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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).
През 2015 г. Институтът за държавата и правото продължи извършването на
дейностите, присъщи за поставените пред него цели: да допринася за устойчивото
развитие на обществото и обогатяване на човешките познания в областта на правото. За
тези цели учените от ИДП извършиха поредица от задълбочени изследвания, които
обхващат както фундаментални правни въпроси, така и на теми, свързани с
непосредствени проблеми от приложно и интердисциплинарно естество. Учените
положиха значителни усилия за успешната реализация на научноизследователските си
проекти. Резултатите от дейността на ИДП бяха по подобаващ и адекватен начин
представени в реномирани издания и престижни научни конференции. Съответно мисията
на института, свързана с усъвършенстването на националната и европейска правни
системи, подпомагане дейността на правоприлагащите и правозащитните органи, както и
с повишаване на правната култура на гражданите, за поредна година бе успешно
изпълнена.
В тази връзка, работата на учените в института бе разпределена между 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;
3) правни изследвания, посветени на фундаментални и текущи проблеми на
правната система.
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. 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 съобразени с Национална стратегия 2020 г. При това
е съобразена спецификата на Института и научната област, в която той действа:
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.
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 др. 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.
Повечето учени от института са ангажирани с експертна дейност и изготвяне на
становища за държавните институции.
ИДП организира конференции и публични лекции, а учени от ИДП участват
активно и в други научни форуми.
Друга насока се изразява в подготовката на докторанти, студенти и специалисти.
Пълни подробни данни относно изпълнението на оперативната цел са предоставени
в съответните подраздели и таблици към отчета.
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“.
От 2014 г. започна сканирането на броевете на списание „Правна мисъл” и изпращането
им за допълване в най-голямата база данни за литература в Централна и Източна Европа –
CEEOL (Central Eastern European Online Library – ceeol.com).
Изводи:
Въпреки условията на непроменена финансова обезпеченост, която се ограничава
до минимум, при който учените са принудени да привличат странични ресурси и средства,
включително често лични, ИДП продължи своята дейност съгласно поставените от
държава приоритети пред нейната политика относно развитието на научната дейност.
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 правна рамка
чрез информацията за, критиката и разрешенията на наболелите проблеми. Резултатите от
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дейността на ИДП се ползват от държавата и гражданското общество в процеса на тяхното
функциониране, както при и обучаване и подготовка на компетентни кадри. Научните и
научно-приложните разработки на учените от института и техните публикации
представляват 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 2015 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 повишена 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 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 ТРИ 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. За отчетната година ВКС е изпратил 27 писма – за становища по
конкретни въпроси, покани за участие в заседания и копия от решения. До края на 2015 г.
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учените от ИДП са изготвили 12 становища (8 от секция „Гражданско правни науки” и 4
от секция „Наказателно правни науки”).
През отчетния период учени от института са били членове на експертни и
консултативни съвети и работни групи към различни ведомства в системата на
изпълнителната и съдебната власт, както и на различни международни органи и
организации (по-долу са изброени част от тях).
Професор д.ю.н. Цветана Каменова 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, председател на Българската асоциация по
сравнително право.
Професор д-р Дарина Зиновиева е член на Правния съвет към Президента на
Република България, член е на временната работната група към Министъра на
правосъдието и на временна работна група към ВАС.
Професор д-р Емилия Друмева от 2015 г. е Председател на Постоянната комисия
по правни и социални въпроси, сигурност и отбрана при НАОА (Министерски съвет),
експерт е към временната комисия за изменение на конституцията при 43-то Народно
събрание; член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия и е член от
името на Република България в Консултативния комитет по Рамковата Конвенция за
защита на малцинствата (Съвет на Европа). Член е на редакционните колеги на сп.
„Правна мисъл“ и на Сп. STUDIA JURIS (ел.). Член е и на МРЕЖАТА ПО ЕВРОПЕЙСКО
КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО – European constitutional law network (ECLN), Walter
Hallstein Institute, Humboldt Universityt Berlin.
Професор д-р Ганета Минкова участва в две работни групи: за изработване на
проект на Закон за държавните такси, възложител Министерски съвет, подизпълнител на
консормцуим между „Екорис България” и „Глобал Адвайзър” и за изработване на проект
на Закон за европейските структурни и инвестиционни фондове с възложител
Министерски съвет.
Професор д-р Поля Голева е участвала в комисия за изпит на член – съдия на
ВКС.
Професор д-р Ирена Илиева участва в Управителния комитет на поредицата
„Изследвания по сравнително право, еклезиастично право и права на човека“ под
ръководството на проф. Джовани Чимбало, Университет Болоня, член е на редколегията
на списание Papers of BAS: Humanities and Socal Sciences и на редколегията на сп.
„Международна политика“, издание на ЮЗУ „Н. Рилски“.
Професор д-р Жасмин Попова е член на Експертния съвет по подготовка на
Българското Председателство на ЕС към Съвета по Европейски въпроси (Министерски
съвет), на Програмния съвет на НИП – МП, на Консултативния съвет на Дипломатическия
Институт – МвнР, на Настоятелството на Фондация „Европейски институт – България, на
Управителния съвет на Българската асоциация по европейско право, отговорен редактор е
на сп. "Европейски правен преглед".
Изготвила е становище за НИП по проект за изменение на Наредбата за единните
държавни изисквания за специалност „право” и националния доклад за участие на БАЕП в
Конгреса на FIDE, Будапеща, май 2016г.
Доцент д-р Велина Тодорова е член на Комисията по Европейско семейно право,
експерт-член на Работна група към Съвета на Европа за изработване на Стратегията на СЕ
за правата на детето, член е на редакционната колегия на издателство Intesentia и на
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European Family Law, изготвила е за МП Концепция за реформа в правосъдието за деца и
доклад-изследване по темата: Българското законодателство за неформалните съжителства
за Комисията по Европейско семейно право, представила е експертно становище по
Директивата на ЕС за правата на жертвите от престъпления за Института за социални
дейности и практики в съавторство с доц. Екатерина Салкова.
Доцент д.ю.н. Ангел Анастасов е член на Българска асоциация по международно
право, София, (от 1992г.), консултант е на Международна агенция за атомна енергия,
Виена, (от 2014г.) и Председател на Институт по международно право, София, (от
1998г.).
Доцент д-р Гергана Маринова е участвала като експерт в проект “Human Right
Protection and Further Development of Necessary Skills And Knowledge Of Police Officers,
Especially Those Working In Multi-Ethnic Environment, IncludingRomaEnvironment”,
финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2015 – Академия на МВР.
Доцент д-р Екатерина Салкова е експерт в Комисията по правни въпроси при 43то Народно събрание; участвала е в експертна група на НАОА за извършване на
програмна акредитация на специалност от регулираните професии „право” с ОКС
„магистър”, професионално направление 3.6 право, в ПИФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”, в
работна група към Министерството на правосъдието за изготвяне на проект на Закон за
наказателно правосъдие за деца. Участвала е в междуведомствена работна група към МОН
за изготвяне на План за действие за изпълнение на препоръките на доклада от
партньорската проверка относно Националната система „Наука-иновации“, в
междуведомствена работна група с представители на ВКС, Върховната касационна
прокуратура и Народното събрание за изготвяне на проект на Закон за изменение и
допълнение на НПК.
Доцент д-р Пламенка Маркова е представила е доклад, подготвен по проект на
МОТ с МТСП на тема „Нормативна уредба и практическо определяне на минималната
заплата в България“ на трипартитен семинар през май 2015 г. в София, финансиран от
МОТ, както и Peer Country Comments Рaper Bulgaria on Dismissal law and Its Effects on
Labour Market Performance по международен проект “Mutual Learning within the European
Employment Strategy’, финансиран от DG Employment, Social Affairs and Inclusion.
Главен асистент д-р Цветанка Лозанова е член на 6 национални и международни
научни неправителствени организации Тя е и външен независим докладчик и експерт в
COST – Open Call Collection OC-2015-1.
Главен асистент д-р Диана Ковачева участва в експертни групи към Асоциация
„Прозрачност без граници”.
Доцент д-р Александър Корнезов е отговорен редактор на сп. "Европейски
правен преглед".
Освен за органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт
становища са били изготвяни и за НАОА във връзка с акредитиране на научни програми доц. д-р Екатерина Салкова.
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, 10 учени са извършвали експертна дейност за 33 органа и са
изготвени 56 становища.
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2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2015 Г.
2.1.Най-важно и ярко научно постижение

Голева, Поля. Деликтно право, изд. Нова звезда, С., 2015, 312 стр., ISBN 978619-198-0178,
"Деликтно право" е трето преработено и допълнено издание на едноименната
книга, публикувана за първи път през 2007 г. У нас в продължение на повече от 50 години
не са издавани монографии, изцяло посветени на един от най-старите, но и най-актуални
институти на гражданското право - института на непозволеното увреждане. В книгата са
разгледани всички общи и специални положения на деликтното право - на този дял от
гражданското право, който урежда предпоставките и правните последици от
причиняването на вреди на друго лице. Книгата използва оригинален подход - тя не се
ограничава само до действащата правна уредба в чл.45-54 от Закона за задълженията и
договорите, а разглежда и други състави на непозволено увреждане, съдържащи се в
отделни специални закони. На базата на богатата съдебна практика, на съвременната
чуждестранна литература, на практиката на Съда на Европейския съюз са изследвани
проблемите на виновната, на безвиновната отговорност, на отговорността за вреди,
причинени от друг, на отговорността на държавата и общините за вреди, на отговорността
за вреди, възникнали при упражняване на правнорегламентирана дейност, на
отговорността на лечебното заведение за вреди, причинени от лекари и др. Направен е
анализ на обезщетението на имуществените и неимуществените вреди, като са включени
интересни нови постановки от модерната чуждестранна практика. Монографията поставя
много въпроси, някои от които могат да дадат повод за по-нататъшни изследвания, за
обогатяване на съдебната практика и науката в сферата на деликтното право..
2.2.Най-важно и ярко научно-приложно постижение.
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Попова, Жасмин, „Право на Европейския съюз”, изд. Сиела, 2015, 823 стр.
ISBN 978-954-28-1718-5
Пет години след влизане в сила на Договора от Лисабон, въвел най-съществената
реформа в правната система на европейското обединение след учредителните Римски
договори, и близо година след края на първата голяма икономическа и финансова криза от
създаването му, целта на настоящия труд е да представи в синтезиран вид актуална и
обективна картина на европейския правов ред след Лисабон. Стремежът на автора е, на
базата на натрупаната институционална и съдебна практика, да очертае и първите
тенденции и преценки за функционирането на Европейския съюз в началото на ХХІ век,
основани на анализ на неговата автономна правна система, създадена с амбицията да бъде
основа за един истински политически съюз.
Предназначено както за академичните среди, така и за представителите на държавната
администрация и правораздавателните органи, които участват в изработването ,
прилагането и съблюдаването на правото на Съюза , изследването се стреми да отрази
актуалната съдебна практика на Съда на ЕС, както и да посочи основните проблеми и
предизвикателства, които възникват при прилагането на това право в България.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗВЕНОТО
През 2015 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 (подробни
данни бяха представени с личните отчети).
Институтът за държавата и правото има сключени споразумения за обмен на учени
и докторанти по програма „Еразъм“ с Университетите в Залцбург, Болоня и Варшава,
които са много полезни в подготовката на докторантите от всички секции.
Продължава работата по 2 проекта с Румънската АН – Институт за правни
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изследвания „Акад. Андрей Радулеску“: „Правни аспекти на българо-румънското
сътрудничество в защита и трайната употреба на река Дунав“. Координатор от българска
страна – проф. д.ю.н. 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 бе удължен до края на 2016 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 от ИДП участват и проф. д-р Ирена Илиева
и гл. ас. д-р Диана Ковачева; и проект с Института за правни науки при Полската академия
на науките „Задължението за непризнаване на незаконни ситуации според съвременното
международно право“. Координатор от българска страна е проф. д.ю.н. 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.
4. УЧАСТИЕ НА ЗВЕНОТО В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ
Подготовката на специалисти, паралелно с научноизследователската дейност, е
един от важните ангажименти на учените от ИДП, който продължава да има съществено
значение и за работата на държавните институции у нас. Тази дейност включва основно
обучение на докторанти по акредитираните докторски програми и участие на учени от
института в обучението на студенти, докторанти и специализанти във висшите училища.
Петнадесет учени от ИДП са чели лекции по 45 теми в 6 висши училища за общо 5161
академични часа, 4-ма са водили упражнения и семинари по 4 теми в 2 висши училища,
вкл. и Академията на МВР, за общо 525 академични часа. В подготовката на дипломанти и
специализанти са се включили 4 лектори по 5 теми за 105 академични часа, подготвени са
123 дипломанти и 14 докторанти извън ИДП.
Дейността по прием и обучение на докторанти е много важна за секциите на ИДП и
учените се отнасят високоотговорно към грижата да бъдат привличани млади хора в
научната кариера и те да получат качествено образование на докторантско равнище. По
две от акредитираните осем докторски програми през изминалата година звеното имаше
много отговорната задача да се изготвят документацията и заявките за акредитация,
поради предстоящо изтичане на срока през 2016 г. – Международно частно право и
Правна социология. Ръководители на докторанти са повечето хабилитирани учени. През
отчетната година са защитили дисертациите си двама докторанти: Матей Тодоров Марев по Административно право и административен процес, с научен ръководител проф. д-р
Дарина Зиновиева и с тема на дисертацията „Извънсъдебни способи за разрешаване на
административни спорове” и Мадлен Раденкова Кавръкова по Международно частно
право, с научен ръководител проф. д.ю.н. Цветана Каменова и с тема на дисертацията
„Проблеми на международното частно право в областта на международния автомобилен
превоз на товари”. В ход е процедура за публична защита на 4-ма докторанти.
Към 31.12.2014 г. докторантите в ИДП са 32, от които 3-ма редовни, 27 задочни и
2-ма докторанти на самостоятелна подготовка, към 31.12.2015 г. са 42-ма, от които 4-ма
редовни, 34 задочни докторанти и 4-ма са на самостоятелна подготовка. През отчетната
година са зачислени 17 докторанти – 2 редовни, 11 задочни и 4-ма на самостоятелна
подготовка, и са отчислени 7 докторанти, от които 6 с право на защита.
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Докторантите се разпределят по следния начин (по секции и докторски програми):
- секция по ППН: общо 18 (15 задочни и 3 в самостоятелна форма) по 3 научни
специалности – КП -7, Административно право и Административен процес – 6, и Правна
социология - 5. В секцията всички 6 хабилитирани учени са били научни ръководители на
докторанти.
- секция по ГПН: общо 14 (3 редовни, 10 задочни и 1 в самостоятелна форма)
докторанти по 2 научни специалности – Гражданско и семейно право и по Стопанско
/Търговско право. Всички 5 хабилитирани учени са научни ръководители – проф. д-р Поля
Голева, проф. д-р Венцислав Стоянов, доц. д-р Велина Тодорова, доц. д-р Григор
Григоров и доц. д-р Вълчин Даскалов.
- секция по МПН: общо 3 задочни докторанти по Международно частно право.
Двама от 7 хабилитирани учени ръководят докторанти – доц. д-р Пламенка Маркова и
доц. д-р Александър Корнезов.
- секция по НПН: общо 7 докторанти (1 редовен докторант и 6 задочни). И тримата
хабилитирани учени са научни ръководители – проф. д.ю.н. Никола Манев, доц. д-р
Гергана Маринова и доц. д-р Екатерина Салкова.
Докторантите, обучавани в ИДП, имат възможност да участват в традиционната
Национална конференция на докторантите в областта на правните науки – на проведената
на 12-13 юни 2014 г. Пета конференция участваха над 50 докторанти, 11 от тях са от ИДП.
Научните им съобщения са публикувани в т. XIII на сб. „Научни трудове на ИДП”.
През 2015 г. 3-ма докторанти от Института имат публикации в сп. „Правна мисъл“
като един от тях – Виктор Симеонов, има статии в два броя на списанието.
Към края на 2015 г. две докторантки – Живка Стоилова-Николова и Велина
Спирова, са в Университетите в Залцбург и Болоня по програма Еразъм, а поради
финансови проблеми, независещи от ИДП, одобрената за Университета в Залцбург
редовна докторантка Аделина Хаджиева няма да може да се възползва от академичната
мобилност; поради лични причини не замина за Университета във Варшава задочната
докторантка Наташа Ценева.
В сравнение с 2014 г. е увеличен броят на обучаваните докторанти, вкл. на
зачислените, има лек спад на защитените дисертационни трудове, но три пъти повече са
докторантите, отчислени с право на защита. По-голям е броят часове за лекции, изнесени
във висшите училища, увеличен е и броят на подготвените специализанти и докторанти
извън ИДП. Учени от ИДП са автори на два учебника, един от които са излезнал от печат.
5. ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО И АНАЛИЗ НА НЕЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ
Няма (съобразно спецификата на ИДП).
6. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО
ИДП не извършва стопанска дейност.
7. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗВЕНОТО
Бюджетът на ИДП БАН се формира от субсидия и собствени приходи. След
първоначално утвърдената субсидия за 2015 г. в размер на размер на 401 893 лв. е
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поискана корекция в увеличение от централизираните средства на БАН в общ размер от
7075 лв. , от които 3400 лв. за провеждане на процедури за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности, 1350 лв. за промяна на численост на
докторанти и 2325 лв. за такса битови отпадъци и данък върху недвижимото имущество.
Така окончателния размер на субсидията на ИДП БАН за 2015 г. е в размер на 408 968 лв.,
което представлява 91 % от общите постъпили по бюджета на института средства за 2015
г. Останалите 9% са собствени приходи.
Преходни остатъци от 2014 г.

Приходи общо
Бюджетна субсидия
Собствени приходи
Приходи от такси на докторанти
Приходи от научно жури и такси за провеждане на конкурси
Дарения
Трансфер от БАН за изпълнение на проект с Македонската
Академия

39 746
Стойност
в лв.
451 690
408 968
42 722

Отн.дял
%
90.54
9.46

16 913
7 901
5 112

39.59
18.49
11.97

4 782

11.19

Приходи от списание "Правна мисъл"

3 401

7.96

Приходи от конференция
Други (Международно хуманитарно право, CEEOL, Научни
трудове, трансфер от БАН за ремонт)

2 700

6.32

1 913

4.48

Разходи общо
Заплати и други възнаграждения и плащания за персонала

Стойност
в лв.
421 868

Отн.дял
%

296 567

70.30

Задължителни осигурителни вноски от работодателя

49 330

11.69

Печат на списание "Правна мисъл", Научни трудове,
поддръжка асансьор, телефони, материали, абонамент Апис,
разходи за обособяване на работни места (монитори,
компютри и др.) и други разходи за издръжка на института -

32 006

7.59

16 200

3.84

8 637

2.05

6 876

1.63

Стипендии на редовни докторанти
Хонорари за проведени научни журита и защити,
граждански договори за изпълнение на проект с ФНИ за
списание "Правна мисъл"
Разходи за ел.енергия, топлоенергия, вода
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Текущ ремонт

4 871

1.15

Командировки в чужбина

3 117

0.74

Такса битови отпадъци и данък върху недвижимо имущество

2 325

0.55

Командировки в страната
Придобиване на дълготрайни материални и нематериални
активи

1 333

0.32

606

0.14

Остатъци общо към 31.12.2015 г., в т.ч.:

69 568

Структурата на набраните собствени приходи по източници на финансиране към
31.12.2015 г. по бюджета на ИДП БАН е следната:
С най-голям относителен дял в общия размер на разходите за отчетния период са
разходите за заплати и други възнаграждения за персонала, осигурени от бюджетната
субсидия.
Субсидията покрива и част от разходите за издръжка – ел.енергия, топлоенергия,
вода, такса битови отпадъци, данък върху недвижимо имущество, както и разходите за
стипендии на редовните докторанти, разходи за научно жури по открити процедури за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности.
Финансовата 2015 година за ИДП БАН приключва с преходен остатък от 69 568 лв.
8. ИЗДАТЕЛСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО
8.1. Списание „Правна мисъл”
През 2015 г. ИДП издаде броеве 1, 2, 3 и 4 на сп. „Правна мисъл”. Абонатите на
списанието през изминалата година бяха 108. В посочения брой не са включени
абонатите, платили отделни статии в онлайн библиотеката CEEOL. Данните за онлайн
абонаментите ще получим през месец март 2016 г.
През 2015 г. са публикувани общо 28 научни статии, като автори на 16 от тях са
научни сътрудници и докторанти на ИДП, а авторите на останалите публикации са от
различни висши училища, Академията на МВР, съдии и адвокати. Освен научни статии,
списанието е публикувало и 2 рецензии за новоиздадена наша и чужда юридическа
литература, както и 5 съобщения за научни конференции у нас и в чужбина.
През 2015 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 2015 година включително.
През 2015 списанието беше отпечатано с финансовата подкрепа на Фонд „Научни
изследвания“, като получените средства бяха използвани за заплащане на отпечатването
на списанието и закупуване на консумативи за редакцията. Според правилата на конкурса
средствата не могат да бъдат използвани за авторски хонорари.
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8.2. Научни трудове на Института за държавата и правото
През 2015 г. бяха отпечатани четири тома на сборника „Научни трудове на
Института за държавата и правото”: том X, съдържащ доклади от IV Национална
конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от ИДП през
2014 г. Обемът на сборника е 508 страници; том XI, съдържащ изследвания на учените от
ИДП-БАН по актуални проблеми на съвременното международно частно право,
международно публично право и международни отношения. Обемът на сборника е 175
страници; том XII, съдържащ докладите от две научни конференции, организирани от
ИДП по повод 145-годишнината на Българска академия на науките. Сборникът е в обем от
238 страници и том XIII, който съдържа доклади от V Национална конференция на
докторантите, организирана от ИДП през 2015 г. Обемът на сборника е 297 страници.
Съдържанията на всички сборници от поредицата Научни трудове на ИДП, както и
на сп. Правна мисъл за 2015 година бяха качени в интернет страницата на ИДП.
8.3. Библиотека
Към 20.12.2015 г. библиотеката на ИДП разполага с 36000 тома библиотечни
материали, от които - 21086 тома книги, 14905 тома периодични издания и 9 бр.
специални издания (CD).
За четвърта поредна година Централна библиотека не извърши абонамент за
периодични издания (по финансови причини) за библиотеките в системата на БАН. Затова
ръководството на ИДП осигури средства за абонамент на български юридически списания
за 2016 г., на стойност – 265,70 лв. За изминалата 2015 г. някои от периодичните издания
отново бяха осигурени чрез дарение от проф. Ганета Минкова: списание „Търговско и
облигационно право” и „Собственост и право” – дар за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
Общо през 2015 г. в библиотеката са постъпили 301 тома библиотечни документи,
от които 175 т. периодични издания. Получени чрез покупка са 66 тома, чрез книгообмен
– 138 тома и от дарения (чрез Централна библиотека на БАН) – 94 тома.
Получаваните текущи периодични издания през годината са 29 заглавия (в т. ч.
поредици - 5 заглавия ).
Чрез книгообменни връзки в библиотеката на ИДП през изтеклата година са
получени 138 тома , от тях - 34 тома книги и 104 тома периодични издания.
Изразходваната сума за нова литература през 2015 г. е 7245,57 лв., от които за
книги – 2223,87 лв., за списания – 4651,90 лв. и за поредици – 369,80 лв.
През 2015 г. са постъпили дарения от учените в института, от външни частни
дарители и от държавни институции. Дарители на библиотеката са: проф. д-р Поля
Голева, проф. д-р Жасмин Попова, проф. д-р Венцислав Стоянов, проф. д-р Иван Стоянов,
проф. д-р Ганета Минкова, проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д-р Никола Манев, проф. др Юлия Бояджиева, доц. д-р Велина Тодорова, доц. д.ю.н. Ангел Анастасов, доц. д-р
Григор Григоров, гл. ас. д-р Цветанка Лозанова, Ярослава Генова, Теодора Филипова,
Христо Симеонов и др.; от Министерство на правосъдието, Научно-изследователски
институт по криминалистика и криминология, ПУ „П. Хилендарски”, УНСС и др. Всички
дарения са описани в Книга на дарителите на библиотеката.
Институтът за държавата и правото изказва искрена благодарност на дарителите
на библиотеката.
През 2015 г. ползваната литература в библиотеката е 1974 тома. Направени са 156
библиографски справки. Част от библиотечния фонд се ползва извън библиотеката като се
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следи за спазване на срока за връщане на библиотечните документи. Актуализират се и се
поддържат читателските азбучни и систематични каталози на книги и поредици, както и
служебният топографски каталог.
8.4. Интернет страница и Фейсбук страница на Института за държавата и правото
През изминалата 2015 година Интернет страницата на ИДП беше посетена от 21
536 уникални посетители (за миналата година – 22 006), като общо използваният трафик
беше 62,05 GB (за 2013 година - 9,00 GB, за 2014 година – 8,86 GB). Значителното
увеличение на трафика се дължи на по-големия обем информация, която е качена в сайта.
След България, най-голям е броят на посетителите от Германия, САЩ и Украйна.
През изминалата година към страницата на ИДП имаше 336 хакерски атаки от
цял свят (114 за 2014 г.), които бяха спрени, а IP адресите, от които идваха атаките забранени.
И през 2015 година продължихме поддръжката на Фейсбук страницата на ИДП.
9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ЗВЕНОТО
Научният съвет на ИДП е избран от ОСУ на 23.11.2015 г., като мандатът му влиза
в сила от 01.12.2015 г.:
№ Акад. длъжност и
научна степен

Име, фамилия

Основна
месторабота

1. Професор д.ю.н.
Цветана Каменова
2. Професор д-р
Поля Голева
3. Професор д-р
Стефка Наумова
4. Професор д-р
Ирена Илиева
5. Доцент д-р
Велина Тодорова
6. Доцент д-р
Веселина Канатова-Бучкова
7. Доцент д-р
Пламенка Маркова
8. Доцент д-р
Гергана Маринова
9. Доцент д-р
Маргарит Ганев
10. Доцент д-р
Екатерина Салкова
11. Професор д-р
Емилия Друмева
12. Професор д-р
Венцислав Стоянов
13. Професор д-р
Ганета Минкова
14. Доцент д-р
Григор Григоров
15. Доцент дюн
Красен Стойчев
16. Доцент д-р
Надежда Йонкова
(заменя доц. д-р М. Ганев)
Председател на Научния съвет: доц. д-р Григор Григоров
Зам.-председател: доц. д-р Екатерина Салкова

Дата на
промяна

ИДП
ИДП
ИДП
ИДП
ИДП
ИДП
ИДП
ИДП
ИДП
ИДП
ПУ
ПУ
СУ
ПУ
ПУ
ИДП

освободен на 09.12.2015 г.

избрана на 09.12.2015

10. КОПИЕ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТА НА ЗВЕНОТО
http://ipn-bg.org/
През 2015 г. Правилникът за дейността на Института не е променян.
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11. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В ОТЧЕТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО
СЪКРАЩЕНИЯ
БСУ – Бургаски свободен университет
ВСУ – Варненски свободен университет
ВКС – Върховен касационен съд
МвнР – Министерство на външните работи
МП – Министерство на правосъдието
НС – Научен съвет
НИП – Национален институт на правосъдието
НБУ – Нов български университет
ОСУ – Общо събрание на учените
ПИФ – Правно-исторически факултет
ПУ – Пловдивски университет
РУ – Русенски университет
СУ – Софийски университет
УНСС – Университет за национално и народно стопанство
ЮЗУ – Югозападен университет
ЮФ – Юридически факултет
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