
ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА СЪЮЗЪТ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ВРЪЧИ НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО СТУДЕНТСКО СЪЧИНЕНИЕ В 

ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО 

 

През 2015 г. за шеста по ред година се проведе Национален конкурс за 

студентски научни съчинения, организиран от Студентско сдружение 

„Гражданско и търговско право“ и Кръжока по гражданско право и търговско 

право към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който се подкрепя 

от издателствата „Сиби“ и „Сиела“. Съорганизатор на състезанието от тази 

година е и Съюзът на съдиите в България, който ежегодно връчва специална 

награда за най-добра статия. Със свои разработки в състезанието се включиха 18 

студенти по право от 5 юридически факултета в страната. 

Целта на конкурса е да провокира младите юристи да подходят творчески 

към вълнуваща ги тема от областта на частното право или гражданския процес и 

да изложат в обем до 25 стандартни страници своите оригинални становища. 

Форматът дава възможност на студентите да тестват и развиват способностите 

си да тълкуват правната уредба, да разсъждават критично върху достиженията 

на правната литература и съдебната практика и така да създадат структуриран и 

задълбочен авторски юридически текст. Всяка година най-добрите съчинения от 

Националния конкурс се публикуват в авторитетни специализирани издания за 

правна литература, което доказва значимата практическа и теоретична стойност 

на класираните разработки. 

Тази година журито определи следното класиране:  

1. Диана Асеникова IV курс СУ - За проблематиката на иска по чл. 74 ТЗ; 

2. Цветелина Байрактарова V курс СУ -Дискусионни въпроси във връзка с 

договора за банков кредит; 

3. Николай Павлевчев V курс СУ- Проблеми на пренаемното отношение; 

4. Иван Колев и Никола Маринов V курс СУ -Теоретични и практически 

въпроси свързани с развалянето на договорите по реда на чл. 87 и следващите от 

ЗЗД; 

5. Маргарита Балабанова IV курс ПУ -Живот след ликвидацията или какво 

точно предвижда нормата на чл. 273, ал. 2 ТЗ; 

6. Емил Махлелиев IV курс СУ - Прехвърляне на вземания по чл. 99 и чл. 

100 ЗЗД; 

7. Делина Чонова IV курс ПУ - Съдържание на пълномощното; 

8. Даниса Исаева III курс ВСУ - Разпоредбите на чл. 33 ЗС във връзка с чл. 

26, ал. 1 предложение второ ЗЗД и правният интерес от предявяване на иск на 

това основание; 

9. Борис Царчински IV курс СУ - Договорите имат сила на закон за тези, 

които са ги сключили; 

10. Георги Стоев II курс СУ - Унищожаемост на гражданскоправните 

сделки поради заплашване (чл.30 ЗЗД); 

11. Емануил Колев II курс СУ - Симулация на длъжник, увреждаща 

интересите на кредитор . 

Освен че стимулира развитието на писателските умения на студентите 

Националният конкурс се утвърждава и като форум, на който младите автори 



имат прекрасната възможност да се запознаят с тезите, начина на мислене и 

аргументиране на свои колеги, които също вдъхновени от правото са приели 

предизвикателството да напишат своя статия. На постигането на тази цел е 

посветена традиционно провежданата след обявяване на резултатите от конкурса 

конференция, на която авторите на десетте класирани до финал разработки 

представят в рамките на 10 минути избрана своя теза, застъпена в конкурсната 

статия. Следва кратка дискусия по изложените проблеми, в рамките на която 

всеки присъстващ може да задава въпроси на участниците в конкурса или пък да 

аргументира различна своя позиция, което допринася за поставяне на началото 

на оживен диалог между вълнуващите се от сходни теми студенти, а и 

провокира авторите още веднъж да се вгледат в своите тези – този път през 

погледа на колегите си. Тази година конференцията бе проведена на 17 октомври 

в зала № 1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като 

в множеството дискусии по отделните теми активно се включиха участниците и 

членовете на журито.  

Конференцията беше посветена на десетата година от възстановяването на 

дейността на Кръжока по гражданско и търговско право към Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“, за което искаме да изкажем нашата 

благодарност към доц. Кристиан Таков, който вдъхновява, подпомага и участва в 

реализацията на идеята от първия момент до сега. 

В заключителната част на конференцията съдия Иван Георгиев връчи от 

името на Съюза на съдиите в България специалната им награда за най-добра 

разработка. Наградата тази година беше връчена на Николай Павлевчев, V курс 

СУ за разработката на тема „Проблеми на пренаемното отношение“, като 

комисията, определила победителя, е съставена от съдии във Върховния 

касационен съд. 

Всяка година Националният конкурс за студентски научни съчинения 

привлича вниманието и интереса на все повече студенти. Поздравяваме отново 

тези от тях, които се осмелиха да се включат в тазгодишното състезание! 

Надяваме се, че техният ентусиазъм ще стимулира и други млади колеги да 

открият писателския си талант и чрез участието си в конкурса да се докоснат до 

една истински академична атмосфера на юридическа задълбоченост, 

оригиналност и приятелска дискусия! 


