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Връзката на правото с икономиката е безспорна и многоаспектна. В дълги-

те години на своето издаване списание „Известия“ на ИУ – Варна е предоставя-
ло поле за изява на юристи в различни сфери на техните изследователски тър-
сения – трудово законодателство, търговско, административно, осигурително, 
гражданско и др.  

В своите публикации нерядко учените-икономисти също анализират в изс-
ледваната от тях тема и свързаната нормативната уредба. В последните години 
актуалност в научните изследвания получи интердисциплинарният подход, при 
който анализите са комплексни и извършени от специалисти-юристи и иконо-
мисти. Всеки от тези подходи на самостоятелно изследване в една научна об-
ласт или интердисциплинарно има своите предимства и научните трудове обо-
гатяват доктрината, както икономическата, така и правната. 

Представеният тематичен брой на списание „Известия“ е опит да се отдаде 
значимото на юридическата наука и правното познание, пречупено през съвре-
менните проблеми на обществото и предизвикателствата на глобалния свят. 
Броят е посветен на актуални правни проблеми в различни сфери на законода-
телството и практиката на юриспруденцията – търговско, трудово, междуна-
родно, административно право. 
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Тематичният брой включва осем статии на утвърдени учени в съвременна-
та правна доктрина, които са представители на различни висши училища и на-
учни институти. Всеки от тях представя актуални изследователски търсения в 
своята област на научни интереси, но обединени от общата идея за утвърждава-
не върховенството на закона. Започвайки от правните принципи, преминавайки 
през международната закрила на гражданите, за да се достигне до конкретни 
правни въпроси, вълнуващи доктрината в отделните правни отрасли.  

Статията на доц. д-р Надежда Йонкова, Институт за държавата и правото – 
БАН, на тема „За равенството“ е посветена на еволюцията на принципа на ра-
венството и неговото инкорпориране в съвременните закони. Проблематиката е 
изследвана през призмата на конституционното и международното право, прав-
ната социология, философията и др.  

Втората статия „Правото на дипломатическа и консулска закрила на граж-
даните на ЕС“ на доц. д-р Живко Драганов – декан на Юридически факултет, 
УНСС, разглежда правото на дипломатическа и консулска закрила на гражда-
ните на Европейския съюз и по-конкретно развитието на правото на Съюза в 
посочената област.  

„Сравнителен анализ на правна същност на привилегиите върху кораба“ 
представя доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД. В изследването се 
анализира правната същност на привилегиите върху кораба, наричани за крат-
кост морски привилегии. Направен е сравнителен анализ с други морски държа-
ви и подходите, които те възприемат относно привилегиите върху кораба.  

Трудовоправната материя в различни нейни аспекти е представена в три от 
статиите: 

„Тенденции в правната уредба на законната трудова миграция на граждани 
от трети страни в България“ е разработила проф. д-р Ирена Илиева – Директор 
на Института за държавата и правото – БАН. Статията има за цел да представи 
основните тенденции в законодателството, уреждащо законната трудова мигра-
ция на граждани от трети страни в България.  

„Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професи-
онален опит“ е от доц. д-р Андрей Александров, Институт за държавата и правото 
при БАН, Секция Гражданскоправни науки. Изследваният правен институт поставя 
многобройни практически проблеми, по които е формирана богата съдебна и ад-
министративна практика. В статията са систематизирани част от проблемните въп-
роси в материята, като се прави опит да се потърсят техните отговори.  

„Предизвикателства и тенденции пред социалната защита в условията на ди-
гиталното общество“ е от доц. д-р Андрияна Андреева, доц. д-р Галина Йолова, 
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Катедра Правни науки, Икономически университет – Варна.. В статията се анали-
зират рамките и стратегиите на социалната защита в условията на цифровизация 
и четвъртата индустриална революция. Акцент в изложението са мерките, необ-
ходими за съхранение и защита на индивидуалните личностни права на работе-
щите. Въз основа на анализа се правят изводи, обобщения и препоръки. 

В две от статиите е представена търговскоправната и административноп-
равната проблематика в следните теми: 

„Процесът на конвергенция на правните системи в съвременното търговско 
право“ е от проф. д-р Маргарита Бъчварова, Катедра Правни науки, Икономи-
чески университет – Варна. Научното изследване разглежда тенденцията за 
сближаване на нормативната уредба и взаимното проникване на отделни еле-
менти между държавите, принадлежащи към различни правни системи: на 
common law  и civil law .  

„Приватизационният договор в действащото ни законодателство“ е разгле-
дан от проф. д-р Христина Балабанова. УНСС, Юридически факултет. Статията 
е посветена на приватизационния договор като вид административен договор. 
Изследвани са спецификата на договора и се обосновава изводът, че той е сме-
сен фактически състав.  

Издаването на този тематичен брой стана възможно благодарение на лю-
безното съдействие и подкрепата на редакционния съвет на изданието.  

Искам да благодаря и на всички автори, които представиха в научните си 
разработки актуална и представляваща интерес за доктрината проблематика и 
очертаха съвременните законови и практически предизвикателства.   

Надяваме се тематиката да предизвика интереса на читателите на списани-
ето и издаването на тематични юридически броеве да се превърне в традиция за 
списание „Известия“. 


