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С дълбока тъга ви съобщаваме, че на 2-ри март т.г. ни напусна нашият уважаван 

колега проф. д.н. Румен Марков. Неговата професионална и житейска съдба 

завинаги ще остане свързана с УНСС и Юридическия факултет. Напусна ни един 

прекрасен човек, вдъхновяващ преподавател, учен и приятел, отличаващ се с висок 

професионализъм и доблест. 

Проф. Марков е роден в София. Придобива научните степени „доктор“ (1991) и 

„доктор на науките“ (2019). Специализира в Университета в Барселона, Испания 

(1997). Заемал е длъжността ръководител катедра „Наказателноправни науки“.  

Бил е член на: Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на 

превенцията на престъпността (2005), на СНС по национална сигурност при ВАК, на 

Асоциацията на полицейските ръководители (IACP), на Съвета на ректорите на 

висшите училища, на СУБ (секция „Правни науки“).  

Удостоен е със званието „генерал-майор“ от МВР с Указ на президента на Република 

България; с почетен знак на МВР – III степен (2005), с II степен (2006) и с I степен 

(2007); златен медал „Правосъдие, свобода, сигурност“ (2007). Два пъти предсрочно 

е повишаван във военно звание (2002 и 2004). Проф. Марков е бил секретар на 

президента на Република България по националната сигурност; член на 

Консултативния експертен съвет към главния прокурор на Република България; член 

на Консултативния съвет по законодателство към 44-то народно събрание. Бил е 

член АС на АМВР; ректор на Академията на МВР; председател на АС и на 

Експертния съвет при Постоянната комисия за управление на силите и средствата 

при МВР при кризисни ситуации; председател на УС на Международния институт 

за сигурност и сътрудничество. 

Проф. Румен Марков остави дълбока следа като блестящ учен в областта на 

наказателното право и като активен общественик. Ще помним винаги приносът му 

за развитието и успешната реализация на поколения студенти и учени.  

  Дълбок поклон пред светлата му памет! 

    От Академичното ръководство на УНСС 

Поклонението ще се състои във вторник, 8 март от 11.30 ч. в църквата „Св. София“.  


