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ОТЧЕТ 
НА ИНСТИТУТА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ЗА 2014 Г. 

1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ИНСТИТУТА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

1.1. Преглед на изпълнението на целите (стратегически и оперативни) и оценка
на постигнатите резултати в съответствие с мисията и приоритетите на Института
за държавата и правото (ИДП). 

Съгласно утвърдените през 2014 г. научни тематики и съгласно утвърдената през
десетилетията своя първостепенна функция, и през 2014 г. учените от ИДП извършваха
фундаментални, приложни и интердисциплинарни изследвания в областта на правната
наука  с  цел  подпомагане  развитието  на  стройна,  отговаряща  на  съвременните
изисквания и хармонична правна система, бързото и ефикасно приложение на правните
норми съгласно техния дух, точен смисъл, цел и задачи, включително и подпомагане
дейността  на  правоприлагащите  и  правозащитните  органи  в  тази  насока,  както  и
повишаване на правната култура на гражданите.

В  тази  връзка,  дейността  на  института  бе  подчинена  на  трите  му  основни
настоящи приоритета:

1)  подпомагане  на  законотворческата  функция  на  държавата,  на
правоприлагането и на дейността на правораздавателните и административните органи;

2) изследвания в областта на хармонизирането на българското с европейското
право в светлината на Лисабонския договор;

3)  правни  изследвания,  посветени  на  текущи  проблеми  на  правната  система,
включително и във връзка със защитата на правата на човека. 

Работата и по трите приоритета през изминалата година беше успешна:
Дейността по подпомагане на органите от законодателната,  изпълнителната  и

съдебната власт е традиционна за ИДП. Тя се изразява в предоставянето на експертни
становища и анализи  за  различни държавни органи,  както  и  в  участие  на  учени  от
института  в  експертни  и  консултативни  съвети,  комисии  и  работни  групи  към
министерства и ведомства. Тази дейност е разгледана детайлно в съответните части на
отчета.

В изпълнение на втория и третия приоритет на ИДП изследвания в областта на
хармонизирането  на българското  с европейското  право в  светлината  на договора от
Лисабон, учените от института работиха по колективни и самостоятелни проекти, за
което  свидетелстват  многобройните  публикации.  Тази  дейност  също  е  разгледана
детайлно  в  съответните  части  на  отчета  относно  постиженията  на  отделните  учени.
Относно третия приоритет свое самостоятелно значение имат и експертните становища
и анализи на учените от института.

Същевременно учените не прекъснаха и работата си, свързана с изследването на
актуални проблеми на законодателството, правосъдието и правоприлагането, която се
разпростира  във  всички  клонове  на  правото  и  отговаря  на  съвременните  нужди  и
изисквания при фундаментални и приложни изследвания.

1.2.Изпълнение  на  Националната  стратегия  за  развитие  на  научните
изследвания 2020. Извършвани дейности и постигнати резултати.

Гореизброените приоритети са напълно подчинени на Националната стратегия
2020 г. при съобразяване на спецификата на Института и научната област, в която той
действа:
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Оперативна  цел  1:  Повишаване  на  динамичността,  резултатността  и
ефективността на научноизследователската и развойна дейност в полза на икономиката
и  обществото:  Дейност  1.3.  Развитие  на  научния  потенциал  чрез  създаване  на
привлекателни условия за научна кариера, професионално израстване, квалификация и
специализация на учените;

Запазен е съставът на института, като са привлечени и нови учени, обявени са и
три конкурса за млади учени – 2 за асистенти и 1 за гл. асистент.

Дейност  1.4.  Интегриране  на  науката  в  България  в  Европейското
изследователско и университетско пространство.

Учените активно се включват в конференции, сътрудничество и международни
проекти с участието на научни и образователни институции от други части на Европа.

Оперативна  цел  2: Изграждане  на  устойчива  връзка  образование  –  наука  –
бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието.

Институтът продължи да предоставя научна продукция под формата на научни
изследвания и публикации относно наболели проблеми на правната система, както с
конюнктурно,  така  и  с  фундаментално  значение:  учените  от  ИДП  през  2014  г.  са
публикували 4 монографии, 1 е приета за печат, 63 студии и статии и 7 приети за печат,
от тях 4 са публикувани в чужбина и 5 са предадени за публикуване, 4 учебници и
учебни  помагала,  автори  са  в  14  сборници  и  6  статии  са  приети  за  печат,  1  е  в
съавторство с чуждестранен учен – предадена за печат, (вж. т. 3, както и приложения
към отчета списък на публикациите на учените от ИДП за 2014 г.).

Учените  от  института  са  ангажирани  с  експертна  дейност  и  изготвяне  на
становища за държавните институции, като само за отчетната година ВКС е отправил
запитване за над 20 становища, от които до края на 2014 г. са изготвени 14 (8 от секция
„Гражданско правни науки” и 6 от секция „Наказателно правни науки”). През 2014 г. са
постъпили и две искания за становища от ВАС, едното е съвместно с ВКС.

Друга насока се изразява в подготовката на докторанти, студенти и специалисти,
която ще бъде разгледана подробно в т. 5 от отчета. В обобщен вид може да се посочи,
че  в  края  на  2014 г.  в  института  се  обучават  общо 32 докторанти,  6  след успешна
защита  пред  научно  жури  са  получили  образователната  и  научна  степен  „доктор”.
Четиринадесет учени са изнесли лекции в 7 ВУЗ по 53 теми общо за 4917 учебни часа;
2 учени са водили упражнения и семинари по 2 учебни дисциплини в СУ “Св.  Кл.
Охридски“.  Учените  от  ИДП  са  били  научни  ръководители  на  12  дипломанти  и  1
специализант във ВУЗ. Извън ИДП са подготвени през отчетната година 18 докторанти.
Повечето от хабилитираните учени от института са били членове на научни журита за
защити на докторски дисертации за придобиване на образователната и научна степен
„доктор“ и по конкурси за заемане на академичните длъжности „доцент” и „професор”.

Оперативна  цел  4: Развитие  на  информационните  и  комуникационните
технологии:  Дейност  4.2  Въвеждане  на  Отворен  достъп  до  научна  информация  и
научни данни.

Осигурен  е бърз  и лесен достъп по интернет до публикациите в сп.  „Правна
мисъл“. През  2014 г.  бяха  сканирани стари  броеве  на  списание  „Правна мисъл” от
редактора му. Те бяха изпратени за допълване в най-голямата база данни за литература
в Централна  и  Източна  Европа –  CEEOL (Central Eastern European Online Library –
ceeol.com). Базата данни включва над 5 хиляди издатели от цял свят, които публикуват
научна литература на и за Централна и Източна Европа. Към момента в базата данни са
качени броевете от 2002 до 2014 година включително.

Горните  оперативни  цели  са  приети  във  връзка  с  основната  задача  на
програмата,  а  именно:  при  съобразяване,  че  с  възходящото  си  развитие  науката
осигурява  напредъка  на  човечеството,  а  от  степента  на  развитие  на  научните
изследвания в една страна зависи нейното духовно и икономическо развитие, и затова
дълг на държавата е да осигури оптимални, съобразно с възможностите си, условия за
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устойчив напредък на своя научен сектор и да предприема нужните мерки, за да го
предпази  от  възможните  отклонения  от  правилния  път,  които  биха  предизвикали
нестабилности в развитието на научните организации в ущърб на научния престиж на
страната.  Тези опасности за световната наука са с глобален характер и са белези на
съвременното постнормално развитие на науката.

При така поставените от държава приоритети пред нейната политика относно
развитието  на  научната  дейност,  ИДП  продължи  своята  дейност  в  условията  на
непроменена  финансова  обезпеченост,  която  се  ограничава  до  минимум,  при  който
учените са принудени да привличат странични ресурси и средства, включително често
лични, както и при специфичните условия на своята дейност, която не се заключава в
предоставянето  на  материални  резултати  за  производството  и  индустрията,  а  в
изследване на процеси,  които пряко влияят на устоите  на държавата,  и съответното
предлагане  на  научен  продукт  и  разрешения  за  законодателя,  правоприлагащите  и
правозащитните органи, както и в пряка и косвена подготовка и усъвършенстване на
човешки субстрат на тези процеси с цел обезпечаване неговата компетентност, така че
процесите  да  могат  да  протичат  хомогенно  и в  съгласие  с  държавните  политики  и
социални нагласи.

1.3. Полза / ефект за обществото от извършваните дейности
Всички  описани  по-горе  дейности  пряко  или  косвено  ползват  българското

общество.  Те  подпомагат развитието и усъвършенстването на ефективна,  хомогенна,
предвидима и съобразена с изискванията на съвременното общество и държава правна
рамка чрез информацията,  критиката и разрешенията на наболелите проблеми (често
фиксирани още преди да получат масов патологичен характер), които се предлагат на
вниманието  и  ползването  на  трите  власти  и  гражданското  общество,  и  обучаване  и
подготовка  на  компетентни  кадри.  Научните  и  научно-приложните  разработки  на
учените  от  института  и  техните  публикации се  ползват  като  теоретична  основа  на
развитието  на  законотворческата  дейност  и  правоприлагането,  за  обучението  на
студентите  по  право  и  на  практикуващите  юристи.  Така  се  повишава  нивото  и
качеството  на  практическата  правна  дейност,  на  обучението  на  студентите  и
докторантите  и се  развива правната  доктрина,  което е  в  интерес  и полза  на всички
български граждани.  Значителна част от научните изследвания през 2014 г.,  както и
през предходните години, имат ясно изразена практическа насоченост и се изразяват в
коментари  на  кодекси  и  закони,  анализ  на  съдебната  практика  и  на  практиката  на
различни държавни органи.  Тези научно приложни изследвания могат да се ползват
пряко от съответните държавни органи за усъвършенстване на тяхната дейност.

Предоставянето  на  експертни  знания,  оценки  и  становища  на  различни
държавни  органи  води  до  повишаване  на  ефективността  и  качеството  на  тяхната
дейност, което отново е в полза и интерес на обществото. 

Не  на  последно  място,  положително  значение  има  и  подготовката  на
висококвалифицирани  юристи,  притежаващи  необходимите  знания  за  защита  на
правата  и  законните  интереси  на  гражданите  в  различните  сфери  на  обществения
живот.

1.4. Взаимоотношения с институциите
ИДП  поддържа  взаимоотношения  с  държавни  органи  от  законодателната,

изпълнителната  и  съдебната  власт,  изразяващи  се  в  предоставянето  на  експертни
становища, мнения и анализи, както и в участие на учени от института в работни групи,
експертни и консултативни съвети, комисии и др. към различни държавни ведомства и
институции.  Традиционни  за  института  са  добрите  взаимоотношения  с  Върховния
касационен  съд,  Върховния  административен  съд,  Консултативния  съвет  за
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методическо ръководство и конституционност на законите при Върховна касационна
прокуратура, Министерство на правосъдието, МВР, МВнР и др.

1.5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата
1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени

и  държавни  институции,  индустрията,  енергетиката,  околната  среда,  селското
стопанство,  национални  културни  институции  и  др.  /относими  към  получаваната
субсидия/

1.5.2.  Проекти,  свързани  с  общонационални  и  оперативни  дейности,
обслужващи държавата и обществото, финансирани от националните институции (без
Фонд „Научни изследвания”), програми, националната индустрия и пр. – до ТРО най-
значими проекти.

Общонационалните  дейности,  обслужващи  държавата,  се  изразяват  в
научноизследователската  дейност  на  ИДП,  както  и  в  подготовката  на  специалисти,
които  са  отразени  в  съответните  части  на  отчета  и  приложенията  към  него.
Оперативните  дейности  по  обслужване  на  държавата  намират  израз  в  експертната
работа на учените от института в полза на различни държавни органи.

Традиционна  за  института  е  в  тази  връзка  експертната  дейност  в  полза  на
органите  на  съдебната  власт.  Учените  от  секциите  по  гражданскоправни,
наказателноправни  и публичноправни  науки  са  изготвяли  становища  по  искания  на
ВКС и ВАС във връзка с приемането на тълкувателни решения.

Проф.  д-р  Дарина  Зиновиева  е  член  на  Правния  съвет  към  Президента  на
Република България. 

Учени от института  са били членове на експертни и консултативни съвети и
работни  групи  към  различни  ведомства  в  системата  на  изпълнителната  власт –
експерт, член на Междуведомствената работната група, ръководена от Емилия Радева –
началник  на  отдел  „Иновации  и  предприемачество”  към  Дирекция  „Инвестциии  и
иновации и предприемачество” на Министерство на икономиката  и енергетиката,  за
изработване  на  проект  за  подзаконов  нормативен  акт,  уреждащ  дейността  на
компетентен орган за достъп до публично регулираната услуга (PRS), предоставена от
глобалната  навигационна  спътникова  система,  създадена  по  програмата  „Галилео”
(проф. д-р Ирена Илиева) и др.

Проф. д-р Емилия Друмева през 2014 г.  е била Председател на Обществения
съвет към ЦИК и Председател на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори
при служебното правителство.

Доц. д-р Велина Тодорова има участие в две работни групи на Министерство на
правосъдието: по изработване на законопроект за дееспособността на физическите лица
и  подкрепата  при  вземане  на  решения  и  за  изработване  на  закон  за  изменение  и
допълнение във връзка с младежкото правосъдие. 

Като експерт към Комисията по правни въпроси на Народното събрание  работи
доц. д-р Екатерина Салкова. Доцент Салкова е избрана и за съдия ad hoc в Европейския
съд по правата на човека – Страсбург.

Двама учени са били членове на Централната избирателна комисия до м. март
2014 г. (доц. д-р Гергана Маринова и гл. ас. Владимир Христов).   

Участие в експертна група към УНИЦЕФ по въпросите на детското правосъдие,
в експертна група към УНИЦЕФ по подготовката на международна конференция на
тема  “Деца в  конфликт  със  закона  – реформа на  системата  за  детско  правосъдие в
съответствие  с  международните  стандарти  и  най-добрия  интерес  на  детето“,
организирана от НС, МП и УНИЦЕФ, участие във Временната комисия по културно-
историческо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие към Фонд „Научни
изследвания“ (доц. д-р Екатерина Салкова)
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Освен  за  органите  на  законодателната,  изпълнителната  и  съдебната  власт
становища  са  били  изготвяни  и  за  НАОА  във  връзка  с  акредитиране  на  научни
програми (проф. д-р Ирена Илиева, доц. д-р. Екатерина Салкова). Проф. Илиева е и
председател  на  експертна  група  за  акредитация  на  докторски  програми  в  Правно-
историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”

Експертната дейност на учените от института се изразява още в изготвянето на
рецензии и становища в конкурси за заемане на академичните длъжности „доцент“ и
„професор“,  както  и  при защити на  докторски  дисертации  –  за  ОНС „доктор“  и  за
научната степен „доктор на науките“. 

В  обобщение,  12  учени  са  извършвали  експертна  дейност  за  38  органа  и  са
изготвени 74 становища.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2014 Г. 
През 2014 г. обемът на научната продукция на учените от Института възлиза на

87 студии и статии, които са подробно описани в приложение по т.  3 към доклада.
Учени  от  института  са  били  цитирани  общо  90  пъти,  публикуван  е  1  отзив:
„Представяне на ново издание на книгата на Емилия Друмева „Конституционно право”.
в сп. Правна мисъл.

В  сравнение  общият  брой  на  научните  публикации  през  2013  г.  е  бил  70,  а
забелязаните цитирания - 79. 

През 2014 г. ИДП проведе осем научни прояви: „IV Национална конференция на
докторантите  в  областта  на  правните  науки“,  „Изборни  системи  -  предимства  и
недостатъци“,  „Защита  на  потребителите”,  „Семейно  правосъдие  в  съвременното
българско  общество”,  „Семейните  отношения  в  променящия  се  свят”,  „Актуални
въпроси  на  застрахователното  право”,  „Доказването  в  наказателния  процес  -
необходимост от реформа в НПК” и „Законодателен процес, правна социология, правно
съзнание (правно-социологически и криминологични аспекти“.

Институтът  е  съорганизатор  на  32-я  Международен  симпозиум  за
икономическата  престъпност,  който  традиционно  се  провежда  от  Джесус  Колидж,
Университета в Кеймбридж. 

2.1. Най-важно и ярко научно постижение
Проф. д-р Венцислав П. Стоянов, Придобиване по давност, ИДП, С., 2014, 216 

р., ISBN 978-954-9583-30-4. 

2.2. Най-важно и ярко научно-приложно постижение.
Проф. д-р Иван Стоянов, Данъчно право. Обща част. Специална част. Данъчен

процес. Казуси по данъчно право и данъчен процес. Пето прераб. и доп. изд., Сиела, С.,
2014, 263 с., ISBN ISBN 978-954-28-1560-0 

2.3. Научноизследователска дейност на учените от ИДП
През 2014 г. в ИДП са били разработвани шест научноизследователски проекти с

бюджетно финансиране, в които са включени всички учени от ИДП: 
"Държавна власт: основни форми на осъществяване на държавната власт -

европейски  стандарти"  с  ръководител  проф.  д-р  Стефка  Наумова,  в  който  са
включени учените от секция ППН;

"Европеизиране на българското гражданско, търговско и семейно право" с
ръководител проф. д-р Поля Голева; 

"Наказателната политика на Р България като държава-членка на ЕС" с
ръководител доц. д-р Гергана Маринова, участват всички учени от секция НПН;

„Актуални проблеми на  съвременното международно  право  -  публично  и
частно“  с  ръководител проф.  д-р  Цветана Каменова,  в  който  участват  учени  от
секция МПН; 
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„Новите  предизвикателства  на  Лисабонския  договор  за  развитието  на
правото“ с ръководител проф. д-р Ирена Илиева (секция МПН), в който участва и
гл. ас. Стамен Янев от секцията по ППН;

„Прилагане на международните договори за защита на правата на човека
от  върховните  съдилища  в  България“  с  ръководител  и  участник  гл.  ас.  д-р
Цветанка Лозанова

2.4. Научноизследователска дейност на отделните учени от ИДП по секции
Секция по публичноправни науки

Проф. д-р Стефка Наумова работи по планова работа със срок на изпълнение
2015 г., а именно: “Правно-социологически проблеми на осъществяване на държавната
власт”,  в рамките на проекта  „Държавна власт:основни форми на  осъществяване  на
държавната власт - европейски стандарти“. Основните резултати от колективния проект
са представени в сборник “Научни трудове на Института за държавата и правото, т. ІХ.
Актуални правни проблеми. Издала е 1 учебник; има 2 публикации. Ръководи проект,
извън  ИДП,  финансиран  по  ФНИ,  в  рамките  на  който  е  изнесла  доклад  на
международна конференция на RCSL – в Ониати, Испания. Участвала е в един проект,
финансиран по ОП на структурните фондове. Подготвила е един докторант извън БАН.
Била е член на 4 научни журита.  Член е на редакционната  колегия на  периодиката
“Научни трудове на ИДП при БАН”.

Проф. д-р Емилия Друмева е работила в рамките на проекта „Държавна власт:
основни  форми на  осъществяване  на  държавната  власт  -  европейски  стандарти“  по
темата “Конституционноправни проблеми на осъществяване на държавната власт“, със
срок на изпълнение 2015 г. Участвала е в 1 проект, финансиран от ФНИ, извън ИДП.
Изготвила е 3 рецензии. Има 1 публикация в реферирано и индексирано издание и 1
отзив  –  също в  такова  издание.  Изнесла  е  3  доклада  на  научни  конференции.  Има
изготвени 3  рецензии и съответно  е била член  на  научните  журита  в  процедури  за
доцент. Има 1 успешно защитил преди изтичане на срока докторант в ИДП.

Проф.  д-р Иван Стоянов е  работил в  рамките  на проекта  „Държавна власт:
основни  форми на  осъществяване  на  държавната  власт  -  европейски  стандарти“  по
темата  “Управление  на  държавния  дълг“.  Има  2  публикации,  1  монография  и  2
учебника. Изготвил е 1 становище. 

Проф. д-р Ганета Минкова е работила в рамките на проекта „Държавна власт:
основни  форми на  осъществяване  на  държавната  власт  -  европейски  стандарти“  по
темата “Финансиране на политически партии, на избори и референдуми“ със срок 2015
г. Има 9 публикации и 1 студия. Взела е участие с доклад в 2 научни конференции.
Член е на 3 редакционни колегии.

Проф.  д-р  Дарина  Зиновиева  е  работила  в  рамките  на  проекта  „Държавна
власт: основни форми на осъществяване на държавната власт - европейски стандарти“
по темата “Административно и конституционно правосъдие“. Публикувала е 1 статия и
една  статия  е  приета  за  печат.  Изготвила  е  6  становища.  Има  1  успешно  защитил
докторант в ИДП.

Доц. д-р Веселина Канатова е работила в рамките на проекта „Държавна власт:
основни  форми на  осъществяване  на  държавната  власт  -  европейски  стандарти“  по
темата „Спорни въпроси в сферата на административното правораздаване”.  Успешно
преминала  процедура  за  заемане  на  академичната  длъжност  “доцент”.  Издала  е  1
монография. Има 2 публикации. 

Доц. д-р Надежда Йонкова работи в рамките на колективния проект „Държавна
власт:основни форми на осъществяване на държавната власт - европейски стандарти“
по темата „Прякото участие на гражданите в местното самоуправление в Р България”.
Успешно преминала конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”. Има две
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публикации в индексирани и реферирани в издания и 2 публикации в нереферирани
издания. Изнесла е 2 доклада на научни конференции. 

Гл.  ас.  Владимир  Христов работи  в  рамките  на  проекта  „Държавна  власт:
основни  форми на  осъществяване  на  държавната  власт  -  европейски  стандарти“  по
темата  “Политическата  отговорност  на  президента  съгласно  Конституцията  на  Р
България“. До края на м. март 2014 г. е член на ЦИК, от м. август до м. октомври е
секретар на РИК, а от м. декември 2014 г. е председател на ОбИК – Враца, с мандат до
2015 г. Подготвил е 1 становище за Висшия адвокатски съвет.

Гл. ас. Стамен Янев работи в рамките на два проекта: „Държавна власт:основни
форми  на  осъществяване  на  държавната  власт  -  европейски  стандарти“  по  темата
“Разделение  на  властите“  и  „Новите  предизвикателства  на  Лисабонския  договор  за
развитието на правото“ по темата „Нормативна система на България след Лисабонския
договор“.  Участва  в  Юридически  барометър  на  Института  за  правни  инициативи.
Изготвил е становище по Стратегия за реформа на Съдебната палата. 

Гл. ас. Бойко Братанов работи в рамките на проекта „Държавна власт: основни
форми  на  осъществяване  на  държавната  власт  -  европейски  стандарти“  по  темата
“Способи  за  защита  на  данъчните  субекти  в  ревизионното  производство“.  Има  1
публикация.

Секция по гражданско правни науки
Проф. д-р Поля Голева  е работила по колективния проект „Европеизиране на

българското гражданско,  търговско и семейно право” с  тема „Решенията  на общото
събрание  на  капиталовите  търговски  дружества” със  срок до 2015 г.  Изготвила  е  2
становища по искания на ВКС . Била е рецензент и ръководител на 2 научни журита за
заемане на академичната длъжност “доцент”.  Член е на редакционната колегия на 2
научни издания. Участвала е в 2 научни конференции, едната от които международна.
Осъществила е  1 научна  командировка в чужбина,  финансирана от външни за БАН
източници. Има 15 статии, публикувала е 1 студия и 1 монография.

Проф.  д-р  Венцислав  Стоянов  е  работил  по  колективния  проект
„Европеизиране на българското гражданско, търговско и семейно право”. Участвал е в
изготвянето  на  становища  по  искане  на  ВКС  по  тълкувателни  дела  и  е  давал
консултации по правни проблеми, поставени от ВКС. Участва в 2 редакционни колегии
на научни издания. Има издадена 1 монография и 4 статии. Осъществил е една научна
командировка в чужбина,  финансирана от външни за БАН източници.  Участвал е  в
подготовката на специалисти.

Доц. д-р Велина Тодорова  е работила по колективния проект „Европеизиране
на българското гражданско, търговско и семейно право” с индивидуална тема „Нови
аспекти  в  правната  уредба  на  произхода“  със  срок  2016  г.  Има  4  публикации  в
реферирани  и  индексирани  издания.  Има  една  публикация  в  съавторство  с
чуждестранен  учен.  Участвала  е  в  две  работни  групи  към  Министерство  на
правосъдието. Организатор е на две научни прояви, посветени на 145 г. от създаването
на БАН: научна конференция на тема „Семейно правосъдие в съвременното българско
общество”, проведена съвместно с Център за обучение на юристи – на 25 юни 2014 г., и
представяне на книгата  „Семейните отношения в променящия се свят”,  съвместно с
ЮФ на ПУ „П. Хилендарски”, изд. Сиби и Съюза на съдиите в България – на 28.10.2014
г. Изготвила е 2 становища за ВКС по тълкувателни дела. Има 2 експертни становища
по  проекти,  представила  е  1  становище  като  член  на  научно  жури.  Член  е  на  2
редакционни колегии на  реферирани и  индексирани  научни  издания.  Участвала  е  с
доклад  в  международна  научна  конференция.  Участвала  е  в  подготовката  на
специалисти. Има 1 подготвен докторант извън БАН. 

Доц. д-р Григор Григоров има 2 публикации, едната от които в индексирано и
реферирано в световната система издание. Ръководил е 1 проект, финансиран от фонд
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“НПД” на ПУ “П. Хилендарски”.  Участвал е в подготовката на специалисти.  Има 1
успешно защитил докторант в ИДП и 1 подготвен докторант извън БАН. Изготвил е 2
становища за ВКС по тълкувателни дела.  Изготвил е 1 рецензия и 2 становища като
член на научни журита за присъждане на научни длъжности. Участвал е в 2 научни
командировки в чужбина, финансирани от външни за БАН източници.

Доц.  д-р  Вълчин Даскалов е  на  работа  в  ИДП от  15.10.  2014  г.   Активно
участва в подготовката на специалисти, зам.-декан на ЮФ на УНСС.

Гл.  ас.  д-р  Петър  Бончовски е  работил  по  плановата  си  работа  на  тема
„Свободно  движение  на  решения  по  гражданско  правни  спорове  (монография)”  в
рамките на проекта „Европеизиране на българското гражданско, търговско и семейно
право“. Изготвил е експертен доклад на чужд език относно коментар на текстовете и на
практиката  във  връзка  с  доказването  по  ГПК  и  по  правото  на  ЕС  в  рамките  на
международния  проект  „Измерения  на  доказателствата  в  гражданското
съдопроизводство  на  ЕС“,  както  и  доклад  на  чужд  език  относно  възможността  за
имплементиране  на  теорията  на  вероятностите  (теория  на  игрите)  при доказване  на
картел в рамките на международен проект.

Гл. ас. д-р Николай Колев е работил в рамките на проект „Европеизиране на
българското  гражданско,  търговско  и  семейно  право“,  относно  който  са  две  от
публикуваните му статии. Има общо 5 публикации, от които 1 в чуждестранно издание.
Изнесени  две  лекции  на  научни  семинари.  Изготвил  е  1  становище  за  ВКС  по
тълкувателно дело.

Ас. Атанас Блидов е работил по темата „Производството по търговски спорове”
в рамките на проект „Европеизиране на българското гражданско, търговско и семейно
право“.  Изготвил  е  1  становище  за  ВКС  по  тълкувателно  дело.  Консултирал  е
докторанти  от  ИДП.  Изготвил  е  докладите-самооценка  на  ИДП  при  БАН  за
акредитация  за  обучение  по  докторски  програми  “Гражданско  и  семейно  право”  и
“Стопанско (Търговско) право”. Участвал е с доклад в 1 научна конференция. Има 4
публикации, 2 от които в индексирано и реферирано издание.

Ас. Даниела Баракова е работила в рамките на колективния проект на секцията
по  ГПН „Европеизиране на българското гражданско, търговско и семейно право“ по
темата  „Правни  възможности  за  работодателя  да  ограничава  своите  работници  и
служители  по  трудово  правоотношение  чрез  забранителни  клаузи”.  Изготвила  е  4
становища за ВКС по тълкувателни дела.

Секция по международно правни науки

Проф.  дюн  Цветана  Каменова  е  работила  по  проект  „Българското
международно частно право след приемането на Кодекса от 2005 г “ със срок 2016 г. в
рамките на колективния проект „Актуални проблеми на съвременното международно
право - публично и частно“. Участвала е в 2 проекта,  разработвани в международно
сътрудничество  в  рамките  на  междуакадемични  договори  и  споразумения  (ЕБР)  –
съответно в Румънската и Полската академия на науките. Има 2 публикации, едната от
които  в  индексирано  и  реферирано  издание.  Участвала  е  в  подготовката  на
специалисти.  Членува  в  7  експертни органа  на  външни  за  БАН институции,  в  това
число  е  национален  представител  в  УНСИТРАЛ  –  Комисията  по  международно
търговско право на ООН. Изготвила е 1 рецензия и 2 становища като член на научни
журита. Член е на редакционна колегия на международно издание и на 2 редакционни
колегии на национални издания, индексирани и реферирани. Участвала е с доклади в 3
международни конференции. 

Проф.  д-р  Ирена  Илиева  е  работила  в  рамките  на  проекта  „Новите
предизвикателства  на  Лисабонския  договор  за  развитието  на  правото“  по  темата
“Борбата  срещу тероризма  и  правата  на  човека”  със  срок  2016  г.,  по  която  има  2
публикации.  Участвала е  в  1  проект,  финансиран  от  други  източници при МП, в  1
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проект по вътрешно-институционален договор между БАН и Македонската академия
на науките и изкуствата и по 1 международен проект, финансиран от други европейски
програми  и  фондове.  Има  публикации  на  3  статии  и  2  студии.  Активно  участва  в
подготовката на специалисти. Има 1 подготвен дипломант извън БАН. Изготвила е 5
рецензии, 5 становища, има 1 членство в жури за гл. асистент, 1 председателстване на
жури за придобиване на ОНС „доктор“ в чужбина – Испания. Има и 5 рецензии върху
дипломни  работи,  защитени  в  магистърските  програми  в  ЮФ на  СУ „Св.  Климент
Охридски“. Член е на международна редакционна колегия.  Осъществила е 2 научни
командировки в чужбина. Има 2 докторанти, успешно защитили в ИДП.

Проф.  д-р  Жасмин  Попова е  работила  в  рамките  на  проект  „Актуални
проблеми  на  съвременното  международно  право  -  публично  и  частно“  по  темата
„Общите принципи на правото на ЕС - анализ на практиката на Съда на ЕС“ отговорен
редактор  на  сп.  "Европейски  правен  преглед".  От  м.  октомври  2014  г.  е  и.д.
ръководител  на  катедра  "Международно  и  сравнително  право"  в  ЮФ  на  ПУ  „П.
Хилендарски“,  участвала  е  с  доклади  в  2  международни  конференции,  има  2
публикации. Активно участва в подготовката на специалисти, подготвила е 2 редовни
докторанти извън ИДП. Била е председател и член на 3 научни журита за  докторанти,
изготвила е 3 рецензии в конкурси за присъждане на НС „доктор на науките“.

Доц. д-р Пламенка Маркова  е работила по темата “Международното частно
право и европейското общностно право - взаимодействие в областта на договорите“ в
рамките на колективния проект „Актуални проблеми на съвременното международно
право  -  публично  и  частно“  със  срок  2016  г. Има  1  публикация  в  индексирано  и
реферирано  в  издание.  Участва  в  2  експертни  съвета  към  НПО.  Изготвила  е  1
становище като член на научно жури. 

Доц. дюн Ангел Анастасов  има 2 публикации в чуждестранни реферирани и
индексирани  в  издания  и  3  публикации  в  нереферирани  издания  в  страната  и  в
чужбина. Член е на 5 научни организации, 3 от които чуждестранни.

Доц. д-р Тодор Кобуров е съставител на приетия за печат сборник „Актуални
проблеми на международното право и международните отношения”, който ще излезе
като „Научни трудове на Института  за държавата и правото” том  XI (2015 г.)   Има
приета за печат 1 студия в обем 42 с. Член е на 1 международна редакционна колегия. 

Доц. д-р Маргарит Ганев е ръководител на проект между БАН и Македонската
академия  на  науките  и  изкуствата  „Регулиране  и  усъвършенстване  на  съдебната
система и съдопроизводството“ за периода 2014-2016 г. Ръководител е и на 1 проект,
финансиран  по  други  европейски  програми  и  фондове  (Норвежки  финансов
механизъм).  Работи по темата „Нетрадиционната правосубектност в международното
право - история и съвременни измерения“ в рамките на колективния проект „Актуални
проблеми на съвременното международно право - публично и частно“. Преподавател е
в  международна  магистърска  програма. Автор  е  на  т.4  от  Възгледите  за  основните
национални  цели  и  устойчиво  развитие  на  България  на  БАН.  Участвал  е  в  2
международни конференции, проведени в България, и е провел 2 научни командировки
в чужбина за участие в международни конференции. 

Гл.  ас.  д-р  Цветанка  Лозанова е  работила  по  индивидуална
научноизследоватеска  тема  „Прилагане  на  международните  договори  за  защита  на
правата на човека от върховните съдилища в България”. Продължава работата си над
втора самостоятелната монография на тема „Прилагане на международните договори за
защита на правата на човека от върховните съдилища в България (2007-2013)”. Има 5
публикации,  три  от  които  в  електронен  вид  в  международни  издания.  Има  3
публикации,  приети за печат в международни издания. Участвала е без доклади в 4
научни прояви, от които 2  международни конференции.

Гл. ас.  д-р Диана Ковачева  има 2 публикации в реферирани и индексирани
издания.  Завършила  е  работа  по  темата  „Международноправни  актове  за  борба  с
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корупцията“ в рамките на колективния проект „Актуални проблеми на съвременното
международно  право  -  публично  и  частно“.  Участва  в  1  проект  по  изградена
международна  научна  мрежа  на  тема:  „Задължение  за  непризнаване  на
незаконосъобразни ситуации в съответствие със съвременното международно право”.
Участва  в  1  проект  съгласно  вътрешно-институционален  договор  между  БАН  и
Македонската  академия  на  науките  и  изкуствата.  Участва  в  подготовката  на
специалисти извън БАН. Осъществила е 2 научни командировки в чужбина.

Доц. д-р Александър Корнезов е на работа в ИДП от 27.10.2014 г. Изнесъл е
лекция  на  тема  „Отговорност  на  държавата  за  действия  и  бездействия  на
законодателната власт“ в рамките на научния семинар на учените и докторантите от
ИДП. 

Секция по наказателно правни науки
Проф.  Никола  Манев  работи  по  проекта  „Проблеми  на  наказателното

правораздаване“  в рамките на проекта  "Наказателната  политика  на  Р България като
държава-членка  на  ЕС".  Член  е  на  една  редакционна  колегия  на  реферирано  и
индексирано  издание.  Участва  активно  в  подготовката  на  специалисти  извън  БАН.
Подготвил е 5 докторанти.

Доц. д-р Гергана Маринова е работила по колективния проект “„Наказателната
политика на Република България като държава-членка на ЕС“ с индивидуална тема:
„Общи минимални стандарти относно процесуалните права на заподозрените лица и
обвиняемите според правото на ЕС и въвеждането им в българския НПК“. Ръководител
е по посочения колективен научен проект. Има 4 публикации, една от които в издание,
включено в системата за рефериране, индексиране и оценяване. Издала е 1 учебник в
съавторство. Участвала е в изготвянето на 6 становища за ВКС по тълкувателни дела.
Член на ECLAN  - European Criminal Law Academic Network. Член е на ЦИК до м. март.
Член е на 1 редакционна колегия. Участва в подготовката на специалисти. Подготвила е
1 докторант извън БАН.

Доц. д-р Екатерина Салкова е работила по колективния проект “Наказателната
политика  на  Република  България  като  държава-членка  на  Европейския  съюз”  с
индивидуална тема: "Структура и правомощия на Европейската прокуратура" със срок
до  2016  г. Извършила  е  организацията  на  кръгла  маса  на  тема:  “Доказването  в
наказателния процес – необходимост от реформа в НПК”, проведена на 17 декември
2014 г.  като част от мероприятията,  посветени на 145-годишнината на БАН. Била е
съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека – Страсбург. Участва като експерт
в редица държавни органи и институции:  главен експертен сътрудник към Комисията
по правни въпроси в 42-то и 43-то Народно събрание; в експертна група към УНИЦЕФ
по  въпросите  на  детското  правосъдие;  в  експертна  група  към  УНИЦЕФ  по
подготовката  на  международна  конференция;  в  експертни  групи  по  процедури  за
акредитации;  в  научни  журита;  във  временната  комисия  по  културно-историческо
наследство,  в  т.ч.  социално  и  икономическо  развитие  към  ФНИ.  Участвала  е  в
изготвянето на 6 становища за ВКС. Изготвила е 1 рецензия и 2 становища като член на
научни журита. Има една публикация. Участвала е в 2 научни конференции, една от
които е международна – с доклад, а на другата е модератор.

Гл. ас. д-р Огнян Велев е назначен в ИДП от 01.12.2014 г. Утвърдена е тема на
индивидуална  планова  задача  “Престъпления  против  мира  и  човечеството  по
българското  наказателно  право”  в  рамките  на  проекта  “Наказателната  политика  на
Република България като държава-членка на Европейския съюз”.

Ас.  Мария  Михайлова  е  работила  по  колективния  проект  “Наказателната
политика на Република България като държава-членка на Европейския съюз”. Има 3
публикации, излезли от печат и 1 приета за печат, от които 2 в издания, включени в
системата за рефериране, индексиране и оценка. Участвала е с доклад в една научна
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конференция.  Участвала  е  със  становище  в  заседание  на  Комисията  по  правните
въпроси в НС. Участвала е в изготвянето на 4 становища до ВКС по тълкувателни дела.

Ас. Александрина Дончева е изпълнила успешно индивидуалната си планова
задача  на  тема  „Официалното  начало  в  наказателния  процес”.  Трудовото  й
правоотношение с ИДП е прекратено на 01.11.2014 г.

Ас. Стилиян Луканов е изпълнил успешно индивидуалната си планова задача
„Принципът  на  разглеждане  и  решаване  на  делото  в  разумен  срок”.  Трудовото  му
правоотношение с ИДП е прекратено на 01.04.2014 г.

2.5. Дейност на ръководните органи на ИДП
През 2014 г.  Общото събрание на учените на ИДП е провело 2 заседания, на

които са били разглеждани и решавани следните основни въпроси: Избор на група по
здравословни и безопасни условия на труд;  Приемане на годишния отчет на ИДП за
2013 г.; Приемане на отчетите на ръководителите на колективните проекти  (протокол №
1/27.01.2014 г.); Промяна във Вътрешните правила за формиране на работната заплата в
ИПН и в Правилника за вътрешния трудов ред в Института за правни науки при БАН с
докладчици  доц.  Салкова  и  доц.  Маркова (протокол 2/10.09.2014  г.); Организационни
въпроси  с  три  подточки:  изготвяне  на  график  за  присъствието  на  служителите  в
института; лични отчети на нехабилитираните учени и промени в състава на Научния
съвет (протокол 2/10.09.2014 г.).

Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на ИДП. На своите
заседания  той  приема  плановете  за  научноизследователската  на  учените,  както  и
отчетите за тяхното изпълнение и завършените планови изследвания. На НС е отредена
съществена  роля в  ИДП и  като  регулатор  на  структурното  и  кадрово  състояние  на
отделните секции и ръководството в Института, чрез правомощието да взема решения
за  обявяване  на  конкурси,  за  присъждане  на  научни  звания  и  др.  Съществени  за
дейността на ИДП са и правомощията на НС да зачислява и отчислява докторанти и да
избира  редакционната  колегия  на  сп.  „Правна  мисъл”,  което  е  основно  средство  за
промотиране  на  учените  в  ИДП  и  тяхната  дейност  пред  научната  общественост  в
страната и в чужбина.

През изтеклата 2014 г. бяха проведени 13 публични заседания на НС (първото
съвместно с Общото събрание на учените на ИДП), често с участието на външни лица.
По-важните въпроси,  които бяха обсъждани и по които се гласуваха  решения,  бяха
следните:

-  Обявяване на конкурси за докторанти и асистенти в ИДП и извършване на
избор за заемане на академични длъжности (асистенти, главен асистент и доцент);

- Зачисляване и отчисляване на докторанти, определяне и промяна на теми на
техните дисертационни трудове и приемане на годишните атестации за работата им. 

- Във връзка с развитието на научния състав на ИДП и за неговата работа бяха
утвърдени предложения на отделните Секции за заявяване на бройки за обявяване на
конкурси за докторантури през учебната 2014-2015 г.

- Откриване на процедури за защита на дисертационни трудове, определяне на
дата за тяхната публична защита на и избор на членовете на Научно жури.

- През 2014 г. в Института бяха обявени и успешно приключени три конкурса за
придобиване на академичната длъжност „доцент“ - един в секцията по МПН и два в
секцията  по  ППН.  Беше  открита  и  процедура  за  защита  на  дисертационен  труд  за
присъждане на научната степен „доктор на науките“. 

-  Научният  съвет  взе  решение  за  приемане  на  доклади  за  изпълнение  на
плановите работи на членовете на научния състав на Института.

- В точка „Разни” бяха обсъждани и решавани разнородни актуални въпроси,
свързани с дейността на ИДП и научния живот в отделните Секции.
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Участието  на  членовете  на  НС  през  2014  г.  беше  отговорно,  всеотдайно,
навременно и компетентно, с което беше осигурено нормалното функциониране както
на НС, така и (чрез неговите решения) на научната дейност на ИДП. 

От гореизложеното е видно, че и ОС, и НС са провеждали редовни заседания по
въпроси  от  тяхната  компетентност  и  са  вземали  своевременни  решения  по  важни
въпроси от значение за дейността на ИДП.  

3. ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО

4. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

4.1. В рамките на договори и спогодби на ниво Академия
4.2. В рамките на договори и спогодби на институтско ниво

През 2014 г. международното сътрудничество се изразяваше в участие на ИДП и
на учени от института в международни проекти и програми, в участие в международни
конференции и в членство в редакционни колегии на чуждестранни списания. 

Институтът  за държавата  и правото има сключени споразумения за обмен на
учени и докторанти по  програма „Еразъм“ с Университетите  в  Залцбург,  Болоня и
Варшава.

Продължава  работата  по  2  проекта  с  Румънската  АН  –  Институт  за  правни
изследвания  „Акад.  Андрей  Радулеску“:  „Правни  аспекти  на  българо-румънското
сътрудничество  в  защита  и  трайната  употреба  на  река  Дунав“.  Координатор  от
българска страна – проф. д-р Цветана Каменова; и „Траян Йонеску, Нено Неновски и
константите в правото“. Координатор от българска страна – проф. д-р Емилия Друмева.
Срокът и на двата проекта е  до 2015 г. 

Стартираха  два  нови  проекта:  между  БАН  и  МАНУ  „Регулиране  и
усъвършенстване на съдебната система и съдопроизводството“ за периода 2014-2016 г.
с ръководител доц. д-р Маргарит Ганев, в който участват още 2 учени от ИДП; и проект
с  Института  за  правни  науки  при  П  „Задължението  за  непризнаване  на  незаконни
ситуации  според  съвременното  международно  право“.  Координатор  от  българска
страна е проф. д-р Цветана Каменова; от полска страна – проф. Владислав Чаплински.
От българска страна участват още 3 учени. Периодът на договора е три години – от
15.11.2014 г. до 15.11.2017 г.  

Главен  ас.  д-р  Бончовски  участва  в  международния  проект  „Измерения  на
доказателствата  в  гражданското  съдопроизводство  на  ЕС“  DEECP:  JUST/2011-
2012/JCIV/AG/3434. Участва  и  в  международния  проект  „TeCol“
HOME/2012/ISEC/AG/FINEC4000003870, ЕК, ГД „Правосъдие“. Двата проекта са със
срок 2015 г.

Главен ас. д-р Цветанка Лозанова продължава участието си в научния проект на
Амстердамския център по международно право и Oxford University Press ‘International
Law in Domestic Courts’ („Международното право във вътрешните съдилища”).

Наред с това 9 учени са участвали в 22 международни конференции,  като са
изнесли 18 доклада. 

5. УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ

Подготовката на специалисти е дейност, в която учените от ИДП традиционно
активно се включват и която има съществено значение и за работата на държавните
институции у нас. Тази дейност включва основно обучение на докторанти и участие на
учени от института в обучението на студенти, докторанти и специализанти във висшите
училища. През 2014 г. учени от ИДП са преподавали в 6 от 9-те ЮФ на ВУЗ в страната
и в Академията на МВР.

Оценка  за  условията  и  възможностите  за  обучение  на  докторанти  в  ИДП  е
получената  през  2014  г.  акредитация  за  обучение  по  6  докторски  програми  –  за
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максималния  срок от  6 години по Наказателен  процес,  ГСП, Стопанско  /търговско/
право и по МПМО, за срок от 5 години – по АпАп и по КП на Р България. 

Запазва се интересът към обучението в докторантура  – само за обявените две
места за докторанти по Наказателен процес имаше 10 кандидати.

Към 31.12.2013 г. докторантите в ИДП са 29, от които 4 редовни, 24 задочни
докторанти и 2 на самостоятелна подготовка. През 2014 г. са зачислени 4 докторанти –
1 редовен и 3 задочни, а са отчислени 2 редовни докторанти. Уважени са молбите на 3
докторанти за прекъсване на обучението им за срок от 6 м. до 1 г.  и на 1 редовен
докторант за продължаване на срока на обучение с 1 г. И четиримата са от С ГПН. 

Към  31  декември  2014  г. в  института  се  обучават  32  докторанти,  които  се
разпределят по следния начин (по секции и докторски програми):

- секция  по  ППН:  общо  16  (1  редовен  докторант,  13  задочни  и  2  в
самостоятелна  форма)  по  3  научни  специалности  –  КП,  АпАп  и  Правна
социология. В секцията от 7 хабилитирани учени 6 са научни ръководители
на докторанти.

- секция по ГПН: общо 10 (1 редовен докторант и 9 задочни) докторанти по 2
научни специалности – ГСП и по Стопанско /Търговско/  право.  Всички 5
хабилитирани учени са  научни ръководители.

- секция по МПН: общо 2 задочни докторанти по МЧП. В секцията през 2014
г.  не се  обучават  докторанти  по МПМО. Двама от  7 хабилитирани учени
ръководят докторанти.

- секция по  НПН: общо 4 докторанти (1 редовен докторант и 3 задочни).  И
тримата хабилитирани учени са научни ръководители.

През  2014  г.  6  докторанти,  отчислени  с  право  на  защита  през  последните  2
години,  след  успешна  защита  на  дисертациите  получиха  ОНС  „доктор“: задочен
докторант Теодора  Георгиева  (АпАп)  с  научен  ръководител  проф.  д-р  Дарина
Зиновиева, редовен докторант Радослава Янкулова (КП) с научен ръководител проф. д-
р Емилия Друмева, защитила дисертацията си преди изтичане на срока на обучение,
задочен  докторант  Александър  Александров  (ГСП)  с  научен  ръководител  доц.  д-р
Григор Григоров, редовен докторант Калоян Монев (ГСП) с научен ръководител доц. д-
р Вълчин Даскалов и 2 докторанти по МПМО с научен ръководител проф. д-р Ирена
Илиева – задочен докторант Юлиан Комсалов и Тони Димов – в самостоятелна форма
на обучение.

Докторантите, обучавани в ИДП, имат възможност да участват в традиционната
вече  Национална  конференция  на  докторантите  в  областта  на  правните  науки  –  на
проведената на 24 юни 2014 г.  Четвърта конференция участваха общо 48 докторанти,
18 от тях са от ИДП. Предстои издаването на  т. X на сб. „Научни трудове на ИДП“, в
който са включени доклади на 46 докторанти.

През 2014 г. 6 докторанти от Института имат публикации в сп. „Правна мисъл“.
Откроява се публикационната активност на докторантите от С ППН и С ГПН.

Двама  задочни  докторанти  от  секцията  по  ГПН  подадоха  документи  за
академична мобилност по програма Еразъм – за университета в Болоня, и получиха
одобрение, но поради смяна на работата отлагат пътуването за следващ период.

Сътрудничеството  на  ИДП  с  висшите  училища  се  реализира  главно  чрез
преподавателската дейност на учените от института. Четиринадесет учени са изнесли
лекции в 7 ВУЗ по 53 теми общо за 4917 учебни часа,  7 от тези учени са на втори
трудов  договор  в  ИДП;  2  учени  са  водили  упражнения  и  семинари  по  2  учебни
дисциплини в СУ “Св. Кл. Охридски“. Учените от ИДП са били научни ръководители
на  12  дипломанти  и  1  специализант  извън  ИДП,  подготвени  са  18  докторанти.  В
сравнение с 2013 г. е увеличен броят на научните дисциплини и на учебните часове.

6. ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
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ИДП не осъществява такава дейност.

7. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
ИДП не осъществява такава дейност.

8. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 
Бюджетът  на   Института  за  държавата  и  правото  е  структуриран  от  два

компонента: бюджетна субсидия и собствени средства.

Утвърдената бюджетна субсидия за 2014г.             410 673 лв.
              В т.ч. -субсидия  от бюджета             410 673 лв. 
                         -собствени приходи                    42 886 лв.
Общо бюджет на ИДП  за  2014г.:                   453 559 лв.
Очаквани още около  8  000 лв.  допълнителни средства към корекция на

субсидията за 2014 г. след подадени писма за увеличението в БАН_Администрация за
извършени плащания относно процедури за присъждане на научна степен и за заемане
на академични длъжности и обезщетения при пенсиониране.

Така формираният бюджет трябва да осигури изплащането на работните заплати
на  служителите  в  Института,  разходите  за  начислените  осигурителни  вноски,
стипендиите  на  редовните  докторанти,  заплащане  на  научни  журита  по  открити
процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности и
необходимата издръжка на Института.

Разходите, направени от бюджетната субсидия за отчетния период са:

Разходи  за заплати:                                                                    пар .01-01  292 213  лв.
платени осигуровки за ДОО, ЗОК и УПФ от работодател:    пар.05-00               48 896 лв.
разходи, покриващи парно, вода, електроенергия         пар.10-00                 5 824 лв.
за стипендии (редовни докторанти)                     пар.40-00               15 500 лв.
разходи за платени обезщетения по КТ         пар.02-00                 7 079 лв.
/поради прекратени трудови правоотношения
и болнични за сметка на работодателя                                  пар.02-00          529 лв.
изплатени средства за научни журита /защити/                       пар.02-00                 8 269 лв.
платена такса смет                                                                       пар.10-40                2 325 лв.
други разходи, включващи  издръжката на Института: 
абонаменти за ДВ и списания, абонамент за АПИС
такси за асансьор,такса за трудова медицина и други разходи,
необходими за научната  и административна дейност в ИДП      
                                                                                                           пар.10-20           12 758 лв.
                                                                                       пар.10-30,10-14,10-15            2 392 лв.

Общо разходите от бюджетната субсидия 
за периода на годишно приключване са  395 785 лв.
Сумата  от  6361  лв.,  отчетена  като  възстановен  разход,  представлява

префактуриране на направените разходи за издръжка на сградата, съгласно подписано
споразумение с институти  на БАН, ползващи съвместно помещения в сградата. 

 Собствени приходи в Института:                  общо  пар. 24-04     25 462лв.
В т.ч. 
Приходи от списание   Правна мисъл-абонамент                               3 155 лв.

            Приходи от такси на докторанти и за конкурси                                            8 982 лв.
            Приход по договор за организиране на дискусия 
            „Семейно правосъдие в съвременното българско общество“                        850 лв.
            Приходи от проведени процедури /за защити/                                            12 475 лв.

Институтът  за  държавата  и  правото  има  сключен  договор  за  изпълнение  на
проект  с  Македонската  академия  на  науките  и  изкуствата  с  ръководител  доц.  д-р
Маргарит Ганев.  По договора бяха осигурени средства от  Ръководството на БАН с
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трансферна сума от 10 000 лв. Съгласно план-сметката на договора бяха реализирани
съответните разходи и предаден отчета за периода в БАН-Администрация.

По  изпълнение на проекта  „Правосъдието - приятел на детето” с ръководител
доц.  д-р Велина Тодорова бе направен отчет,  съгласно план-сметката  на договора в
размер на 851 лв.

ИДП  има  сключен  договор  с  Фонд  „Научни  изследвания“  за  издаване  на
списание „Правна мисъл”.

Договорът бе потвърден и получена трансферна сума от 6 000 лв. Изпълнението
на договора е за една година  - до края на 2015 г.

6000 лв. представляват преходен остатък за 2015 г.

 Разходи от собствените приходи:  

            изплатени хонорари за проведени научни журита и защити     12 470 лв.
            изплатено заплащане на печат на списание „Правна мисъл“                      4 312 лв.
            печат на сб. „Научни трудове“, т.IX
           разходи от собствени средства, необходими за издръжката на ИДП          3 068 лв.

 извършените разходи от собствени средства са                           19  850 лв.
През  годината  от  ръководството  на  ИДП  и  счетоводството  бяха  направени

усилия  за  правилно  разпределение  по  целесъобразност  на  бюджетната  субсидия  и
собствените средства, с което бе преодоляно отрицателното салдо от приключването на
2013 г. в размер на  7 325 лв.

Институтът приключва с положителен преходен остатък за 2015 г. в размер
на 28 466 лв. 

9. СЪСТОЯНИЕ  И  ПРОБЛЕМИ  В  ИЗДАТЕЛСКАТА  И
ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ, ПРЕПОРЪКИ.

Издателска дейност

- Списание „Правна мисъл”
През 2014 г. ИДП издаде броеве 1, 2, 3 и 4 на сп. „Правна мисъл”, спазвайки

графика  за  излизане  от  печат  на  списанието,  съответно  през  месеците  март,  май,
септември, декември. Абонатите на списанието през изминалата година бяха 208. 

През 2014 г. са публикувани общо 26 научни статии, като автори на 15 от тях са
учени и докторанти на ИДП, а авторите на останалите публикации са от СУ, ПУ, ВСУ,
ЮЗУ, БСУ, Академията на МВР, съдии и адвокати. Освен научни статии, списанието е
публикувало  и  1  рецензия  за  новоиздадена  юридическа  литература,  както  и  6
съобщения за научни конференции у нас и в чужбина и са представени 2 нови книги.

Традиционно  разпространението  на  списанието  през  изминалата  2014  г.  се
извършваше най-вече чрез мрежата на разпространителите на периодика в страната –
Български  пощи,  Разпространение  на  печата,  Доби  Прес  и  др.  по-малки
разпространители. Броят на абонатите, които получаваха списанието директно от ИДП
бе сравнително малък, като основна причина за това е изискването абонаментната такса
да бъда плащана по банков път, а не на място в редакцията. 

През  2014  г.  бяха  сканирани  стари  броеве  на  списание  „Правна  мисъл”  от
редактора му и са изпратени за допълване в най-голямата база данни за литература в
Централна  и  Източна  Европа  –  CEEOL (Central Eastern European Online Library –
ceeol.com). Базата данни включва над 5 хиляди издатели от цял свят, които публикуват
научна литература на и за Централна и Източна Европа. Към момента в базата данни са
качени броевете от 2002 до 2014 година включително.

И през изминалата 2014 г. списанието нямаше възможност да заплаща хонорари
на авторите поради намалената и непостоянна финансова субсидия от страна на БАН.
Поради това  и  обемът  на  всяка  отделна  книжка  продължи да  бъде  около  120  с.,  а
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осъвременяването  на  дизайна  на  списанието  и  отпечатването  му  на  по-качествена
хартия отново бе отложено.

С  цел  активно  популяризиране  на  списанието  е  необходимо  по-сериозно
сътрудничество  с  отдел  „Връзки  с  обществеността”  на  БАН,  както  и  търсене  на
възможности за платена реклама в някои специализирани издания.

През  изминалата  година  сп.  „Правна  мисъл”  кандидатства  в  Конкурс
„Българска научна периодика -  2014” на Фонд „Научни изследвания“. Списанието е
финансирано за 2015 година със сумата  от 6000 лв.,  която ще покрие разходите по
отпечатването  му  за  2015  и  за  закупуване  на  консумативи.  Според  правилата  на
конкурса средствата не могат да бъдат използвани за авторски хонорари.

- Научни трудове на Института за държавата и правото
През 2014 г. излезе от печат т. IX на сборника „Научни трудове на Института за

държавата и правото”, съдържащ статии на учените в ИДП с обем от 281 страници.
Том Х на сборника  „Научни трудове на Института  за  държавата  и правото”,

съдържащ  доклади  от  IV  Национална  конференция  на  докторантите  в  областта  на
правните  науки,  организирана  от  ИДП,  беше  подготвен  за  печат  и  предаден  в
печатницата. Обемът на сборника е 512 страници. 

През  изминалата  година  ИДП  кандидатства  в  Конкурс  „Българска  научна
периодика  -  2014” на  Фонд  научни  изследвания.  За  съжаление,  поради  липсата  на
импакт фактор изданието не се класира за финансиране.

Библиотека
Към 20.12.2014 г. библиотеката на ИДП разполага с  35699 тома  библиотечни

материали,  от  които  20960  тома  книги,  14730 тома  периодични  издания  и  9  бр.
специални издания (CD).

И през тази година отдел ”Периодика” на Централна библиотека не извърши
абонамент  за  периодични  издания  (по  финансови  причини)  за  библиотеките  в
системата на БАН. В края на месец ноември 2014 г. ръководството на ИДП осигури
средства  за  абонамент  на  български  юридически  списания  за  2015 г.,  на  стойност
445.80 лв.  Някои от  периодичните  издания  отново  бяха  осигурени  чрез  дарение  от
проф.  д-р  Ганета  Минкова:  списание  „Търговско  и  облигационно  право”  и  сп.
„Собственост и право” – дар за 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

Общо  през  2014  г.  в  библиотеката  са  постъпили 207  тома  библиотечни
документи, от които 189 т. периодични издания. Получени чрез покупка са 54 тома,
чрез книгообмен – 140 тома, и от дарения – 13 тома. Получаваните текущи периодични
издания през годината са 33 заглавия (в т. ч. поредици - 10 заглавия).

Чрез  книгообменни връзки в  библиотеката на ИДП през изтеклата  година са
получени 140 тома, от тях - 10 тома книги и 130 тома периодични издания.

Изразходваната сума за нова литература през 2014 г. е 5926.81 лв., от които за
книги – 1080.04 лв., за списания – 4625.62 лв. и за поредици – 221.15 лв.

През 2014 г. са постъпили дарения от учените в института, от външни частни
дарители и от държавни институции. Дарители на библиотеката са както хабилитирани
учени, така и млади изследователи; от НИИ по криминалистика и криминология, ПУ
„П.  Хилендарски”,  УНСС.  Всички  дарения  са  описани  в  Книга  на  дарителите  на
библиотеката. Изказваме искрена благодарност  на дарителите на библиотеката.

През 2014 г. ползваната литература в библиотеката е 1874 тома. Направени са
154 библиографски справки. Част от библиотечния фонд се ползва извън библиотеката
като  се  следи  за  спазване  на  срока  за  връщане  на  библиотечните  документи.
Актуализират  се  и  се  поддържат  азбучните  и  систематични  каталози  на  книги  и
поредици.
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През изминалата година екипът на Централна библиотека на БАН  продължи
ретроконверсията на книгите в ИДП, които са постъпили преди 2003 г. Целта е, след
окончателното  приключване на  работата,  всички книги  от  библиотеката  на  ИДП да
бъдат  описани и включени в Своден  електронен каталог  на  Централна  библиотека.
Така ще се улеснят справките за наличната  литература в библиотеката.

Интернет страница и Фейсбук страницата на ИДП
През  2014  интернет  страницата  на  ИДП  бе изцяло  обновена. Файловата

система  на  сайта  бе  обновена  до най-новата  за  момента  PHP Version  5.2.17,  базата
данни - MySQL Version5.5.40-cll. Създадена бе и добавена  мобилна версия на сайта,
която позволява по-лесен достъп от мобилни устройства и смартфони. Също така бе
добавена възможност потребителите да се регистрират за получаване на електронен
бюлетин при обновяване на информацията или добавяне на нова.

През изминалата  година Интернет страницата  на ИДП бе посетена от 22 006
уникални посетители, като общо използваният трафик бе 8,86 GB (за миналата година -
9,00 GB). Посещенията са разделени както следва по месеци:

Общият брой посещения се разделя по държави както следва:
Държава Видени страници Използван трафик

България 8775 1.08 GB 

Украйна 642 29.00 MB 

Германия 350 51.10 MB 

САЩ 304 23.08 MB 

Австрия 172 20.39 MB 

Русия 158 7.43 MB 

Китай 148 32.37 MB 

Южна Корея 131 3.17 MB 

Великобритания 117 8.29 MB 

Бразилия 105 65.66 MB 

Други държави 397 123.58 MB

През 2014 г. бе създадена Фейсбук страница на ИДП. Към 01.01.2015 г. тя има
165 харесвания. Информацията в нея се обновява непрекъснато. Също така тя спомага и
за по-добрата комуникация с потребителите на сайта ни и учените от Института.

Използвани съкращения:
АН Академия на науките
ИДП Институт за държавата и правото
ПАН Полска академия на науките
МАНУ Македонска академия на науките и изкуствата
С ППН секция „Публичноправни науки“
С ГПН секция „Гражданскоправни науки“
С МПН секция „Международноправни науки“
С НПН секция „Наказателноправни науки“
АпАп Административно право и административен процес
ГСП Гражданско и семейно право
КП Конституционно право
МПМО Международно право и международни отношения
МЧП Международно частно право
НИИ Научно-изследователски институт
ЮФ Юридически факултет
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