
Е В Р О П Е Й С К И
Ф О Р М А Т  Н А

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

Лична информация
Име Веселин Христов Цанков

E-mail veselin.tsankov@vfu.bg

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до) от м. 10. 1983 г. – до настоящия момент

• Име и адрес на
работодателя

С решение на МС от 24.02.2010 г. – избран за представител на
Република България в Управляващия борд на Агенцията на ЕС за
основните права за периода 2010 – 2015 г.

БСУ, гр. Бургас Институт за държавата и правото, гр. София
ПУ „П. Хилендарски” гр. Пловдив
ЗАГ „ Г. Димитров” гр. София
Министерство на правосъдието
НБТУБ при МС; гр. София
ВСШ „Г. Димитров” гр. София

• Вид на дейността или
сферата на работа

Експерт в сферата на защита на правата на човека, убежище,
миграция, бежанци, гражданство, гражданство на ЕС;
Научни изледвания; гост - преподавател , консултант.
Работа като юрист на различни позиции в държавни институции

• Заемани длъжности експерт, гл. експерт, ръководител секция, научен секретар,
директор на Институт за правни науки при БАН

• Основни дейности и
отговорности

Научно-изследователска и преподавателска работа,
участие в законодателни програми,
участие като ръководител и експерт в международни проекти по
обучение на докторанти, държавни служители, служители в
общините;
ръководни функции в агенция при МС,
ръководни функции в Институт за държавата и правото

• Дати (от-до) 1983 – 1993 г. ВСШ „Г. Димитров” (от асистент до гл. асистент)
1993 – 1995 г. НБТУБ при МС (зам.-председател на Агенция при МС)
1996 - 1996 г. Министерство на правосъдието (гл. експерт)
1996 - 1997 г. ЗАГ гр. София (гл. юристконсулт)



1997 - 2010 г. Институт за държавата и правото при БАН
(научен сътрудник, ръководител секция, научен секретар, директор)
2007 – до настоящия момент преподавател в БСУ - ЦЮН
с пълна аудиторна натовареност,
участие в държавни изпитни комисии.
2010 – 2015 г. представител на Република България
в Управляващия борд на Агенцията за основните права при ЕС

• Име и адрес на
работодателя

посочените институции

• Вид на дейността или
сферата на работа

Юридическа

• Заемана длъжност гл. експерт; гл. юристконсулт; ръководни функции – зам. – директор генция на
на агенция при МС

• Основни дейности и
отговорности

всички дейности отнасящи се до чужденци, бежанци,
българско гражданство.

ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)
• Име и вид на

обучаващата или
образователната

организация
• Основни

предмети/застъпени
професионални умения

• Наименование на
придобитата

квалификация

1984-1988 г.
СУ “Кл. Охридски” , гр. София
Юридически факултет
Конституционно право, Административно право и процес и др.

Според единните държавни изисквания

Магистър,
Висше юридическо образование

• Дати (от-до)
• Име и вид на

обучаващата или
образователната

организация
• Основни

предмети/застъпени
професионални умения

• Наименование на
придобитата

квалификация

1978-1983
ВСШ “Г.Димитров” , гр. София

Висше специално образование

Управление в непроизводствената сфера

Други обучения:

1994 г.- обучения по Бежанско право в Швейцария и в Англия
1995 г. Едногодишна специализация по Защита на правата на човека
по Програма “Темпус”
1996 –1998 г. докторат в Институт за правни науки
1998 г. – д-р по право
2001 г. – доцент д-р в Институт за правни науки



2002 г. Специализация по Право на ЕС по Програма на Холандското правителство за
юристи в България
2005 г. Специализация по Миграционно и Бежанско право – Испания
2006 г. специализация в Институт за авангардни правни изследвания, Лондон,
Великобритания
2007 г. Участие в конференция на тема: Защита на правата на децата в съвременния свят”
– Барселона, Испания
2010 г. професор д-р по специалност „Конституционно право”
2015 г. доктор на науките

Експертна дейност
Консултант по измененията в Закона за българските общности зад граница – участие в 10
срещи на експертно ниво с участието на представители на заинтересованите
министерства и ведомства.
Участие в проект Административен одит на общините. Експертно становище по
проблемите. Десет участия в семинари, кръгли маси и дискусии.
Участие на експертно ниво в кръглите маси на тема: “Конституцията на ЕС и
предизвикателствата пред Република България” – две участия.
Участие във всички дискусии по Програмата за Академично обучение по Мигрантско и
Бежанско право – над 10 участия.

Писмено становище по искане на Председателя на Съвета по законодателство
при Председателя на Парламента по Закона за убежището и бежанците преди второ
четене на законопроекта.

Писмено становище и представянето му при вътрешната защита на докторант
Спас Ташев в Центъра за население при БАН на тема: “Правни и организационни
аспекти на заселванията в България”

Десет участия в качество на правен консултант на Агенцията за българите в
чужбина при междуведомствените обсъждания на законопроекта за изменение и
допълнение на Закона за българските общности зад граница. Представяне на писмено
становище по време на среща с контактна група народни представители в НС.

Представяне на три учебни програми, съответно по Българско гражданство и по
Бежанско право и по Изборно право и избирателни системи на Декана на ЮФ при
БСУ проф. д-р Ем. Къндева, 2004 г.

Оказване на съдействие с пълна законодателна, административно - процесуална
и библиографска справка по ЗЮЛНЦ на Председателя на БАН.

Разработване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избор на
народни представители, като част от проекта на Изборен кодекс, съвместно със
заместник председателя на ЦИК проф. Михаил Константинов, 2003 г.

Становище до Камарата на архитектите в Република България относно изясняване
правното съдържание на понятията “държавна и общинска администрация” и
несъвместимостите при различни категории лица, С., 2004 г

13.01.1993 – 30.12.1995 г. - участие в междуведомствени работни групи по
изготвяне на законопроект за бежанците и подготовка на устройствени актове на
НБТУБ при МС,
в качеството ми на за.-директор, непосредствено отговарящ по тези въпроси;

1997 - 2002 г. - участие в работните групи по изменение на Закона за бежанците
и в приемането на нов Закон за убежището и бежанците, като научен консултант;

2001 - 2003 г. – Участие в междуведомствена работна група по подготовка на
мотиви и на законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите в
чужбина, като научен консултант;

2004 – 2006 г. – Участие като научен консултант на Министерството на
правосъдието в подготовката на законопроекта за ратифициране на Европейската
конвенция за гражданството и в междуведомствената работна група по подготовка на



българското законодателство и институции за ратифициране на две конвенции –
Конвенция за статута на лицата без гражданство и Конвенция за намаляване на
случаите на лица без гражданство

2007 г. – Представяне пред депутати от Комисията по правата на човека към
Народното събрание на основните положение на законопроект и мотиви за
ратифициране на двете конвенции за статута на лицата без гражданство, организиран
от представителството на СВКБООН в Република България

2008 г. – Становище до Министерство на правосъдието по пакета от
законодателни мерки за намаляване на осъдителните присъди срещу Република
България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург

2008 г. – член на Комисията за подготовка на нормативни и устройствени
вътрешно служебни актове на БАН

2009 г. – Председател на Съвета по етика при Общото събрание на БАН

Публикации – над 60, от които
- 7 самостоятелни монографии;
- самостоятелна глава в студия на английски език,“Migration Austrian Bulgarian

EU legislation”, 2003
- учебник по Бежанско право, 2006
- съавтор на учебник по Миграционно и Бежанско право, 2011

Участия в национални и международни конференции, симпозиуми и други с покана за
доклади:
1999 г. Охрид – Национална миграционна политика и практика на Република България
2000 г. Атина – „Омбудсманът в Република България”, по проект на Република Гърция
2001 г. София – „Съответствие между Законът за българското гражданство и
Европейската конвенция за гражданството”, по българско-холандски проект
2003 г. Виена – „Актуални въпроси на миграционната политика и практика в
Република България”.
2005 София – „Правни аспекти на взаимоотношенията между общините и
Министерство на правосъдието по въпросите на българското гражданство”, по проект
на Главна Дирекция ГРАО, МРРБ
2009 г. х-л Шератон, доклад на тема: „Интеграция на имигранти в България”.
мултимедийна презантация по проект на Фондация „Манфред Вьорнер”.
2010 г. Гранд хотел София – доклад на тема: Системата за предоставяне на убежище в
Република България. 60 минути мултимедийно представяне по съвместен проект на
СЕ и Представителствот на ВКБООН за Република България

МАЙЧИН ЕЗИК Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ
•

Четене
МНОГО ДОБРО

•
Писане

ДОБРО

• Разговор ДОБРО

РУСКИ
• МНОГО ДОБО



Четене
•

Писане
МНОГО ДОБРО

• Разговор МНОГО ДОБРО

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство
с други хора в

интеркултурно
обкръжение, в ситуации,
в които комуникацията и

екипната работа са от
съществено значение

(например в културата и
спорта) и др.

комуникативност;
способност за работа в екип;
възможностии способности за анализ, синтез и интерпретация на
информация.

през периода 1996 - 2010 г. работи в интеркултурна среда по
въпросите на чужденци, бежанци, гражанство

ОРГАНИЗАЦИОННИ
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация,  управление
и адмистрация на хора,

проекти и бюджети в
професионалната среда

или  на доброволни начала
(например  в областта на

културата и спорта) у
дома и др.

Участие като ръководител и член на екип по проекти
Участие в европейски проекти: Сравнителноправно изследване на
миграционното законодателство България-Австрия, 2003 г.
Участие в национални проекти: Кординатор на инициатива
Академично обучение по Бежанско право по проект на
Представителството на СВКБ на ООН в България, 2000-2007
Оценка на въздействие на законодателството 2008-2009
Обучение на докторанти и на млади научни работници 2008-2010
(ръководител)
Други проекти

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със
специфично оборудване,

машини и др.

Работа с компютър – Microsoft Office /Word, Power Point, Excel/ и
Internet

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени,
дизайнерски и др.

Хоби – спорт и музика

ДРУГИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенции, които не
са споменати по-горе.

Професионална шофьорска книжка

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ


