
 
 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ЮЛИАНА МЛАДЕНОВА МАТЕЕВА 

  

Телефон  052/359-556 

   

E-mail  mateeva_juliana@abv.bg 

Националност  българска 
 

 

                            Трудов стаж 
 
                                      • Дати (от-до)        2011 - 

       • Име и адрес на работодателя         Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, гр. Варна, 9007, к.к. „Чайка” 

• Вид на дейността или сферата на         Преподавател 

                                                работа 

                          • Заемана длъжност        доцент, от 2012г. - ръководител катедра „Правни науки” 

                                     

                                       • Дати (от-до)        2010 -2011 

       • Име и адрес на работодателя         Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, гр. Варна, 9007, к.к. „Чайка” 

• Вид на дейността или сферата на         Преподавател 

                                                работа 

                          • Заемана длъжност        главен асистент  

                                      • Дати (от-до) 

 

• Име и адрес на работодателя 

 2011 -  

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Югозападен университет „Неофит Рилски”-Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, 
Правно-исторически факултет  

  Преподавател (втори трудов договор) 

• Заемана длъжност  доцент 

 

• Дати (от-до) 

  2011 -  



• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Югозападен университет „Неофит Рилски”-Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, 
Правно-исторически факултет  

  Преподавател (втори трудов договор) 

• Заемана длъжност  главен асистент 

 

• Дати (от-до) 

  

2007 - 2010 

• Име и адрес на работодателя  Технически университет-Варна, ул. „Студентска” 1, 9010 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Преподавател  

• Заемана длъжност  главен асистент 

 

• Дати (от-до) 

  

2004 - 2007 

• Име и адрес на работодателя  Технически университет-Варна, ул. „Студентска” 1, 9010 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 преподавател 

• Заемана длъжност  старши асистент  

 

• Дати (от-до)  2001 -  2004 

• Име и адрес на работодателя  Технически университет-Варна, ул. „Студентска” 1, 9010 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 преподавател 

• Заемана длъжност  асистент  

 

• Дати (от-до)  2001 - 2002 

• Име и адрес на работодателя  Варненски окръжен съд, Варненски районен съд, Варненска районна прокуратура, 
Окръжна следствена служба-Варна 

• Заемана длъжност  стажант 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
• Дати (от-до)  2007 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ЮЗО “Неофит Рилски” – Благоевград, Правно-исторически факултет 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Наказателно право 

Тема на дисертационния труд: „Правен режим на непълнолетни правонарушители” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 доктор по наказателно право, шифър 05.05.16, номер на дипломата  31927, издадена 
на 02.01. 2008г., протокол 11, дата на утвърждаване от научната комисия: 29. 10. 2007 

 

• Дати (от-до) 

  

1995-2001 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Технически университет-Варна, Юридически факултет 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по право 

 

• Дати (от-до) 

  

1990-1995 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 V ЕГ „Йоан Екзарх” - Варна 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 немски език 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Средно образование 



 

• Дати (от-до) 

  

1983-1990 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ЕСПУ „Климент Охридски”-Варна 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Основно образование 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

МАЙЧИН ЕЗИК  български 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  АНГЛИЙСКИ 

• Четене  отлично 

• Писане  отлично 

• Разговор  отлично 

  НЕМСКИ 

• Четене  ОТЛИЧНО 

• Писане  ОТЛИЧНО 

• Разговор  ДОБРО 

  РУСКИ 

• Четене  ОТЛИЧНО 

• Писане  ОТЛИЧНО 

• Разговор  ДОБРО 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

А  РАБОТА В ЕКИП: 

Координация на екипи в професионална среда 

 

МЕДИАТОРСКИ УМЕНИЯ: 

Умения за работа в конфликтни ситуации, придобити в обучителен курс „Медиация”, 
проведен от организация „Партньори-България”, 2002 

 

РАБОТА В МЕЖДУКУЛТУРНА СРЕДА: 

Лекции с чуждестранни студенти на английски език  

Участие в редица международни конференции 

Гост-преподавател на Юридически факултет на Университета на Барселона, Испания, 
април 2007 

Гост-преподавател на VIA-University College, Орхус, Дания, октомври 2008 

Преподавател в „Каса Колидж”- Никозия, Кипър (от 2011 - ) 

Хоноруван преподвател в чуждоезиково обучение вТехнически университет – Варна  

(от 2010 - ) 

Хоноруван преподвател в чуждоезиково обучение в Икономически университет – Варна 
(от 2013 -) 

 

  

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 Член на Академичния съвет факултет на Варненски свободен университет „Черноризец 
Храбър” 
Член на Факултетния съвет на Юридически факултет на Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър” 
Член на Общото събрание на Технически университет – Варна, 2010  
Председател на комисията по провеждане на изборните процедури във Факултета по 
електроника на Технически университет – Варна, 2007г -2010  
Координатор по програма „Еразъм” на катедра „Социални и правни науки”, Технически 
университет – Варна, 2007г.-2010  
Организатор на Информационен ден за институцията „омбудсман”, организиран 
съвместно с Центъра за изследване на демокрацията, 2002  



 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЯ В СЕМИНАРИ 

 

Представител на Юридически факултет на Технически университет – Варна  при 
организирането на семинар „Законът и детето” съвместно с Община – Варна и Варненски 
окръжен съд, 2004 

Участие в разработването на научно-изследователски проект, финансиран от Технически 
университет-Варна на тема: “Оптимизиране на българското законодателство във връзка с 
нарушенията по изборите” – 2009 

 

Ръководител  на направление „Наказателно право” в академичен проект „Правна клиника 
- възможности и способи за извънсъдебно решаване на спорове и осъвременяване 
обучението по право”, 2003-2005  

Лектор по проект „Обучение на доброволци за работа с деца в риск”-сдружение „Избери” и 
ЮФ на ТУ-Варна, 2005 
Участие в  семинар с международно участие ”Обществени поръчки” – Областна 
администрация – Варна, 2005 
Участие в семинар относно новия НПК на Министерство на правосъдието, 2005 

Семинар „Реформите в юридическото образование”, 2005 

Курс „Базови умения по медиация” - Фондация”Партньори-България”, 2002 

Участие в семинар, посветен на клиничното обучение, 
2004 
 
 
   

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 Умения за работа със стандартен софтуер, WINDOWS, WORD, EXEL, Power Point, 

INTERNET 

Курс „Компютърни умения”- Технически университет – Варна, 2001 

Курс по английски език „Академични умения” - Технически университет – Варна, 2006 

Сертификат за преподаване на английски език  

Курс по английски език „Академични умения” – Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър” – Варна, 2012-13. 

Сертификат за преподаване на английски език  

 

  

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 ПРЕЗЕНТАТОРСКИ УМЕНИЯ 

 

 
Допълнителна информация 

 

 

Свидетелство за управление на 
МПС 

 

 Член на Съюза на учените – България, секция „Право” 
Експерт към Националната агенция за оценяване и акредитация 
Член на конкурсни комисии за магистрати към Висшия съдебен съвет 
 
 
 
 
Шофьорска книжка категория „Б” 
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за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 

научна специалност „Наказателно право”, Издателство на 

Технически университет – Варна, 2007. 

ІІI. МОНОГРАФИИ   

3. Правен режим на непълноленти правонарушители – монография 

- ISBN: 9789542802327, ИК „Сиела», , С. 2008, 196с.  

4. Престъпления против политическите права на гражданите – 

монография, ISBN: 978-954-715-486-5, Издателство на ВСУ 

„Черноризец Храбър”, 2011, 152 стр. 
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център НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2006, с. 225-228. 
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Хилендарски”, Пловдив, 9 май 2008, с. 148-160.  

12.  Някои съображения относно налагането на пробационни мерки 

през изпитателния срок при условно осъждане и условно 

предсрочно освобождаване, Известия на Съюза на учените - 
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наказателно законодателство, Годишник на Технически 

университет-Варна, т. 1, 2009, ISSN 1311 896 X, с. 313-317. 
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