
ЗЛАТКА   ГЕОРГИЕВА  СУКАРЕВА 
 

професор 
 

доктор по право 
 

 

Служебен адрес:   София, Студентски град,  

УНСС, Юридически факултет (ЮФ) 

катедра „Частноправни науки” 

Телефон:    служ.тел.8195 538 

                     дом. тел. 845 54 25    

E-mail:      Sukarevaz@abv.bg  

Националност:    българска  

Дата на раждане:   15.02.1947 г. 

Семейно положение:    вдовица 

Образование:    висше юридическо, СУ „Кл. Охридски”, 1970 г. 

средно езиково – Немска езикова гимназия, 

гр. Бургас, 1966 г.  
 

Академични длъжности: 

• Научен секретар, 1985 – 1989 г. 

• Зам.-декан по НИР на ЮФ, 1994 – 2000 г.  

• Ръководител на катедра „Частноправни науки”, 2000 – 2005 г. 

• Член на Програмен съвет по НИД, 1996 – 2000 г.  

• Член на Редколегията на Годишника на УНСС и на Научните трудове, 

2008 – 2012 г.  

• Председател на Общото събрание на ЮФ на УНСС, 2010 – 2011 г. 
 

Друга кариера:  

• Стажант-съдия в СГС, 1971 г. 

• Юрисконсулт в системата на бившето Министерство на снабдяване и държавен резерв, 

1972 – 1975 г. 

• Арбитър в Арбитражен съд при БТПП, от 2000 г. досега.  
 

Лични умения и компетенции:  

• юрист с практическа правоспособност /свидетелство от Министерство на правосъдието/; 

• преподавателска работа; 

• решаване на граждански и търговски имуществени спорове в арбитражното 

правораздаване; 

• научноизследователска дейност: публикации в български специализирани издания, 

монографични изследвания, участие като докладчик- кореспондент за България в проект 

на Европейската комисия и Университета в Оснабрюк, Германия за периода 2008-2012г. 

и др.; 

• разработване на учебна програма за преподаване на нова учебна дисциплина по 

Потребителско право и др. 
 

Организационни умения и компетенции:  

• Ръководила съм катедрен колектив. 

• Организиране на колективни научни издания по линия на НИД като зам.-декан по НИД. 

• Организиране, разработване и издаване на учебници и учебни помагала.  

• Организирала съм участието на студенти с доклади в провеждането на научни 

конференции от факултета. 

• Била съм научен редактор на издаваните сборници с доклади от посочените 

конференции. 
 

Езикови и компютърни умения и компетенции: 

• Немски език – писмено и говоримо 

• Ползване на програма Word 


