СТАНОВИЩЕ
От проф. д-р ЙОРДАН ИВАНОВ АЙДАРОВ,
р-л на катедра „Наказателноправни науки”
при ЮФ на ПУ „П.Хилендарски”, член на
научно жури, специалност „криминология”05.05.20
ПО КОНКУРС
за избор на редовен доцент /ДВ, бр.58, 2011/
по Криминология при ЦЮН на Б С У
За участие в конкурса са представени необходимите документи
/ведно със списък на научните публикации и справка за приносите на
автора в криминологичната наука/ от г-жа д-р СВЕТЛА МАРГАРИТОВАВУЧКОВА, дългогодишен щатен преподавател по криминология към
ЦЮН на БСУ. За рецензиране са посочени 11 бр. Публикации с резюмета
към тях, Множество други криминологически разработки – 29 бр., научни
рецензии – 3 бр., както и редица статии по проблеми на европейското
право. Сред огромната научна продукция на д-р Св. Маргаритова-Вучкова
особено се откроява монографичната й творба „ ВЪЗПИТАТЕЛНИ
МЕРКИ ЗА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПРАВОНАРУШИТЕЛИ”,
изд. С.,Сиби, 2011 г. която има всички достойнства на хабилитационен
труд.
Творческата биография на д-р Св. Маргаритова-Вучкова е съчетание
на изследователски проекти с научно-преподавателска дейност по
криминология и наказателно право. Не са чужди на кандидата и
аналитичните проекти на европейското право. В научните й разработки е
налице органично съчетание на емпиризма с теоретичните обобщения.
В монографията „Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни
правонарушители” чрез емпиричен анализ са проследени ефективността на
действащото законодателство в тази сфера, като се прави верния извод, че
в случая е налице административно производство. Изведена е идеята за
превантивното начало в борбата с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни лица, както и необходимостта от налагане на

възпитателни мерки единствено от съда при задължително
двуинстанционно производство. В тази насока заслужава внимание
пространния анализ на съдебната практика и приложението на закона в
съответствие с ЕКПЧ и практиката на Европейския съд по правата на
човека.
Представената справка за приносите в криминологичната наука на др Светла Маргаритова-Вучкова изцяло отразяват съдържанието на нейните
публикации. Те са диференцирани тематично с точно обозначение на
източниците.
В съответствие с изложеното следва да се даде висока
ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на научното творчество и педагогическата
дейност на д-р СВЕТЛА МАРГАРИТОВА-ВУЧКОВА. Тя е напълно
изградзен учен-криминолог и заслужава научното звание „ДОЦЕНТ”, в
какъвто смисъл правя предложение пред ЦЮН на Б С У за избора на
кандидат за редовен доцент по криминология.
София, 24.11.2011 г.

Проф. д-р Йордан Айдаров

