СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Екатерина Салкова – доцент по Наказателен процес в Института за
държавата и правото при Българската академия на науките,
определена със Заповед № 4581з-1194/8.12.2015 г. на ректора на Академията на
Министерството на вътрешните работи за член на научното жури за провеждане
на конкурс
за заемане на академична длъжност „професор“ в катедра „Наказателноправни
науки“ към факултет „Полиция“ при Академията на МВР, в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.6. Право, по научната специалност „Наказателен процес“, учебна
дисциплина „Наказателнопроцесуално право“, обявен в Държавен вестник, бр.
78 от 9 октомври 2015 г.,
с единствен кандидат Веселин Бориславов Вучков, доцент, доктор по право

Относно:

оценка за изпълнението на условията по чл. 29, във връзка с чл. 29б
от Закона за развитието на академичния състав в Република
България

1. Биографични данни за кандидата
Единственият участващ в конкурса кандидат Веселин Бориславов Вучков е
завършил специалност „Право” в Юридическия факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ през 1993 г. След провеждането на
задължителния стаж работи последователно като следовател в Столична
следствена служба, асистент, съответно старши асистент, главен асистент, доцент в
Академията на МВР, доцент в Правно-историческия факултет на Югозападния
университет „Неофит Рилски“, преподавател в Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Варненския
технически университет и др. В периода 2009 – 2015 г. Веселин Вучков
последователно

е

заместник-министър

на

вътрешните

работи,

народен

представител в 42-то и 43-то Народно събрание и министър на вътрешните работи.
През 2003 г. получава образователната и научна степен „доктор“ по научната
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специалност „Наказателен процес“ въз основа на защитена дисертация на тема
„Предмет и тежест на доказване в наказателното производство“. Въз основа на
решение на научната комисия при Висшата атестационна комисия, през 2010 г.,
кандидатът придобива научното звание „доцент“ по научната специалност
Наказателен процес, за което представя хабилитационен труд на тема
„Доказателствени средства в наказателното производство. Същност и видове.“.

2. Учебна дейност на кандидата
Преподавателската дейност на кандидата за заемане на академичната
длъжност „професор“ в различни висши училища продължава повече от 16
години.
През периода 13.2.1996 – 3.8.2009 г. Веселин Вучков заема последователно
длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на МВР. В
периодите 11-15.5.2010 г.; 21.3.-3.4.2013 г. и от 1.4.2015 г. до момента заема
длъжността „доцент“ в катедра „Наказателноправни науки“ към факултет
„Полиция“ при Академията на МВР.
От 1.9.2012 г. до настоящия момент доц. Веселин Вучков преподава в катедра
„Публично-правни науки“ на Правно-историческия факултет към Югозападния
университет „Неофит Рилски“.

3. Научноизследователска дейност на кандидата
В обявения конкурс кандидатът участва с една монография, 10 статии, 2 научни
доклада и 5 учебно-методически помагала и сборници. Част от публикациите са в
съавторство, като за установяване на авторската част на кандидата са представени
декларации от останалите съавтори.
3.1.

Монографичният труд „Образуване на досъдебно производство

(актуални проблеми)“ (София, Сиби, 2015) е в обем 180 страници и съдържа
встъпителни думи, осем параграфа, резюме на английски, немски и руски език и
използвана литература, която включва 167 източници – 164 на кирилица и 3 на
латиница. Монографията съдържа 234 бележки под линия. Актуалността на темата
– предмет на изследване в монографичния труд, се обуславя както от
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необходимостта от комплексно изследване на въпросите, свързани с образуването
на досъдебно производство, така и от непоследователността и честите промени в
законодателната уредба (както в действащия, така и в отменения Наказателнопроцесуален кодекс). Строго теоретичният на пръв поглед въпрос дали
образуването на досъдебното производство е стадий в досъдебната фаза на
наказателния

процес

законодателното

или

определяне

не,
на

придобива
кръга

от

практически

измерения

компетентните

да

при

образуват

производството органи, тяхната материална компетентност и правните последици
от нейното нарушаване. Научната полемика по този въпрос е показателна за
актуалността на темата на монографичното изследване, а въздействието на
формалните изисквания относно образуването на досъдебното производство
върху осъществяването на наказателното производство в разумен срок и върху
ефективността на наказателното правораздаване обективно предпоставя научните
и научно-приложните приносни моменти в монографията.
При аргументиране на своите становища, авторът коректно отразява и
анализира чуждите и умело се включва в научната полемика по отделните
въпроси, които се засягат в изследването. С приносен характер се отличават
анализът на функцията на прокурора в досъдебното производство и на уредбата
на разследващите органи; анализът на наложилата се вече няколко десетилетия
несъответстваща на закона процесуална практика за образуване на делата срещу
определено лице или срещу неизвестен извършител, въпреки безспорното
положение, че производството се образува по факта на престъплението; анализът
на правната същност и съдържанието на чл. 212, ал. 2 НПК; историческият анализ
на института на предварителната проверка и изведените въз основа на него и на
анализа на действащата уредба (чл. 145 ЗСВ) изводи относно необходимостта от
повишаване на нейната ефективност; критичният анализ на предпоставките за
започване на бързо и незабавно производство и на разпоредбите на чл. 159 и чл.
159а НПК, чиито същност и съдържание са изяснени в тази част на изложението,
след което е обосновано съответно предложение de lege ferenda; анализът на
съотношението между оперативно-издирвателната и наказателнопроцесуалната
дейност и др.
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3.2. В останалите научни трудове на кандидата за заемане на академичната
длъжност „професор“ се разглеждат актуални въпроси от

областта на

наказателното право, наказателния процес и националната сигурност, например
липсата на цялостна уредба на дейността на службите за сигурност и
нестабилността на наличната уредба; разследването на престъпленията против
избирателното право; участието на защитник в наказателното производство;
влиянието на процесите на миграция, предоставяне на убежище и интеграция
върху националната сигурност и др. Отделни публикации са посветени на
бележити български юристи (Светослав Велчев, Никола Саранов и Екзарх Йосиф I).
Веселин Вучков е съавтор на две учебни помагала, включващи тестове, схеми и
таблици по наказателен процес и съставител на сборници с нормативни актове и
съдебна практика.

В обобщение, публикациите на Веселин Вучков се отличават с прецизност в
изказа, коректност при ползването на научната литература, акцентиране върху
важни за обществото правни проблеми и тяхното аналитично разглеждане.

4. Практическа и научноприложна дейност на кандидата
Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор“ Веселин Вучков
има дългогодишна практическа дейност, част от която е свързана с разследване по
наказателни дела, друга част – с управленска дейност в системата на
Министерството на вътрешните работи, а трета част – със законодателна дейност.
В периода 1994 – 1996 г. той работи като следовател в системата на
Министерството на вътрешните работи. През периода 2009 – 2013 г. е заместникминистър на вътрешните работи, а през периода 2014 – 2015 г. – министър на
вътрешните работи. В периода 2013 – 2014 г. е народен представител в 42-то и 43то Обикновено Народно събрание. Многостранният практически опит на
кандидата и познаването на различните гледни точки по повод разглежданите
проблеми,

отразяващи

научната,

управленско-организационната

и

нормотворческата дейност, без съмнение допринасят както за лесното откриване
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и насочване на изследванията му към теми, които са актуални и обществено
значими, така и за цялостно и комплексно изясняване на анализираните
проблеми. Доброто познаване на нормативната база и на практическите трудности
и проблеми при прилагането й, и натрупаният опит от участието в изготвяне на
проекти на нормативни актове, позволяват на кандидата да подходи критично към
правната уредба освен в научните, и в научно-популярните си публикации.

5. Заключение
В заключение, кандидатът за заемане на академичната длъжност
„професор“ по Наказателен процес Веселин Бориславов Вучков отговаря на
изискванията на чл. 29 от Закона за развитието на академичния състав в
Република България – придобил е образователната и научна степен „доктор“,
повече от две академични години е заемал академичната длъжност
"доцент" във висши училища, представил е публикуван монографичен труд и
други

оригинални

научноизследователски

публикации,

и

предвид

съответствието със законовите изисквания, препоръчвам на научното жури
да предложи на Факултетния съвет на факултет „Полиция“ при Академията
на МВР да избере за професор по Наказателен процес единствения кандидат в
процедурата Веселин Бориславов Вучков.

Член на научното жури:
Доц. д-р Екатерина Салкова
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