СТАНОВИЩЕ
относно научната продукция на
гл. ас. д-р Славка Димитрова-Симеонова,
кандидат за заемане на академична длъжност „доцент“
по Наказателно право към Центъра за юридически науки
на Бургаския свободен университет,
от доц. д-р Юлиана Младенова Матеева,
Варненски свободен университет ”Черноризец Храбър” член на научно жури
Със заповед № ЛС-163 от 1.06. 2018 г. на Ректора на Бургаския свободен
университет съм определена за член на научно жури във връзка с обявен конкурс
за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 3.6. Право
(Наказателно право) към ЦЮН – ДВ, бр. 30 от 3.04. 2018 г.
Единственият кандидат за заемане на длъжността е гл. ас. д-р Славка
Димитрова-Симеонова. Видно от представената автобиография, тя е придобила
образователна и квалификационна степен „магистър“ по специалност „Право“ в
Бургаския свободен университет, след което – образователна и научна степен
„доктор“ по специалност „Наказателно право“ в Югозападния университет „Неофит
Рилски“-Благоевград. Колегата Димитрова-Симеонова е с почти 17-годишен
преподавателски стаж, преминал през длъжностите „асистент“, „старши асистент“ и
„главен асистент“.
Познавам гл. ас. д-р Славка Димитрова-Симеонова като докторант на
самостоятелна подготовка по „Наказателно право“ в катедра „Публичноправни
науки и публичен мениджмънт“ в Правно-историческия факултет на Югозападния
университет „Неофит Рилски“-Благоевград, под научното ръководство на проф. д-р
Момяна Гунева. Според моите впечатления, тя се отличава със сериозно
отношение към научната работа и задълбоченост.
В настоящия конкурс за доцент кандидатът представя монографичен труд
на тема “Проблеми на системата на наказанията”, 1 студия, 4 статии и 6 доклада.
Всички тях приемам за рецензиране в рамките на настоящата конкурсна
процедура, тъй като не съвпадат с представените при защитата на докторска

дисертация. Обобщената справка за публикациите на д-р Славка ДимитроваСимеонова включва 29 заглавия на български, руски и английски език.
Представените в конкурса трудове съдържат нови научни постановки и
обогатяват съществуващите знания в областта на наказателното право.
Същевременно те имат практическа насоченост и безспорна полезност както за
обучаващи се студенти, така и за практикуващи юристи. Изводи, до които
кандидатът достига, почиват на задълбочен критичен анализ както на действащата
нормативна уредба, така и на използваната научна литература.
Хабилитационният труд, представен за участие в конкурса, е “ Проблеми на
системата на наказанията”, Бургас, 2018г. Разработката представлява нов поглед
върху санкционната система у нас. Трудът съдържа важни и принципни постановки,
които са добре обосновани и ясно формулирани. Стилът на изложението е стегнат,
изказът – точен. Удачни позовавания на чужди законодателства подкрепят някои от
направените изводи. Предложенията de lege ferenda са обосновани и биха
допринесли за усъвършенстване на законодателството.
Справката за научните приноси коректно отразява по-съществените
приносни положения в предоставените за рецензиране трудове, които могат да
бъдат обособени в две групи: приноси с теоретична насоченост и приноси с
практико-приложна насоченост.
I. Приноси с теоретична насоченост
1.
В монографията „Проблеми на системата на наказанията“ за първи път
основните характеристики на системата на наказанията са изведени въз
основа на положенията, залегнали в теорията за системите, и отделните
наказания са разгледани с оглед на мястото им в системата;
2.
Предложена е дефиниция на понятието система и са изведени основните
характеристики на системата на наказанията.
3.
Изследването е интердисциплинарно - проблемите на отделните наказания
са представени и от гледна точка на криминологията, и на наказателноизпълнителното право.
4.
С приносен характер може да се оцени тезата, че в общество, в което
доминират материалните ценности, следва да се засили ролята на
имуществените наказания и най-вече на глобата и конфискацията, както и
идеята да се обогати системата на наказанията с нови наказания, които да
бъдат адекватни на съвременните обществено-политически условия;
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7.
8.

9.

10.

Заслужава внимание и подробният сравнителноправен анализ на
законодателната уредба в дванадесет държави. Анализирани са сходните
черти и различията на системите на наказанията в различните страни, след
което са направени и важни теоретични изводи.
Новост представляват и приведените примери за нетрадиционни подходи за
участие на обществеността при изпълнение на някои наказания – теза,
доразвита в студията „Доброволни пробационни служители. Сравнителен
анализ на изпълнение на наказанието пробация в Европа и Азия“ и статията
„Community participation in execution of punishments. Informal control theory“.
Формулирани
са
конкретни
препоръки
за
подобряване
на
законодателството.
Темата за участието на доброволци при изпълнението на дейности,
възложени от държавата, е продължена и в статията „Доброволци по
правата на човека“. Приносният момент в статията е представянето и на
други форми за осигуряване на правото на защита - съвременният модел на
независима институция, работеща за защита на правата на човека. Извежда
се заключението, че подобен модел, финансиран от държавата или основан
на доброволен принцип, е много подходящ и по-успешен от наложилия се у
нас.
В доклада „Наказанията за компютърни престъпления в българското
законодателство и съответствието им с директива 2013/40 ЕС“ критично са
анализирани наказанията, предвидени за компютърни престъпления в глава
Девета „а“ от НК. Формулиран е изводът, че по-детайлното очертаване на
диспозициите на нормите би довело и до по-прецизно формулиране на
санкционните части на нормите на особената част. Изведени са конкретни
предложения de lege ferenda за включване на допълнителни признаци от
субективна страна – напр. специална цел; на квалифицирани състави със
субект длъжностно лице и състави за опасен рецидив.
В доклада „По някои въпроси за правото на образование на чужденци в
местата за лишаване от свобода“, за първи път в нашата правна литература
се обръща внимание на проблемите, свързани с нарастващия брой на
чужденците в местата за лишаване от свобода и тяхното право на
образование като съществен елемент от корекционната дейност.

II. Приноси с практико-приложна насоченост
Втората група приносни моменти в публикациите на автора обхваща тези с поскоро практико-приложен характер.

С особено значение за практиката считам статията „За необходимостта от
редакция на чл. 93, т. 1 от НК“, в която са доразвити идеите, формулирани от
кандидата в трудовете му по темата на дисертацията. Част от тях са възприети и в
практиката на ВКС по тълкуването на понятието длъжностно лице.
С практико-приложен характер са публикациите относно практическото
обучение на студентите в юридическите факултети в правна клиника. Ползите от
клиничното обучение и начинът на работа в правната клиника на БСУ са очертани
в доклада „Legal Clinic of Burgas Free University“, представен на Международната
научна конференция в гр. Одрин през 2008 г. Видно от справката за цитиранията,
този доклад има множество цитирания, включително и в периодични издания с
импакт фактор.
Следва да се отбележи, макар да не подлежи на рецензиране в настоящата
конкурсна процедура, че д-р Димитрова-Симеонова е автор на самостоятелна
Глава VII. “Правна етика и професионална отговорност“ в учебно помагало „Правна
клиника – практическо ръководство“ .
Считам, че представената от кандидата научна продукция в качествено и
количествено отношение напълно удовлетворява всички изисквания на
приложимия ЗРАСРБ и правилника за неговото прилагане. Представените справки
за цитирания, участия в проекти и специализации в чужбина дават ясни
доказателства, че колегата Димитрова-Симеонова е перспективен учен с
международен опит и авторитет, който вече е заел своето място в научните правни
среди не само у нас.
Предвид гореизложеното, считам, че научното жури, на което съм член,
следва да вземе решение гл. ас. д-р Славка Димитрова-Симеонова да заеме
академичната длъжност „доцент” по Наказателно право в ЦЮН на Бургаския
свободен университет, за което и ще гласувам положително.
28.07.2018г.
Варна

Изготвил становището:
/доц. д-р Юлиана Матеева/

