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             Бургаски  свободен  университет  
                           ========================================== 
 
 
                                             Становище 
 
                            от проф. д.ю.н. Костадин Кирилов Бобев 
 
                 член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност 
                 “доцент” по криминология, обявен от БСУ в ДВ. бр. 58/29.07.2011 г. 
 
 
относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и 
продукция, представена от участничката в конкурса  д-р Светла Маргаритова-
Вучкова 
 
     І. Обща оценка на кандидатката 
 
         Д-р Светла Маргаритова е завършила висше образование  
специалност “право” в СУ” Св. Климент Охридски” през 1977 г. През 
1982 г. защитава успешно докторска дисертация по криминология на 
тема “Проблеми на превенцията на престъпността”. Основните научни 
и експертни знания на д-р Маргаритова са в областта на 
Криминологията, Административното право и Правната защита по 
Европейската конвенция за правата на човека. Кандидатката е 
участвала като експерт, координатор и лектор  в девет международни 
проекти по проблемите на “Административното правораздаване”, 
“Реформата на съдебната система и защита правата на човека”, 
“Гражданското общество за гаранции на човешките права” и други.  
Член е на Българската асоциациа по криминология. 
        След завършване на висше образование кандидатката е работила в 
Министерството на правосъдието, Народното събрание и Съвета за 
криминологически изследвания при Главна прокуратура на Р България. 
Била е преподавател по Наказателно право в СУ “Св. Кл. Охридски” и 
УНСС. В момента е хоноруван асистент по криминология във 
Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” и Бургаския 
свободен университет. Владее руски, френски и английски езици. 
Аудиторната и извънаудиторната заетост на д-р Маргаритова е 
изключително голяма. Освен в БСУ тя  има сериозни ангажименти в 
редица държавни институции и неправителствени организации. По 
програма на фондация  Конрад Аденауер участва в проект: “Ролята на 
правото в Югоизточна Европа” с обучителен доклад на тема : 
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“Български адвокати за правата на човека“. По линия на фондация 
“Америка за България” чете лекции в 4 сесии годишно.  
  
      ІІ. Оценка на научните и практическите резултати и приносите 
на представената за участие в конкурса творческа продукция.     
 
       Научната и научноприложната продукция на Светла Маргаритова е  
в обем на  51 заглавия, от които 2 монографии, 5 доклада 35 научни 
статии, 3 рецензии и др. Приложен е списък на 16 автори, които са 
цитирали нейни разработки и изследвания. 
       В конкурса за “доцент” кандидатката е посочила за рецензиране 11 
научни публикации: една монография, 2 емпирични изследвания и 8 
научни статии. В съответсвие с чл.53, т.3 от ППЗРАСРБ е представила 
за оценка отпечатан монографичен труд “Възпитателни мерки за 
малолетни и непълнолетни правонарушители”, издаден през 2011 г. в 
обем от 238 с. 
       Научната и научноприложната продукция, с която д-р Светла 
Маргаритова участва в конкурса е с висока научна стойност, 
подчертана актуалност и практическа насоченост. В научните доклади, 
емпиричните изследвания и статиите тя развива по най-убедителен 
начин своите възгледи за обществено-икономическите фактори и 
тяхното влияние върху състоянието, структурата и динамиката на 
престъпността (публ.№1.4.,ІІ.12), особеностите и спецификите на 
отделни видове престъпност (публ. №1.7), националните и регионални-
те особености, оказващи влияние върху формирането на  личността на 
непълнолетните правонарушители и тяхната нагласа за ресоциализация 
(публ.№ІІ.1, ІІ.3,. ІІ.11).          
        Аргументирано обосновава необходимостта от провеждане на 
експресни криминологични изследвания и обучение по проблема, 
свързан с женската престъпност и формирането на личността на 
девойките, извършващи престъпления (публ.№1.2 и 1.3).  Авторката 
апробира факторния подход при изучаване  девойките-правона-
рушителки и представя оригинални виждания за обогатяване на 
изследваните показатели (публ.№1.3). 
         Особено внимание заслужава представеният за рецензиране и 
оценка монографичен труд “Възпитателни мерки за малолетни и 
непълнолетни правонарушители”(публ.№1.1), който е посветен на един 
изключително важен и дискутиран проблем както в Европа, така и в 
редица други страни по света. Неговата актуалност е безспорна, защото 
е свързана с необходимостта от цялостна реформа в младежкото 
правосъдие, от промяна на нормативната рамка за превенция на 
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правонарушенията, предприемане на сериозни стъпки за привеждане 
на българското законодателство в съответствие с различни 
международни актове в областта на защитата правата на детето и 
създаване на по-широки гаранции за справедлив процес при прилагане 
на конкретни възпитателни мерки.       
         Достойнство на разработения монографичен труд е задълбоченият 
анализ на ефекта от измененията в Закона за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от 2004 г. 
върху дейността на специализираните органи и неправителствени 
организации, ангажирани с осъществяването на различни мерки по 
превенция на правонарушения на лицата на възраст от 8 до 18 години. 
Много полезни и навременни са изследванията, свързани със съдебната 
практика по настаняване на малолетни и непълнолетни в 
специализирани възпитателни заведения. Категорични са вижданията 
на кандидатката за цялостно уреждане на проблемите за децата в риск с 
един нормативен документ, ангажиращ дейността на Държавната 
агенция за закрила на детето и Централната комисия за борба срещу 
обществените прояви на малолетните и непълнолетните.  
       Монографичният труд, както и останалата научна продукция на д-р  
Светла Маргаритова е изключително полезна за широк кръг 
специалисти – криминолози, психолози, социолози, медиатори, 
практикуващи юристи, научни работници, докторанти и студенти. 
Нейното използване в учебния процес ще допринесе за повишаване 
нивото на усвояване на нови научни знания и практики, свързани с 
превенцията на правонарушенията на малолетните и непълнолетните. 
       Д-р Светла Маргаритова е утвърден учен и преподавател както у 
нас, така и зад граница. Нейните научни изследвания и виждания за 
изграждането и прилагането на съвремена система за подкрепа на 
децата в риск и тяхната превенция са високо оценени от водещи 
специалисти и изследователи в областта на Криминологията  и 
Административното право. 
          
        ІІІ. Критични бележки и препоръки 
 
         По представените за оценка публикации могат да се направят 
някои незначителни бележки и препоръки. 
        1. В глава шеста на монографичния труд д-р Маргаритова извежда 
и формулира голям обем информация от законодателен и управленски 
характер, прави задълбочен анализ за съответствията и 
несъответствията на ЗБППМН и Закона за закрила на детето със 
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стандартите на Европейската конвенция за правата на човека, но не 
систематизира конкретни предложения “de lege ferenda“.  
         2. В стремежа си да бъде по-убедителна при развитието на своите 
виждания и концепции кандидатката  цитира на няколко места едни и 
същи тези и аргументи, свързани с феноменологията на престъпността 
и влиянието на новите фактори  при развитието на престъпността  и 
риска от виктимизация. 
 
 
          ІV. Заключение 
 
        Научните и научно-приложните приноси, както  и професионално-
академичната дейност на д-р Светла Маргаритова са безспорни. За 
цялото й научно творчество, практическа реализация на разработените 
проблеми и преподавателска работа може да се даде най-висока оценка. 
Това ми дава основание да предложа на уважаемото научно жури да 
избере за “доцент” д-р Светла Маргаритова-Вучкова. В съответствие 
на  чл. 59 от ППЗРАСРБ журито да предложи на Ректора на Бургаския 
свободен университет да утвърди избора за заемане от кандидатката на  
академичната длъжност “доцент”. 
 
          
 
                     
 
 Бургас,                                                                Член  на жури: 
 3 ноември 2011 г.                                                      
                                                                              /проф. д.ю.н. К. Бобев/ 


