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МЕЖДУНАРОДНА 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

„ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 

 

 

  



 

 Скъпи колеги,  

Създадена през 2007г., Международната магистърска 

програма „Право на ЕС“ е най-старата специализирана 

магистърска програма в Юридическия факултет на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. За своите 

12 години тя се утвърди като водещо средище за обучение на 

специалисти в областта на европейската интеграция. 

Интердисциплинарният метод на обучение, върху който е 

изградена програмата, позволява да бъдат надхвърлени 

традиционните граници на правното образование в България 

и тя да бъде отворена не само за кандидати, завършили висше 

юридическо образование, но също така и за тези от вас, които 

имат бакалавърска или магистърска степен в областта на 

социалните или стопански науки.  

Признато както от професионалните, така и от академичните 

среди, обучението в магистърската програма „Право на 

ЕС“ има за цел да развие у обучаемите магистранти критичния 

анализ и практическите умения, необходими за прилагането 

на интеграционния правопорядък в Република България.  

Нашият преподавателски екип е съставен от професори и 

доценти от Софийския университет,  преподаватели от едни 

от най-старите и утвърдени университети в Европа и от 

водещи специалисти в съответните области на правото на ЕС.  

През изминалото десетилетие Международната магистърска 

програма се утвърди и като едно от най-активните 

изследователски средища в областта на Правото на ЕС. В 

рамките на програмата бяха проведени редица международни 

и национални научно-изследователски прояви и бяха 

публикувани редица колективни и монографични трудове в 

областта на европейската интеграция.  

Наша мисия е тези достижения да бъдат съхранени и развити! 

С уважение,  

Доц. д-р Иван СТОЙНЕВ 

Ръководител на Международната магистърска програма 
„Право на ЕС“ 

 

  

 

  

  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ  

НА ПРОГРАМАТА 
Международната магистърска програма „Право на ЕС“ е 

съвместна програма на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски” и Университета на Лотарингия, Франция 

(Université de Lorraine). 

1.Изисквания към кандидатите 

Програмата е предназначена за магистранти, завършили с 

успех не по-малко от 3.50 бакалавърска или магистърска 

степен в професионални направления, включени в Област на 

висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки 

и/или имащи пряко отношение към европейската 

интеграция.  

2. Прием 

Приемът бива два вида – държавна поръчка и платено 

обучение. Кандидатстващите за държавна субсидия за 

магистърска програма Право на ЕС, полагат пред комисия на 

Юридическия факултет, съставена от хабилитирани 

преподаватели в ЮФ, писмен конкурсен изпит по въпросник. 

Класирането се извършва по бал, формиран от оценката на 

писмения конкурсен изпит и средния успех от предходна 

диплома за бакалавърска или магистърска степен. За всяка 

учебна година се определят места (обикновено поне 5) за 

държавна поръчка. Кандидатите, които не са се класирали за 

държавна поръчка, могат да се запишат за платено обучение. 

За държавна поръчка могат да кандидатстват само лица, които 

нямат вече придобита друга магистърска степен. 

Кандидатите за обучение в магистърската програма Право на 

ЕС за платено обучение, се записват само въз основа на 

изискуемите документи без ограничение в броя на местата. 

3. Учебен план 

Учебният план включва 8 задължителни (които осигуряват 37 

кредита) и 10 изборни дисциплини (от които трябва да се 

събрани поне 8 кредита) и държавен изпит (осигуряващ 15 

кредита). Отделно се предлага и факултативна дисциплина 

(изучаване Методология на Европейската интеграция на 

Френски език). 

Всички занятия на чуждестранните лектори се провеждат с 

експертен превод на български език. Владеенето на чужд език 

не е изискване, а предимство в учения процес. 

Магистърската програма е с продължителност 1 учебна 

година, 2 семестъра, 750 учебни часа и 60 кредита по 

системата EСTS съгласно Учебния план. Всички магистранти 



 

 
 

 
 
 

с успех над 4.00 от сбора на кредитите полагат държавен изпит 

за придобиване на образователно-квалификационна степен 

„Магистър по международни отношения – Право на ЕС”. 

Преподаването в програмата е обезпечено от редица 

договори за между-университетско сътрудничество по 

Програма „Еразмус” на ЕС. 

4. Диплома от Университета на Лотарингия 

Програмата е създадена като МЕЖДУНАРОДНА. Съгласно 

Договора между СУ и Университета на Лотарингия (от 2011 

г.) всички студенти в българската магистърска програма се 

записват в програмата за следдипломна квалификация 

(Diplôme d’université) на Университета на Лотарингия и при 

успешно завършване на българската програма получават 

автоматично диплом за следдипломна квалификация на 

Университета на Лотарингия. 

Съгласно Договора между СУ и Университета на Лотарингия 

(от 2012 г.) магистрантите, които владеят френски език, се 

записват като студенти и в Университета на Лотарингия, 

Франция и полагат изпити и защитават магистърска теза на 

френски език, въз основа на което получават диплом за 

магистърска степен от Университета на Лотарингия, Франция 

(„ниво М2”) и след полагане на държавен изпит по 

българската програма – и диплом за магистърска степен от 

Софийския университет. 

5. Дипломиране и професионална квалификация 

Магистърската програма не дава юридическа 

правоспособност. Завършилите магистърската програма 

могат да получат широка професионална реализация като 

„магистър по международни отношения – Право на ЕС” в 

България и в чужбина – както в държавни и международни 

органи и организации, така и в частния сектор или в 

неправителствени структури. 

Успешно завършилите магистранти получават диплом за 

магистърска степен по „Международни отношения – Право 

на ЕС”.  

Успешно положилите френски изпити магистранти 

получават две магистърски дипломи – българска и френска – 

което представлява изключително конкурентно предимство 

при професионалната реализация. 

6. Такса  

Годишната такса за обучение е 3196 лв.  

7. Допълнителна информация  - www.eubg.eu  

  

http://www.eubg.eu/


 

 

УЧЕБЕН ПЛАН 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ 
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1 
З 9 2 0 

Методология на европейската интеграция  и 
институционна система на ЕС I 5 60 15 изпит 

2 З 9 2 1 Правна система на ЕС I 6 75 15 изпит 

3 З 9 2 2 Съдебна система на ЕС I 5 60 15 изпит 

4 
З 9 0 5 

Гражданство на ЕС и защита на права на човека в 
ЕС I 4 60 0 изпит 

5 З 9 0 6 Вътрешен пазар. Свободи на движение I 6 60 30 изпит 

6 З 9 0 9 Правен режим на конкуренцията в ЕС II 5 60 15 изпит 

7 
З 9 2 3 

Oбщи политики на ЕС за сближаване и растеж 
II 3 45 0 изпит 

8 
З 9 2 4 

Съдебно сътрудничество по граждански и 
търговски дела II 3 45 0 изпит 

ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ           
1 И 9 1 0 Външни отношения на ЕС I 2 30 0 изпит 

2 
И 9 1 3 

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие   
I 2 30 0 изпит 

3 И 9 2 5 Френски език за напреднали-1 I 2 30 0 изпит 

4 
И 9 2 6 

Защита на личните данни и информационно 
общество в ЕС I 2 30 0 изпит 

5 
И 9 2 7 Европейско наказателноправно пространство I 2 30 0 изпит 

6 И 9 2 8 Икономически и валутен съюз II 2 30 0 изпит 

7 И 9 2 9 Енергийна политика на ЕС II 2 30 0 изпит 

8 

И 9 3 0 

Свободно движение на съдебни решения, съдебни 
спогодби и официални документи в ЕС 

II 2 30 0 изпит 

9 
И 9 1 7 

Актуални проблеми на европейската интеграция 
II 2 30 20 изпит 

10 и 9 3 1 Френски език за напреднали-2 II 2 30 0 изпит 
 

  
 

  

  



 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП 
 

 

Проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС 

 

Проф. д.ю.н Атанас СЕМОВ е магистър по „Право” от Юридическия факултет 

на СУ „Св. Кл. Охридски“ (1995) и магистър по „Право на ЕС“ в Европейския 

университетски център в Нанси, Франция (1998), където прави докторантура 

(1999-2002).  

От февруари 1999 г. е асистент по Право на ЕС в Юридическия факултет на СУ; 

от 2010 г. е доцент, а от 2017 г. – професор по Право на ЕС.  

Доктор по Право на ЕС от 2007 г., Доктор на юридическите науки от 2012 г. 

През 2012 г. получава от Европейската комисия титлата „Катедра „Жан Моне” за трудовете си относно съдебната 

система на ЕС.Бил е гост-професор в университетите на Бордо и Нанси (Франция) и Загреб (Хърватска), ежегодно 

изнася лекции в Европейския университетски център в Нанси, Франция.  

Автор на 13 монографии, 9 студии и над 70 научни статии, съставител на 22 научни сборника, организатор на 16 

международни конференции в България, Франция и Япония. Създател и редактор на Библиотека „Студии по 

Европейско право”, включваща 32 издания. 

Заместник-председател на Българската асоциация по международно право (1994-2018). Създател и директор на 

Института по Европейско право и на Европейския летен университет в България (2004-2018).  

В периода 2011 – 2017 г. е Вицепрезидент на Световния съвет на ядрените работници и експерти (Париж) и Главен 

редактор на Международния журнал по ядрено право. 

Създател и ръководител Международната магистърска програма „Право на ЕС” в ЮФ на СУ (съвместно с 

Университета на Нанси и Университета на Страсбург, 2006-2018). Съ-учредител на Българската асоциация по 

европейско право (2009).  

Експерт в Комисията за изменение на Конституцията при 39-ото Народно събрание (2003). Заместник-председател 

на 41-ото Народно събрание и председател на Групата за приятелство с Франция (2009-2010). Член на Правния 

съвет при Президента на Република България (2017-2018). 

Съдия в Конституционния съд на Република България (от 2018). 

 

Проф. д-р Благой ВИДИН 

 

Проф. Благой ВИДИН е магистър по Международно право от Московски държавен 

университет „М.В. Ломоносов“ Москва, Русия (1981). Доктор по право (1986). Щатен 

преподавател по „Международно публично право“ в  Юридическия факултет на 

Софийския университет от 1987г. Специализации в Католически университет Thomas 

Moore College, Льовен ле Неув, Белгия (1996), Колеж на Европа, Брюж, Белгия (1997), 

Т.М.С.Асер Институт, Асер Колеж Европа, Хага, Холандия (1999). Изпълнителен 

секретар на Комитета по правата на човерка (1990). Директор на Междууниверситетски 

център по правата на човека (1997). Член на Комисията за предоставяне на убежище (от 

2002г.). Член на Комисията за защита от дискриминация. Декан на ЮФ при ВТУ (1995-

2000).Съ-ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС” в ЮФ 

на СУ (2006-2019). В магистърската програма чете лекции по Защита правата на човека. 

 

 



 

  Доц. д-р Юлия ЗАХАРИЕВА 

Доц. Юлия ЗАХАРИЕВА е български експерт по право на ЕС и по правни и 

политически проблеми на европейската интеграция. Тя е един от основателите на 

Катедра "Европеистика" във Философския факултет на СУ. Преподава право на ЕС 

в специалност "Европеистика" и в Академията на МВР. В магистърската програма 

„Право на ЕС” чете лекции по европейска интеграциs и институции на ЕС. Била е в 

състава на експертните екипи по участието на България в ОССЕ и Европейския 

конвент, на екипа от български експерти по европейска интеграция (Екип Европа). 

Има многобройни участия в международни форуми и редица публикации. Автор е 

и на учебни пособия. 

Юлия Захариева е завършила Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Защитава докторат в 

Института по правни науки към БАН. Специализира в Центъра за европейски изслезвания в Торино, Италия, в 

Колежа на Европа в Брюж, Белгия и в университетски центрове в Москва, Париж, Монпелие, Маастрихт и др. 

 

Доц.д-р Иван СТОЙНЕВ 

Доц. д-р Иван СТОЙНЕВ е магистър по „Право“ от Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ (2005г.) и магистър по Право на Европейския съюз от 

Université Paris II – Pantheon Assas, Франция (2007г.). През 2011г. защитава с 

отличие и похвала на журито докторска степен по Право на Европейския съюз в 

Université Paris II – Pantheon Assas, Франция, с тема „Влияние на концентрациите 

върху изграждането и функционирането на вътрешния енергиен пазар“. През 

2013г.  е избран за главен асистент по Право на ЕС в ЮФ на СУ и лектор към 

Международната магистърска програма „Право на ЕС“, а от 2018г. е доцент. В 

периода 2015-2017г. е пост-докторант към Университета на Лотарингия и стипендиант на Френското правителство 

за върхови научни постижения. В периода 2002-2003г. е сътрудник към Комисия по енергетика към 39-то Народно 

събрание. Има публикувани редица статии в областта на конкурентното право и енергетиката, като през 2018г. 

излиза от печат и първият том от монографичното му изследване, посветено на „Правния режим за защита на 

конкуренцията в ЕС“.  От 2013г. е адвокат към Софийската адвокатска колегия. Член е на Българската асоциация 

по международно право, а от 2018г. е неин главен секретар. Области на компетентност: конкурентно право, 

търговско право, защита на интелетуалната собственост, административно право и процес, обществени поръчки, 

енергетика, право на Европейския съюз и др.  Владее отлично френски и английски. От 2019г е ръководител на 

Международната магистърска програма „Право на ЕС“. 

 

Доц. д-р Христо ХРИСТЕВ 

Доц. д-р Христо ХРИСТЕВ е преподавател по право на ЕС в Юридическия факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по публичноправни науки и право на ЕС от 

Университета в Нанси, Франция. Автор на редица публикации в материята на правната 

уредба на европейската интеграция, сред които „Право на ЕС. Наказателноправни 

въпроси“, Сиела, 2012 г. и „Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото 

на Европейския съюз“, Сиела, 2018 г. Води лекционни курсове и семинарни занятия по 

въпроси на институционалното право на ЕС, защита на основните права в правния ред 

на ЕС и ЕКПЧ, вътрешен пазар на ЕС, Пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие, система на съдебен контрол в правото на ЕС. Обучител в Центъра за 

обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ към Висшия адвокатски съвет на Република България. Адвокат в 

Софийска адвокатска колегия. Специализирал в различни области на правото на ЕС във Франция, Белгия, 

Германия, Великобритания, Канада. 



 

Доц. д-р Боряна МУСЕВА 

Доц. д-р Боряна МУСЕВА завършва с отличие СУ, Юридическия факултет, право 

(2000). От 2005 е преподавател по международно частно право. През 2007 г. придобива 

образователна и научна степен доктор, а от 2015 г. е доцент. Ръководител на Катедрата 

по международно право и международни отношения от 2018 г. Автор на редица 

публикации в страната и чужбина по международното частно право, вкл. европейско 

международно частно право. Специализации - Парламентарна практика към Германския 

Бундестаг и Хумболдт университет, Берлин (2000-2001); изследователски престои със 

стипендии на Германската служба за академичен обмен (2005-2006) и на Макс-Планк-

Общество (2007-2008) в Макс-Планк Институт по международно частно и чуждестранно 

право, Хамбург, Германия, както и междууниверситетски обмен с Университета Саарланд, Саарбрюкен, Германия 

(2009, 2011). Гост-преподавател в Университетите в Генуа, Италия и в Майнц, Германия.  

Адвокат в Софийска колегия (от 2002). В Член на Научно-методическия център към председателя на Висшия 

адвокатски съвет. Преподавател към Центъра за обучение на адвокати „Д-р Кръстьо Цончев“. Външен експерт към 

Министерството на правосъдието. Председател на Комитета по гражданско правни въпроси, формат Брюксел ІІа, 

по време на българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018. Учредител на Българската асоциация за 

Европейско право.  Председател на Института по международно частно право. 

Доц.д-р Станислав КОСТОВ 

Доц.д-р Станислав КОСТОВ  е доцент по право на Европейския съюз в СУ „Св. Климент 

Охридски“ от 2017 г. и във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от 2018 г. Притежава степен 

„магистър по право” от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” от 2002г. 

и „доктор“ от 2011 г. с тема на докторската дисертация „Актовете на Съда на Европейския 

съюз и техните правни последици”. Има диплома по защита на основните права на 

човека от Междууниверситетския център по правата на човека от 2000 г. През 2004 г. 

преминава курс по методи на обучението в Университета в Маастрихт, Холандия. От 

2002 г. до 2006 г. е старши юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Морска 

администрация”. От 2007 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия. През периода 

2009 г. – 2010 г. е член на Управителния съвет на Френско-българската търговска камара. 

От 2012 г. е член на Научно-методическия център към Висшия адвокатски съвет. От 2016 г. е член на Управителния 

съвет на Фондация „Български адвокати за правата на човека". 

Доц. д-р Анета АНТОНОВА 

Доц.д-р Анета АНТОНОВА е магистър по „Право“ от Софийския университет  

„Св.Климент Охридски“ (1990). Доктор по право (2005). Доцент по гражданско и семейно 

право (2010). Тя е дългогодишен преподавател по търговско и банково право в СУ 

„Климент Охридски“. От 2011 г. до 2019г. е заместник-декан на Юридически факултет. 

Има специализация по търговско право на Германия в Института по германско право при 

ЮФ на СУ „Климент Охридски“. От април 2012г. Председател на Експертния съвет по 

социални, стопански и правни науки на СУ „Св. Климент Охридски“ за признаване на 

дипломи за придобито висше образование и за завършени периоди на обучение в 

чуждестранни висши училища, както и за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен 

„доктор на науките“, придобити в други висши училища или научни организации.  Доц. Антонова е арбитър към 

Арбитражен съд към БТПП. Председател е на секция „Право“ към съюза на българските учени. Член е на 

Управителния съвет на фондация „120 години Юридически факултет към СУ „Климент Охридски“. Носител е на 

почетния знак на Съюза на юристите в България за 2013 г. Член е на съвета по прилагане на Актуализираната 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерство на правосъдието. Адвокат към 

САК.  

 



 

Доц. д-р Маргарита РУСКИ 

Доц. д-р Маргарита РУСКИ е дългогодишен преподавател по френски език в катедра „Романистика” в СУ „Св. 

Климент Охридски”. Защитава докторат в Университета Париж XIII, Франция, през 

2004 г. Чете лекционни курсове по лексикология и анализ на дискурса. 

Специализираният юридически френски език е част от две магистърски програми - 

превод на юридически текстове от френски на български език в магистърска програма 

Превод във ФКНФ и курс по терминология на правото на ЕС на френски език в 

Магистърска програма по Право на ЕС, Юридически факултет. 

Научните й интереси и публикации са в областта на френското езикознание, 

лексикографията и специализирания френски език. Автор е на множество статии и 

научни доклади, както и на Le français de la communication professionnelle. Langue du droit 

communautaire (2001), Les marqueurs lexicaux des modalités déontiques dans les textes du 

droit communautaire (2008), Пасивът като средство за изразяване на Авторитета в текстовете на правото на ЕС (2016). 

Участва в авторски колективи на двуезични речници, както и на специализирани глосари в областта на 

европейското право. 

 

Доц. д-р Васил ПАНДОВ 

Доц. д-р Васил ПАНДОВ е редовен преподавател по Международно частно право в 

Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от 2009г. до 

момента. Последователно е водил семинарни занятия и лекции по различни дисциплини 

от международния дял на българското право – Международно частно право, Консулски 

функции в договорните и търговските отношения и нотариалната дейност, 

Специализирани организации при ООН, Международен маркетинг, Международно 

частно семейно и наследствено право, Консулски функции в областта на семейните и 

наследствени отношения, Международен търговски арбитраж и др.  

Придобива средно образование в 9-та Френска гимназия с преподаване на френски език 

“Алфонс дьо Ламартин”, гр.София. Завършва Юридическия факултет на СУ “Свети Климент Охридски през 

2002г. Специализации в Университет „Кеймбридж“, Обединено Кралство Великобритания (2002г.) и Хагска 

академия по международно право (2011г.), Кралство Нидерландия. Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 

2002г. до момента. Кореспондент на Република България в обобщаването на съдебна практика по актовете на 

UNCITRAL в систевата CLOUT. Учредител и заместник – председател на Управителен съвет на Институт по 

международно частно право. Член на работна група по дружествено право към министър на правосъдието на 

Република България. Арбитър в листата по вътрешни и международни дела на Международен арбитражен съд при 

Институт по международно частно право. 

Доц. д-р Мариета РАБОХЧИЙСКА 

Доц. д-р Мариета РАБОХЧИЙСКА е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“. През 2009 г. защитава докторска степен на тема: „Правното 

положение на Европейската общност и Европейския съюз в системата на 

международните отношения“. Тя е преподавател по международни отношения, история 

на международните отношения, външни отношения на ЕС и права на човека в ЮФ на 

Софийския университет и в катедра „Европеистика“ на Философския факултет на СУ. В 

тези области са основните ѝ научни интереси, като има издадени монография, редица 

студии и статии. Член е на Българската асоциация по международно право, на 

Българската асоциация за европейски изследвания, на Консултативния съвет по международно право към 

Министерството на външните работи (2007-2010 г.). Има специализации по външни отношения и външна 

политика на ЕС и по международно публично право в Белгия, Холандия и Италия. В магистърската програма 

„Право на ЕС“ чете лекции по Външни отношения на ЕС и отделни лекции по история на европейската 

интеграция. 



 

Д-р Екатерина РУСЕВА  

Д-р Екатерина РУСЕВА завършва право в СУ “Климент Охридски”. Получава 

магистърска степен по европейско и международно търговско право от университета в 

Лестър, Великобритания. Защитава докторска дисертация в Европейски 

Университетски Институт във Флоренция, Италия, на тема “Злоупотреби с 

господстващо положение в европейското конкурентно право”. Работила е като адвокат 

в България. От 2007 година е експерт в Главна Дирекция Конкуренция на Европейската 

Комисия.  Публикувала е многобройни статии в областта на конкурентното право в 

европейски специализирани списания. Автор е на монографията “Rethinking 

Exclusionary Abuses in EU Competition Law” (Hart 2010), съавтор и редактор на   “EU 

Antitrust Procedure” (Oxford, 2020).  От 2010 година е гостуващ лектор по европейско конкурентно в  България и 

чужбина.  Владее английски, италиански и френски език. 

 

Кирил ПАНГЕЛОВ 

Кирил ПАНГЕЛОВ е докторант по "Право на ЕС" в ЮФ на  СУ „Св. Климент 

Охридски”. Притежава  над 12-годишен опит като експерт  по право на 

конкуренцията  в Комисията за защита на конкуренцията, а в периода 2010-2016 г. 

е директор на дирекция "Право и политика на конкуренцията". В периода 2013-

2015 г. е консултант на УНКТАД при партньорска проверка на националното право 

на конкуренцията на Албания. От 2016 г. придобива професионален опит в 

сферата на регулаторните режими в застрахователния сектор като началник на 

отдел "Режими за предварителен надзор" в Комисията за финансов надзор. 

Притежава  магистърски степени по "Право" и по "Право на ЕС" от    СУ „Св. 

Климент Охридски”, както  и по „Финанси” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 

Специализирал е в Академията по европейско право в Трир и има стаж в ГД „Конкуренция” на Европейската 

комисия. Участвал е в множество обучения по европейско право на магистрати, адвокати и държавни служители, в 

страната и в чужбина. Автор е на статии в областта на правото на конкуренцията. Съавтор е на книгата „Новата 

правна уредба за защита на конкуренцията”, ИК „Труд и право”, С., 2009. 

 

Божидар ДЖАМБАЗОВ 

Божидар ДЖАМБАЗОВ е магистър по право, завършил Юридическия факултет 

на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ през 1997 г. От 1999 до 2001 

г. е младши прокурор в Софийска градска прокуратура, а от  2001 до 2004 г.  e 

прокурор в Софийска районна прокуратура. От 2004  до 2014 г. e прокурор в 

Софийска градска прокуратура, като през периода от 2006 до 2014 г. e и заместник 

градски прокурор на гр.София. От 2014 г. е прокурор във Върховна касационна 

прокуратура. В периода, в който е бил заместник градски прокурор ръководи 

специализирано звено за разследване на злоупотреби със средства на ЕС. 

Като прокурор е участвал в множество обучения, специализации и стажове, включително в Съда на ЕС, ЕСПЧ, 

ОЛАФ, в съдебни органи на Франция и Белгия. Преподавател в Националния институт на правосъдието от 2008 

г.  От 2003 до  2004 г. е хоноруван асистент по наказателен процес  в Юридическия факултет на Софийски 

университет „Св.Климент Охридски“. 

Владее френски, английски и руски език. 

 



 

Йорданка ИВАНОВА  

Йорданка ИВАНОВА е адвокат към Софийска адвокатска колегия и докторант към 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Правен режим за 

защита на личните данни съгласно регламент 2016/679: Предизвикателството на 

Големите данни и Изкуствения Интелект“. Има магистърски степени по Право и 

Международни отношения от Софийски Университет „Св. Климент 

Охридски“ и L.L.M. по „Право на ЕС“ от Университета в Лайден, Холандия. Правила е 

стаж към Съда на ЕС в Люксембург и е работила 4 години като експерт в Европейската 

Комисия, ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“, от където в момента е в 

неплатен отпуск. Като адвокат и академичен изследовател специализира в областта на 

защита на личните данни, единния цифров пазар, киберсигурност, защита на потребителите, защита на 

интелектуалната собственост, защита от дискриминация, медийно право, електронна търговия, финансови услуги 

и мерки срещу изпирането на пари. 

 

Агапия КИРИЛОВА 

Агапия КИРИЛОВА е магистър е по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“ (2016г.) и магистър по Право на Европейския съюз от Université de Lorraine в 

Нанси, Франция (2017г.), със защитена магистърска теза на тема: „Арбитражните решения 

на международните инвестиционни арбитражни съдилища и режима на държавните 

помощи в ЕС”. През 2018г. е лауреат на Посолството на Република Франция в България 

за най-добра дипломна работа на френски език. От февруари 2018г. е зачислен докторант 

по Право на ЕС в ЮФ на СУ с тема: „Съдебен контрол върху актовете на ЕК и КЗК, 

приети в изпълнение на правомощията им по защита на конкуренцията в ЕС“. През 2019г. 

печели стипендия от Френския институт за докторантура под двойно научно ръководство 

и от май месец 2019г. е зачислен докторант в Université de Lorraine в Нанси. През учебната 

2018/2019г. е хоноруван асистент по Право на Европейския съюз в ЮФ на Софийския университет. Адвокат в 

Софийска адвокатска колегия.  Владее английски, френски и немски език. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проф. Ив ПЕТИ (Prof. Yves PETIT) 

Проф. ПЕТИ е сред водещите френски специалисти в областта на Правото на ЕС. 

Чете лекции по материално и институционно право на ЕС в Университета на 

Лотарингия. Автор е на редица трудове  посветени на проблеми на европейските 

институции, секторните политики на Съюза (Обща селскостопанска политика, 

Енергетика и климат и др.) и на Съда на ЕС. 

Директор на Европейския университетски център в Нанси от 2016г. Ръководител на 

магистърска програма « Études européennes et internationales » и на магистърска 

програма « Droit de l’Union européenne ». Научен ръководител на докторанти към 

научно-изследователската лаборатория IRENEE (Institut de recherche sur l’évolution de la nation et de l’État), 

Университет на Лотарингия. 

 

 

Проф. Етиен КРИКИ (Prof. Etienne CRIQUI) 

Проф. Етиен КРИКИ е сред бележитите френски специалисти в областта на 

политическите науки и съчетава множество академични и административни длъжности. 

Преподава политически науки в Университета на Лотарингия. 

Декан  на Факултета по право, икономика и управление на Университета на Лотарингия 

(1995-2005). Заместник-ректор на Университета на Лотарингия (2006-2012). Директор 

Европейски университетски център в Нанси (2006-2016). От 2017 е директор на 

Колегиума по право, икономика и управление към Академията на Лотарингия. 

 

 

Проф. Жан-Дени МУТОН (Prof. Jean-Denis MOUTON) 

Проф. Жан-Дени МУТОН е сред най-бележитите френски специалисти в областта на 

международното и европейското право. Има богата професионална кариера и съчетава 

множество академични и административни длъжности. 

Преподава международно и европейско право в Университета на Лотарингия (бивш 

университет Нанси-2), в Университетския център в Люксембург, в Европейския 

институт за публична администрация в Маастрихт, в Института за политически 

изследвания в Париж, в Университета Париж II Panthéon Assas и др. 

Директор е на  Департамента  по  юридически  и  политически  науки  на  Европейски 

университетски център в Нанси, на Центъра за изучаване и изследване на Международното и Европейското право, 

на Къщата на страните от Централна и Източна Европа. Директор на Европейския университетски център в Нанси 

(1994-2005). Автор на десетки монографични трудове в областта на Международно и европейското право.  

Ко-директор на Изследователския център към Хагската академия по международно право (2016) 

Професор Жан-Дени МУТОН е почетен доктор на Софийския университет и кавалер на почетния легион на 

Франция. 

 



 

Проф. Жан-Пол ЖАКЕ (Prof. Jean-Paul JACQUE) 

Проф. Жан-Пол ЖАКЕ е сред най-бележитите френски специалисти в областта на 

европейското право. Професорът има изключително богата научна, академична и 

административна професионална кариера. 

Преподава право на ЕС и ЕО в Университета на Страсбург , в Колежа на Европа в 

Брюж, в Института за Европейски изследвания към Свободния университет в 

Брюксел. Гостуващ професор е в Университетите в Барселона, Фрибург, Льовен, 

Лисабон. 

Директор е на Правната служба на Съвета на Министрите на ЕО, Брюксел. Бил е президент на Университета 

"Робер Шуман" Страсбург III в периода 1983-1990. 

Проф. Флоранс БЕНОА-РОМЕР (Prof. Florence BENOIT-ROHMER) 

Проф. Флоранс БЕНОА-РОМЕР е сред най-бележитите френски специалисти в 

областта на публичното право. Тя съчетава множество академични и административни 

длъжности, сред които ръководството на Университета на Страсбург. 

Преподава публично право в Университета на Страсбург , специалист е още по 

конституционно право на страните от Източна Европа, интересува се от правата на 

човека, основните права и свободи в ЕС, правата на малцинствата и др. 

 

Доц. д-р. Жан – Феликс ДЕЛИЛ (maître de conférence Jean-Felix DELILE)  

Жан –Феликс ДЕЛИЛ е доцент по право на ЕС в Университета на Лотарингия. 

Магистър по Международно право от Университета в Бристол, Великкобритания (2007) 

и по Международно право и право на ЕС от Университета Монтескьо, Бордо, Франция 

(2009). Доктор по публично право (2014). От 2015г. чете лекции по Институционни 

право на ЕС и Правна сиситема на ЕС. От 2018г е титуляр на учебния курс по 

Процесуално право на ЕС. Автор на няколко монографични издания, сред които 

„L’invocabilité des accords internationaux devant la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État 

français“. Респондент към Европейската комисия. Член на управителния съвет на 

Асоциацията на Европейските юристи. Владее английски и италиански език. 

Доц. д р Мария Фъртунова-Mишел 

Доц. д-р Мария Фъртунова-Mишел е магистър по Право от Université Panthéon-Assas 

(Paris 2) (2003). Специализира се по правото на Европейския съюз още по време на 

бакалавърската си степен от Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) през 2002г. През 

2010г. защитава с отличие и похвала на журито докторска степен по Право на 

Европейския съюз с тема « Доказтелсвото и доказателен процес в Правото на ЕС ». 

Непосредсвенно след защитата на докторската си степен печели конкурса за доцент към 

Conseil National des Universités и Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche във 

Франция. От 2011г. е редовен доцент по Право на ЕС и ЕКПЧ в Université Paris Est, Créteil, а от 2018г. в Université 

de Lorraine, Nancy и Centre Européen Universitaire, Nancy. Води лекционни курсове и семинарни занятия по въпроси 

на материалното право на ЕС и вътрешен пазар, Защита на основните права в правния ред на ЕC и ЕКПЧ, 

Пространство на свобода сигурност и правосъдие, Cистема на съдебен контрол в правото на ЕС и ЕКП4, Биоетика 

в Правото на ЕС и ЕКПЧ, Сравнително право. 

 


