СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Иван Петров Видолов
член на научно жури в конкурс за заемане на академичната
длъжност „доцент“, обявен в ДВ, бр. 33 от 17 Април 2018 г. от Академията на
МВР
I. Данни за процедурата
Конкурсът за заемане на академичната длъжност „Доцент“, в област на
висшето образование 3. Стопански, социални и правни науки, професионално
направление 3.6. Право, научна специалност „Наказателен право“ е обявен за
нуждите на катедра „Наказателноправни науки“ на факултет „Полиция“ при
Академията на МВР, като обявата е публикувана в ДВ, бр. 33 от 17 Април 2018 г.
Съставът на научното жури е определен със Заповед на Ректора на Академията на
МВР.
Единствен кандидат в процедурата за заемане на академичната длъжност е
гл. ас. д-р Живко Ангелов Велчев.
II. Данни за кандидата
Гл. ас. д-р Живо Велчев е завършил висше образование по специалността
Право през 2001 г. в Юридическия факултет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски”. През 2013 г. придобива образователна и научна степен
„доктор“ по Наказателен право с дисертационен труд на тема „Субект на
престъпление“. През 2005 г., заема академичната длъжност „асистент“, а през
2011 г. заема академичната длъжност „главен асистент“, а от 2014 г. изпълнява
длъжностните задължения на ръководител катедра. Професионалният му път е
свързан с академична кариера в Югозападния университет, Нов български
универиститет, Варненски свободен университет, където води учебни занятия по
наказателно право и наказателно-изпълнително право. От 2016 г. е избран за
национален представител по въпросите на научно-изследователската дейност на
България в европейската агенция CEPOL.

III. Учебно-преподавателска дейност на кандидата
Гл. асистент д-р Живко Велчев е преподавател по Наказателно право от 2005
г. Към момента, той води лекционни курсове по Наказателно право и
Международно наказателно право в Академията на МВР и курс по Наказателноизпълнително право във Варненския свободен университет. Осъществяваната от
него преподавателска дейност разкрива задълбочените му научни интереси в
областта на наказателноправните науки и дългогодишен преподавателски опит,
като утвърден преподавател в тази област на правото.
IV. Научна дейност на кандидата
За участие в конкурса кандидатът е представил за рецензиране една
монография, две статии и един доклад, публикувани в научни списания и
сборници от научни конференции.
1. Задържане на лице извършило престъпление – чл. 12а от Наказателния
кодекс. Велико Търново: Издателство “Фабер”. 2018. ISВN 978-619-00-0797-5.
От представените публикации съществено внимание следва да се отдели на
този монографичен труд, като най-значимо научно произведение с редица
приноси за правната наука. В него авторът подлага на задълбочен научен анализ
нормативната уредба на задържането, чрез причиняване на вреди на лицето
извършило престъпление, посредством използването на комплексен подход, с
разгърнат методически инструментариум. Той разглежда нормативната уредба в
исторически и сравнително-правен аспект, като достига до оригинални изводи,
имащи научен принос за наказателното право. Изясняват се редица теоретичните
постановки и се предлагат решения на множество спорни въпроси, с които се
преодоляват празноти в законовата уредба, съдействащи за решаване на
практически трудности в правоприлагането и се аргументират научнообосновани
решения за законодателно усъвършенстване на материята.
Работата е структурирана в увод, три глави и заключение. Избраната
структура и последователността на изложението позволяват разглежданите
проблеми да бъде възприети и анализирани, както самостоятелно, така и в тяхната
цялост, което прави достъпни и разбираеми тезите на автора и подкрепящите ги
аргументи.
В първата глава са разгледани основните въпроси на задържането, като
същността на задържането, международните и вътрешни актове, уреждащи реда и
условията за неговото извършване, органите които могат да извършват това
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действие и хипотезите, при които могат да бъдат използвани физическа сила и
помощни средства. Изследвани са някой специфични хипотези на задържане и са
направени предложения de lege ferenda.
Втората глава от монографичния труд е озаглавена “Наказателноправна
характеристика на задържането на лице извършило престъпление по чл. 12а НК“.
В нея е разкрита същността и характеристиките на този наказателноправен
институт. Задълбочено са изследвани законовите изисквания за задържането,
особеностите на субекта, субективната страна и други страни на института, които
в пълнота разкриват неговото съдържание, като повдигат и някои въпроси, имащи
научно естество, по които са направени предложения за промени в
законодателството.
Третата глава на монографичния труд е посветена на сравнителноправно
изследване на института, при което детайлно е разгледана и сравнена
нормативната уредба в САЩ и множесто европейски страни, Аржентина, Китай,
Япония и други от което са направени изводи и препоръки за усъвършенстване на
съществуващата правна уредба.
2. The act of detention of a person that committed offence under article 12а
Criminal Code (Деянието по задържане на лице извършило престъпление по чл.
12а НК). Globalization, the State and the Individual. International Scientific Journal.
Free University of Varna. Special number: Conference materials. № 2 (18)/2018. P. 6874. ISSN 2367-4555.
3. Причиняване на вреди при задържане на лице извършило
престъпление (чл. 12а НК), под печат в Годишник на Департамент “Право” на
Нов български университет за 2017 г., книжка 7, с ISSN 1314-8087. Изданието е
реферирано в CEEOL.
4. Извънзаконови обстоятелства изключващи обществената опасност и
противоправността на деянието в наказателното право на Република
България. Под печат в Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.
V. Научни приноси
Към материалите по конкурса кандидатът е приложил справка за научните
приноси, които следва да бъдат приети, без забележки. Те могат да бъдат
обобщени в следните основни точки:
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1. Задълбочено е анализирана и изследвана същността на задържането, като
правен институт и особеностите при използване на физическа сила и помощни
средства, през призмата на международните и вътрешни актове.
2. Разкрита е същността на задържането, чрез причиняване на вреди на
лицето, извършило престъпление по смисъла на НК, като са направени изводи,
имащи теоретично и практическо значение. Анализирани са характеристиките на
проявните му форми, посредством сравнителен анализ с други сродни правни
институти.
3. Анализирана е същността на задържането, чрез причиняване на вреди на
лицето, извършило престъпление, посредством задълбочен сравнителен анализ
със законодателството на редица страни от Америка, Европа и Азия
4. Разгледан е въпросът за основанията на задържането. Систематизирани и
обяснение са редица проблеми и законодателни несъвършенства при прилагане на
института.
5. Направени са предложения de lege ferenda за преодоляване на
установените законодателни несъвършенства, чрез изменения и допълнения в
съответните разпоредби на НК.
VI. Заключение
Кандидатът в конкурсната процедура гл. ас. д-р Живко Ангелов Велчев
отговаря на всички изисквания, предвидени в чл. 29 от Закона за развитие на
академичния състав в Република България за заемане на академичната длъжност
„доцент“.
Предвид горното, с категоричност давам своята положителна оценка и
препоръчвам на научното жури да предложи на факултетния съвет на факултет
„Полиция“ при Акадеията на МВР д-р Живко Ангелов Велчев да бъде избран на
академичната длъжност „Доцент“, в област на висшето образование 3. Стопански,
социални и правни науки, професионално направление 3.6. Право, научна
специалност „Наказателно право”.
Член на научното жури:
доц. д-р Иван Видолов
гр. София
21.09.2018 г.
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