
 
 
 

   

  

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
  

Период  1981-1985 

Име на обучаващата 

организация 

 

 

 

Софийски университет „ Св. Климент Охридски“  

Успех от държавни изпити- пълно отличие; 

 

Придобита степен  Магистър по право  

 

Период  1998-2000 

Име на обучаващата 

организация 

 Икономически университет-Варна 

Придобита степен  Доктор по право, диплом 26574/03.04.2000 от ВАК 

 

Период 

  

Име на обучаващата 

организация 

 2007 

Научно звание доцент, свидетелство 24317/2007 ВАК 

Придобита степен   

 

 

 Професор 1.10 2015 г. 

Период              

             2007-2015 

 

Организация         Икономически университет Варна 

Заемана позиция 

 

         Доцент-доктор, ръководител катедра „Правни науки“ 

Период   

Организация           2000-2006 

Заемана позиция 

 

 Икономически университет Варна, 

Гл.ас., д-р, ръководител катедра „Правни науки“ 

Период            1988-1998 

Организация  Икономически университет Варна 

Заемана позиция 

 

 Асистент, старши асистент 

 

 1985-1988 

 

  Съдия 

 

Академичен и преподавателски опит в рамките на 30      

години в сферата на образованието. 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКА  АВТОБИОГРАФИЯ  
 

 

ЛИЧНИ ДАННИ 

Име  Маргарита Стефанова Йорданова /Бъчварова/ 

Адрес  Варна, Македония 42, ет.3, ап.3 

Телефон  0889/705140 

E-mail  bachvarova@ue-varna.bg 

ПРОФЕСИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ 



 
 
 

   

  

 

Преподавани 

 дисциплини 

 ОКС бакалавър  Търговско право“ Търговско и облигационно 

право Вещно право“, Основи на правото (частно право) 

ОКС магистър Търговски сделки и преговори“, Основи на правото 

(частно право)  Данъчен процес, Данъчно и правно регулиране 

на сделките с недвижими имоти 

 

 

  

Работа със студенти   

и докторанти  Научен ръководител на петима докторанти по докторска 

програма „Търговско право“ 

 

 

Познаване на 

нормативната база и 

акредитационните 

процедура на НАОА 

 

 1.Изготвяне на доклад –самооценка за акредитиране на 

докторска програма по научна специалност „Търговско право“- 

2013 г. 

2.Организиране и акредитиране на докторска програма по 

Търговско право- 2014 г. Акредитация с Протокол № 

25/18.12.2014 г. на НАОА 

3. Вписана в експертна листа за членове на журита и експерти 

към МОН 

 

 

Организационен и 

управленски опит, 

  

Притежавам организационно-управленски опит в органите на 

висшето училище, по-важните акценти от които са: 

1. Ръководител катедра „Правни науки“ от 2001 година до 

2015 година . 

  2. Член на Академичния съвет на ИУ Варна 2001-2011 г. 

3. Юридически консултант  на ИУ- Варна 2007-2010.  

4. Участие в Комисии по обществени поръчки към ИУ Варна- 

2007-2010  

5. Участие при разработване на нормативна уредба на 

Икономически университет-Варна.  

6. Председател на Комисия по изготвяне на Правилник на ИУ 

Варна 

7. Председател на Комисия за разработване на Правилник за 

административно обслужване на студенти и докторанти. 

8. Разработване на вътрешни процедурни правила за 

дейността на комисията по етика към ИУ Варна 

9. Член на Общото събрание на Икономически университет 

10. Председател на Общото събрание на Финансово –

счетоводен факултет 

11. Член на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен 

факултет при ИУ -Варна 

12. Член на атестационната комисия на ИУ Варна – Финансово 

–счетоводен факултет 

13. Председател на Етичната Комисия на ИУ Варна 

14.  Рецензент на научни проекти по Гражданско и семейно 

право към Пловдивски университет  

15. Рецензент на списание „Обществено здравеопазване“ към 

Медицински университет Варна 

16. Участие в редколегия на списание „Известия“ секция 

хуманитарни науки  - Съюз на учените Варна 

17. Участие в състави на научно жури за академична длъжност 

„Доцент“ във Варненски свободен университет- 1, 

Технически университет –Варна-1, Икономически 

университет –Варна-4 

18. Участие в научно жури за защита на дисертационен труд 

към Института на държавата и правото към БАН-1, 

Варненски Свободен университет- 3, вкл. като рецензент. 

 



 
 
 

   

  

 

19. Рецензент на студия на доц. д-р Анита Атанасова, 

Годишник на ИУ Варна, т. 80/ 2008, Варна, 2009 

„Счетоводни аспекти при ликвидация на търговско 

дружество., с. 80 

20.  Рецензент на студия с автори доц. д-р  Д.Ангелов, доц. д-

р  М. Станимирова, „ Икономически аспекти на 

собствеността върху земеделските земи в България“ 

Годишник ИУ Варна 2005, с.111 

 

 

 

преподавателска 

  

работа 

 

  Акредитиране на  докторска програма в ново за Икономически 

университет Варна професионално направление-  3.6. Право- 

„Търговско право“. Протокол № 25/18.12.2014 г. на НАОА  

 

НАУЧНО-
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА 
  

Области на  

научни интереси 

 Частно право, търговско право, дружествено право,  договорно 
право, правото на членство в акционерно дужество, 
представителство и посредничество в търговските отношения, 
сделки с търговски предприятия;   

 

 

   

 

Брой публикации  Във  връзка с научно-изследавателската дейност са публикувани 
повече от 100 научни публикации, разпределени както следва: 

1. Автореферат - 1  
2. Монографии – 10 
3. Студии- 3 
4. Статии-39, от които 1 в Scopus, 1 в Thomson Reuters и в 

реферирани и индексирани издания; 
5. Доклади – 20, вкл. в индексирани и реферирани издания. 
6. Учебници и учебни помагала-40 
Общо  в обем над 5000 стр. 

 

(общо и по видове)1   

 

 

  

Участие в научно-   

изследователски проекти 

 

 

 

 1. Експерт към Националната агенция по акредитация и 

оценяване 

2. Есперт към ВНЕК по Обществени науки към Фонд „Научни 

изследвания“ по оценяване на научни проекти за 

фундаментални изследвания и научни проекти за 

докторанти и постдокторанти. – Заповед № 69/2017 

година на Председателя на ФНИ. 

3. Експерт – оценител към ФНИ за оценяване на национални 

научни проекти за фундаментални-приложни изследвания 

и млади учени 

4. Рецензент (начални, междинен,крайни отчети)/ на научно- 

изследователски проект „Soft law и значението му за 

българското право“към Фонд „Научни изследвания” при 

Пловдивски университет 

5. Ръководител на научно-изследователски проект към 

                                                 
1 Пълен списък на публикациите се прилага отделно. 



 
 
 

   

  

 

Икономически университет № 137/2015 на тема 

„Търговска несъстоятелност – правни и икономически 

теоретико-приложни аспекти. 

6. Член на Научен съвет на Международна научна 

конференция „Икономиката в променящия се свят- 

национални, регионални и глобални измерения“ 

Икономически университет Варна, 2017 г. 

7. Участие в научно-изследователски проект:  №12/2009 г. 

на Технически университет –Варна-  на тема“ 

Оптимизиране на българското законодателство във връзка 

с нарушенията по изборите“. 

8. Участие в научно-изследователски проект № 1/2012 г. На 

Технически университет Варна на тема «Усъвършенстване 

на правната уредба, регламентираща здравословни и 

безопасни условия на труд в Република България». 

9. Участие в национален семинар „Борба и превенция срещу 

дискриминацията чрез средствата на гажданското 

общество“ по проект JUST/ 2012 PROG/AG/AD/ 3710  на 

Европейския съюз, за периода 03.10-05.10.2013 г. 

10. Участие като съавтор  при написване на колективна 

научна монография в изпълнение на международен 

научно-изследователски проект № 0113К007514, срок 

2013-2018 г. на тема „ Формирование механизма 

эффективного регулирования и управления экономической 

деятельностью предприятий“. –свидетелство № 134/ 26. 

Май 2014 г. 

  11. Участие в международно изследване на тема “ Problems of 

social and economic development of business” (Проблеми на 

социално и икономическото развитие на бизнеса ), 

ноември, 2014, Монреал Канада  

12.  Участие в международно научно изследване на тема 

„Икономика и мениджмънт-проблеми на науката и 

практиката“ Нюрберг, Германия 2014.  

13. Участие като съавтор при написване на колективна научна 

монография в изпълнение на международен научно-

изследователски проект „Проблемы  социально-

экономического развития предпринимательства» № 

0114U006191, справка № 252/22.12.2015 

  14.  Член на организационен комитет на кръгла маса по 

проект НПК 167/2016 г., съгласно договор за финансиране 

на научен форум по реда на Наредба № 3 от 

МОН/27.11.2015 и публикувани научни доклади 

15. Член на организационен комитет на кръгла маса „Ролята 

на правото в съвременната икономика“ – Заповед РД 

1151/27.04.2017 на Ректора на ИУ Варна 

16. Участие в комисии за преглед на Студентската научна 

дейност. 

17. Член на научен съвет на Национална научна 

конференция-Защита срещу дискриминация-правна 

уредба, проблеми и тенденции.Конференцията е 

органицирана в  рамките на Дейност 7 „Организиране на 
национални и международни научни форуми за разпространение 

на научната продукция на докторанти, постдокторанти и 

преподаватели“ на Проект “Инвестиции в обучението на 

студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – 

гарант за по-добро бъдеще“ 

18. Изнасяне на пленарен доклад на тема „ Проблемът 
дискриминация в контекста на измененията на ЗРАСРБ. 

19. Член на Редакционен съвет на научно издание на Съюза на 
учените –Варна „Културното наследство на Варна 2017“.  

   



 
 
 

   

  

 

   
СТИПЕНДИИ, 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, 

ОБУЧЕНИЯ 

 Участие в национален семинар „Борба и превенция дрещу 

дискриминацията чрез средствата на гражданското право“, 

финансиран по Проект JUST /2012PROG/AG/AD/3710- „Борба с 

дискриминацията- за справедливо общество“ с финансовата 

продкрепа на програмата на Европейския съюз Прогрес 

   

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ-   

ОРГАНИЗАЦИИ  Членство в Съюза на учените България; 

Членство в Съюза на учените – Варна 

Член на Контролния съвет на Съюза на учените –Варна, 2011-

2017 

Член на Управителния съвет на Съюза на учените Варна- за 

периода 2007 -2011 

Председател на Контролния съвет на Съюза на учените Варна- 

2017- 

   

   

   
   

 

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 
  Руски-  много добро 

   

  Английски- добро 

 

 

ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ПОСТИЖЕНИЯ 

 Експерт към НАОА 

Вписана в експертна листа листа за членове на журита и 

експерти към МОН ; 

Експерт като оценител и член на ВНЕК към Фонд научни 

изследвания:МОН 

Експерт по обществени поръчки към АОП 

Адвокат към ВАК  

 

   

   

   
   

 


