на „Юридическо 
списание на НБУ“ (от 2005 г. до днес). Проектен научен сътрудник към Макс-Планк 
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институт по европейска правна история, Франкфурт на Майн, Германия (2009-2012). 
Автор е на книгата „Транспортни престъпления“ (2012) и на множество статии и 
студии в научни списания и сборници в страната и чужбина. 
 
Гинка Симеонова, гл. ас., д-р, член на департамент „Право“ в Нов български 
университет. Преподава финансово право, данъчно право и данъчен процес, правен 
режим на държавните помощи. Тя е юрист с дългогодишна практика. Организатор е на 
цикъл семинари „Финансови инструменти за реализиране на политиките на 
Европейския съюз. Бюджет на Европейския съюз“ в НБУ. Автор е на множество статии 
и студии в научни списания и сборници. 
 
Катерина Йочева, доц., д-р, член на департамент „Право“ в Нов български 
университет. Преподава международно публично право, право на ЕС, международно 
търговско право и външна политика на Република България. Тя е един от 
организаторите на общоуниверситетския семинар „Права на човека“ в НБУ. Автор е на 
монографията „Организация на международната търговия със суровини. 
Международноправни аспекти“ (2012) и на множество статии и студии в научни 
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