Автобиография на
Николай Борисов Добрев
Лични данни:
Дата на раждане:
10 декември 1973 г.
Семейно положение:
Неженен
Адрес за кореспонденция: Централна поща, П.К. 1376, София 1000
E-mail:
nikolaydobrev@hotmail.com

Висше образование:

1. Колумбийски университет (Ню Йорк, САЩ) – магистър по
право (1999-2000 г.)
2. СУ “Св. Климент Охридски” - магистър по международни
отношения (1993-1998 г.)
3. Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” магистър по право (1996-2001 г.)
4. СУ “Св. Климент Охридски” – доктор по Международно
публично право (със стипендия „Сасакава” от правителството на Р
Япония)

Специализации:

Права на човека, Страсбург, Франция, 1996
Американско право, Амстердам, Холандия, 1997
Международно публично право, Хага, Холандия, 1997
Международно търговско право, Торино, Италия, 1998
Потребителско право на ЕС, Лувен-ла-ньов, Белгия, 1998
Федерализъм и права на малцинствата, Фрибург, Швейцария, 1998
Методология на преподаване във ВУЗ, Будапеща, Унгария, 2002
Международно публично право и Право на ЕС, Хага,Холандия,

2004
Дистанционно обучение, Амстердам, Холандия, 2009

Трудов стаж:

Доцент и Ръководител Катедра „Финанси и счетоводство” от
2011 г. в Стопанския факултет на СУ и лектор по дисциплините
„Международно публично право”, „Финансово право”, „Банково
право”, „Застрахователно право”, „Правно регулиране на публичния
сектор”, „Съдебно счетоводство” и „Туристическо право”;
Преподавател от 2009 г. в Юридически факултет на Университета
на Ливърпул по дисциплините „Право на международните
финансови услуги”, „Банково право”, „Международно
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инвестиционно право”, „Право на Световната Търговска
Организация”;
Главен асистент от 2009 г. в Юридическия Факултет на СУ „ Св.
Климент Охридски” и лектор по дисциплините “Международно
публично право” и “Право на Европейския съюз” и лектор по
дисциплините „Международно морско право” и „Международно
въздушно и космическо право”;
Старши асистент от 2005 г. в Юридическия Факултет на СУ „Св.
Климент Охридски”;
Асистент от 2001 г. в Юридическия Факултет на СУ „ Св. Климент
Охридски”;
Главен юрисконсулт на Ситибанк Н.А. – клон София и член на
Управителния съвет на банката (2008 – 2009 г.)
Адвокат – член на Софийска адвокатска колегия (от 2005 г.)
Експерт в Администрацията на Президента на Р България
(от 2003 г.)
Преподавател във Военна академия „ Г.С. Раковски” по
дисциплините “Административно право”, „Трудово право” и
“Право на Европейския съюз” ( 2007-2008 г.)
Лектор в Нов Български Университет по дисциплините
„Конституционно право”, „Право на Европейския съюз”, „Политики
на ЕС”, „Конкурентно право на ЕС”, „Права на човека”,
“Конституционно правосъдие”, „Федерации и федерализъм”,
„Сравнително конституционно право” и др. (2002 – 2006 г.)
Хоноруван лектор в Академията на МВР по дисциплините „Право
на Европейския съюз”, „Международно публично право” и
„Конституционно право” (от 2002-2006 г.)
Юрист в Американската агенция за международно развитие по
програмата за развитие на българската съдебна система (2001 г.)
Юрист в PriceWaterhouseCoopers (2000-2001 г.)
Юрист в адвокатска кантора “Милбърг Уайз Бършад Хайнс Лирах”
, Ню Йорк (1999 г.)
Хоноруван асистент в УНСС (1998-2001г.)
Юридически експерт към 38-то Народно събрание ( 1997 – 1999 г.)
Чужди езици:

английски, френски, немски, руски, латински

Технически умения:

компютърна текстообработка; работа с Интернет, електронни
таблици и др.; машинопис; шофьорска книжка

Академични изяви:

Лектор по програма „Жан Моне” на Европейската комисия; главен
редактор в сп. „Български журнал по международно право”; участие
в национални и международни конференции и семинари;
ръководител на Постоянния семинар по международно право в ЮФ
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на СУ; публикувани статии и монографии; практическо ръководство
на студенти в правна клиника.

Участие в
международни
конференции
(за последните 4 години):

„Образование и общество: проблеми, перспективи и прогнози”,
организирана от Българо-американската комисия за образователен
обмен „Фулбрайт”, София, м. април 2008 г. (докладчик);
„Предизвикателствата пред ЕС и Югоизточна Европа”,
организирана от МВР и Европейския полицейски колеж (CEPOL)
София, м. май 2009 г. (докладчик);
„Морал и право”, м. май 2009 г.
(докладчик и организатор);
„Семинар за полицейските служби на държавите-кандидатки за ЕС”
организиран от Министерството на администрацията и вътрешните
работи на Р Румъния и Европейския полицейски колеж (CEPOL)
Букурещ, м. ноември 2009 г. (докладчик);
„Общата селскостопанска политика на Европейския съюз”,
организирана от Европейската комисия, София, м. декември 2009 г.
(докладчик и модератор);
„Актуални проблеми на съвременното международно право”
Посланическа конференция, София, м. май 2010 г.
(докладчик и организатор);
„Годишна конференция на Стопанския факултет на СУ с
Университета на Кьолн и Университета на Сан Анджело”,
м. октомври 2011 г. (докладчик).

Проекти:

Участие в разработването и изпълнението на множество проекти,
финансирани от
Европейския съюз, Световната банка,
правителството на САЩ и др.

Списък на публикациите (през последните 5 години):
Статии
на български:
1. Военен Журнал 1/2009 „Международноправен режим на ответните мерки” стр. 65-71
2. Международни отношения 2/2009 „Реализиране на международната отговорност на
държавата” стр. 101-112
3. Геополитика 2/2009 „Нарушаване на международно задължение в интерпретацията на ООН”
стр. 167-172
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4. Военен Журнал 3/2008 „Режим на обстоятелствата, изключващи международната
неправомерност” стр. 93-103
5. Военен Журнал 6/2008 „Общи принципи за съдържанието на международната отговорност
на държавата” стр. 46-53
6. сп. Мениджър бр. 6 (80) юни 2005 „Закрилата на конкуренцията в ЕС” стр. 113-114
7. Нов Български Университет Правен преглед 1/2005 „Развитие на института на
международната отговорност на държавите в проектоконвенцията на Комисията по
международно право на ООН” стр. 45-56
на английски:
8. Bulgarian Journal of International Law 1/2010 “Morality and international law”
pp. 146-169
9. Bulgarian Journal of International Law 1/2009 “Legality of humanitarian intervention under
international law” pp. 91-106
10. Bulgarian Journal of International Law 2/2009 “Transnational Corporations as special subjects of
international law” pp. 85-96
Учебни пособия:
11. Международно морско право, Авангард Прима, София, 2010
12. Международно въздушно и космическо право, Авангард Прима, София, 2009

Монографии:
13. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ФИНАНСОВО РЕГУЛИРАНЕ,
Авангард Прима, София, 2011
14. Международната отговорност на държавата, Авангард Прима, София, 2010

