До Центъра по юридически науки на
Бургаския свободен университет
До Председателя на научното жури, определено
със Заповед № 16-13 от 29.09.2011г. на
Ректора на Бургаския свободен университет
С Т А Н О В И Щ Е
По заемането на академичната длъжност „доцент” по
криминология, шифър 05.05.20 от д-р Светла Маргаритова Маргаритова –
Вучкова.
От проф. д-р Здравко Димитров Трайков, преподавател в ЮФ на
ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна.
1. Д-р Светла Маргаритова – Вучкова е единственият кандидат по
обявения конкурс за доцент по криминология от Центъра по юридическите
науки на Бургаския свободен университет (ДВ, бр.58/29.07.2011г.). За
участие в конкурса тя представя отделна монография, две студии и 8
научни статии.
2. С. Маргаритова – Вучкова е доктор по право от 1981г. От 1981
до 1995г. тя работи като специалист и експерт в Съвета за
криминологически изследвания при Главна прокуратура на Република
България, където планомерно се осъществяваха емпиричните
криминологически изследвания в страната. До 1998г. работи като щатен
член на Съвета по законодателство при Министерството на
правосъдието.От 2007г. тя преподава в различни юридически факултети в
страната основно криминология и превенция на престъпността. В
този
период участва в реализацията на десет проекта по най-актуални теми,
свързани с правата на човека при административното и наказателно
производство, реформата на съдебната система, гражданското общество и
правораздаването. Научната й продукция свидетелства за последователна и
целенасочена научно-изследователска дейност с акцент върху особено
актуални въпроси на наказателната политика на държавата:
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; младите
правонарушители; децата в риск; реформата в превенцията на
правонарушенията на малолетни и непълнолетни; престъпността в
България и жената, като субект и обект на наказателното право; анализи на
практиката на Европейския съд по правата на човека и българското
законодателство и съдебна практика и др.
Освен представените за рецензиране 11 заглавия, тя има над 40
публикации в научни издания с разнообразна проблематика, но основно в
областта на криминологията.

3. От представените за рецензиране научни трудове ще се спра
основно
на
монографията
на
Светла
Маргаритова-Вучкова
„Възпитателните мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители”
от 2011г. Трудът синтезира натрупания дългогодишен опит
в
провеждането и анализа на емпирични изследвания, както и работата й в
областта на законодателството, като щатен член на Съвета по
законодателство към Министерството на правосъдието. Такова
широкообхватно изследване, обхващащо почти всички настанени в двата
вида интернати, цялостната документация, която ги съпровожда, както и
221 съдебни решения, постановени от 64 съдилища от цялата страна, не е
провеждано у нас. Това изследване е извършено след най-радикалните
изменения на ЗБППМН и приемането и прилагането на Закона за закрила
на детето и дава ясна картина за последиците от прилагане на новите
решения и тяхната ефективност. Приносните моменти и предложенията
“ de lege ferenda” съпътстват всяко отделно решение, подложено на анализ
и може да бъдат обособени в следните направления:
- по същността и съдържанието на понятието „противообществена
проява”;
- критичен анализ, пропуски и закононарушения при
разглеждането и решаването на възпитателни дела от съответните органи;
- критичен анализ на практиката на районните и окръжни
съдилища при определяне на възпитателните мерки, качеството на
съдебните актове и причините за разнородната практика;
- нецелесъобразни законодателни решения в ЗБППМН от 2004г. с
оглед практиката и цялостния анализ на закона;
- анализ на практиката по прилагане на новите решения в
ЗБППМН през призмата на международните стандарти за защита на
правата на малолетните и непълнолетните.
От особена важност са направените на основата на задълбочен
анализ предложения за структурни промени на съществуващите две
самостоятелни
системи
за
превенция
и
контрол
върху
противообществените прояви на подрастващите – Държавната агенция за
закрила на детето и Централната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните. Аргументирано авторката се
противопоставя на волунтаристичния и нормативистичен подход за
ликвидиране на „единствената трайно запазила се система от органи” към
ЦКБППМН, който се налага от юристи без реален поглед към практиката.
За това свидетелстват и решенията в проекта за нов НК, на които тя дава
твърд отпор: „ да не се пристъпва към реформа, която би разрушила една
действаща превантивна система, без на нейно място да е създадена друга
алтернатива, която да е доказала своята ефективност”.
4. Д-р Светла Маргаритова-Вучкова е изграден научен работник и
утвърден преподавател. Трудовете й са плод на системни и продължителни
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натрупвания на знания и упорита и многостранна научно-изследователска
дейност. Публикациите й се отличават с ясен и прецизен език, със
задълбочена аргументация, обусловени от широка обща и правна култура.
В заключение убедено считам, че д-р Светла Маргаритова Вучкова отговаря на изискванията на чл.24 от Закона за развитие на
академичния състав и има необходимите качества да заеме
академичната длъжност „доцент” по криминология, шифър 05.05.20.
20.11.2011г.

С уважение:
Проф.д-р Здравко Трайков
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