
Автобиография на Бойко Илиев Рашков

Завършил право в Юридическия факултет на Софийския университет -1979 г.

1980 г. - 1981 г. е стажант-съдия в СГС.

1981 г. - 1984 г. е следовател в Районна следствена служба в София;

1984 г. – 1987 г. в Столична следствена служба;

1987 г. – 1992 г. работи в Главно следствено управление – МВР;

От 1992 г. е заместник – директор на Национална следствена служба (НСлС), а от 1995
г. до 2001 г. – директор на НСлС.

Доктор е по право от 1993 г.

През 2001 г. е избран за народен представител в 39-о Народно
събрание от гражданската квота на Коалиция за България, където е и член на правната
комисия и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен
ред, до 2005 г. От 2005 г до 2008 г е ръководител на отдел в НСС.

В периода януари 2008 г. до месец май 2009 г. е заместник-министър на правосъдието.

От юни 2009 г. до ноември 2009 г е избран от Народното събрание за председател на
Национално бюро за контрол на специални разузнавателни средства (НБКСРС).

От 2009 г до 2013 г е следовател в НСС.

На 27.12.2013 г. е избран от Народното събрание за председател на НБКСРС и е на тази
длъжност до 27.12.2018 г.

Г-н Рашков развива и активна научно-преподавателска дейност в Юридическия
факултет на УНСС, където от 2012 г. е доцент по наказателно-процесуално право. В
същия факултет е избран за ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ от
2016г. Преподавател е и в Юридическия факултет на ВСУ ,,Черноризец Храбър“

В периода 12 май – 16 септември 2021 г. е заместник министър-председател и министър
на вътрешните работи в първото служебно правителство на Стефан Янев.

В периода 16 септември 2021 г. – 13 декември 2021 г. е заместник министър-
председател и министър на вътрешните работи във второто служебно правителство на
Стефан Янев.

От 13 декември 2021 г. е министър на вътрешните работи в кабинета на Кирил Петков.

Г-н Рашков е автор на редица статии и публикации в областта на наказателно-
процесуалното право, малка част от които са: ,,Следствен експеримент“ (1991 г.),
монографията ,,Специални разузнавателни средства“ (2010 г.), статията ,,Субектите на
процеса и достъпът им до информацията, получена със СРС“, публикувана в списание
,,Общество и право“, ISSN 0204-8523. - Бр. 2 (2018), с. 31-41 и др.

Съавтор е на колективно учебно пособие за студенти в УНСС по основи на правото.

Участва активно и като ръководител на университетски проект ,,Традиция и развитие
на законодателството в сферата на икономиката“, с номер НИД НП 17/2018.

Владее френски и руски език.

Email: boyko.rashkov@vfu.bg
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