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На 22.02.2013 г. почина проф. д-р Тамара Хинова. Напусна ни голям учен, дълбоко 
уважаван колега и любим преподавател на поколения студенти по право. Науката загуби 
един от големите свои представители, оставили трайна диря в правната теория. 
Завършила класическа гимназия, впоследствие блестяща студентка, млад учен в Българската 
академия на науките с интереси към наказателното право, Тамара Хинова се утвърждава 
като един от най-перспективните научни работници. Придобива международно признание 
още със своите ранни трудове. Тя е търсен лектор и желан участник в научни форуми в 
страната и чужбина, където отстоява съвременни и авангардни идеи за модерна наказателна 
политика. Един учен, който поддържа жив интерес към новото и е готов да съветва и 
насочва по-младите си следовници в науката. 
До самия край проф. Тамара Хинова остана свързана с научната общност, със своите 
студенти и колеги. Името й е свързано завинаги с Варна, нейния роден град и с Варненския 
свободен университет, за чието създаване и утвърждаване положи знания и опит. 
Професор Тамара Хинова беше един от основателите и дългогодишен декан на 
Юридическия факултет и член на Академичния съвет на Варненския свободен университет 
„Черноризец Храбър“. За изключителния й принос в утвърждаването на университета и на 
Правния факултет през 2010 г. тя става първия doctor honoris causa на ВСУ от средата на 
неговите преподаватели. С решение на Общинския съвет – Варна, проф. д-р Тамара 
Георгиева Хинова е удостоена с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен, за огромния 
й принос за организиране и утвърждаване на юридическото образование в гр. Варна, за 
цялостното й научно творчество, за издигане на авторитета и просперитета на град Варна в 
областта на юридическата наука. 
Проф. Хинова беше образец на всеотдайност. Като дългогодишен председател на Правната 
секция на Съюза на учените в България тя отстояваше убедено интересите на юристите – 
научни работници. Вземаше активно участие в реформата на националната нормативна 
уредба, отдадена бе на каузата за модерно законодателство за младежта. Признание за 
безкористния труд и неоценимите заслуги на проф. Хинова за укрепването и развитието на 
Съюза на учените в България бе удостояването й от Общото събрание на пълномощниците 
на съюза със званието ПОЧЕТЕН ЧЛЕН НА СУБ (2002).  
Проф. Тамара Хинова остава образец за академизъм и изключителна професионална етика – 
човек с особено висок дух, който безпределно обичаше живота. 
 

Прекланяме се пред нейната светла памет! 
 
 

Съюз на учените в България 

Погребението ще се състои на 25.02.2013 г., понеделник от 13:00 часа на Централните 
софийски гробища. 



 


