СТАНОВИЩЕ
На проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова
На дисертационния труд на тема
„Защита правата на човека – публичноправни аспекти”
На проф. д-р Веселин Христов Цанков
за придобиване на научната степен доктор на науките в
Професионално направление 3.7 „Администрация и управление“
1.

Оценка на научните резултати и приносите на
дисертационния труд

Проблемът за правата на човека е част от съвременния свят,
чиято

значимост

се

увиличи

през

последните

години.

Разрушителните процеси в широкия Близък Изток и в Украйна
поставиха на нова основа възможностите за осъществяването на
правните правила и процедури в защита не само на отделната
личност, но и на различни етнически и религиозни групи и
общества.
Веселин

Цанков си поставя амбициозната задача

да

анализира в хабилитационния си труд „публичноправните аспекти в
защитата на правата на човека в Република България в контекста
на политическия плурализъм, на възприемането на утвърдените
международноправни стандарти и практики, при действието на
парламентарна форма на управление”.
По принцип това е тема, която изкушава много юристи да
представят своите позиции и предложения за усъвършенстване на
правната система, ориентирана към защита правата на човека.
Научният принос на В. Цанков е неоспорим, тъй като той ориентира
своето изследване към „проучване на политиките и практиките по
защита на правата на човека, по-конкретно на индивидите, които
са различни от мнозинството – лица без гражданство, имигранти,

бежанци,

малцинства,

хора

с

физически

и

психически

заболявания, социално слаби и др. Тези проучвания, са пречупени
през

законодателната

политика

и

практика

на

Народното

събрание, през практиката на Конституционния съд на Република
България, на съдилищата и на другите правозащитни институции,
на специализираните органи, като Комисията за защита срещу
дискриминация,

Омбудсмана,

неправителствените

обществените

организации.

посредници,

Съществен

на

интерес

представлява проучването и анализирането на спонтанните форми
на самоорганизираност на гражданите по защита на техните права
и законни интереси, както и на отделни индивидуални случаи на
защита, особено на техните правни последици”.
Един от съществените приноси на дисертационния труд е
изясняването на теоретичният фундамент на основните права на
човека и гражданина. Анализът на уредбата на основните права в
международноправните актове, в Конституцията на Република
България и в нормативните актове дава една обща картина, в която
ясно се открояват проблемните зони, които се нуждаят от поправки
в унисон с променящия се съвременен свят. Пвеселин Цанков
посочва и съществуващите способи, средства и механизми за
защита на основните права на национално и наднационално ниво.
През последните месеци неконтролируемият емигрантски
поток от юг и със засилваща се тенденция от североизток, както и
спорадичната ескалация на етническа и религиозна омраза, която
залива

българското

общество,

прави

още

по-актуално

изследването на В. Цанков. Проблемът за правата на човека в
съвременна България е поставен пред много предизвикателства,
голяма част от които не зависят от българските политици.
Политиките, правната доктрина и практики по защита на правата
на човека в Република България са тема, която В. Цанков изследва

задълбочено,
приносни

професионално

моменти

правилно

и

отговорно.
определят

Представените

академичната

и

практическата синергия в представеното изследване. Анализът на
особеностите и функционирането на българския модел на защита
на правата на човека в условията на парламентарната форма на
управление дава възможност за създаването на действена
формула за усъвършенстване а различните политики и практики,
ориентирани към защита правата на човека в бързо изменящо се и
изправено

пред

разнообразни

предизвикателства

българско

общество. Доказателство за това е фактът, че в изследването се
представят актуални аспекти на защита на правата на човека в
сравнителноправен аспект в критичните области като защита
правата на бежанци, на лицата без гражданство, на малцинствата,
на социално слабите и др.
Задълбоченият и професионален анализ е възможен предвид
впечатляващият политически и практически опит ва В. Цанков в
областта на защита на правата на човека. Възможностите да
работи в различни групи на национално и европейско ниво в тази
област са един от решаващите елементи от успеха на направеното
изследване.
Дисертационният труд на Веселин Цанков е самостоятелно
изследване и има своя завършен теоретичен и с висока приложна
степен анализ.
2.

Критични бележки и препоръки.

Изследваната от Веселин Цанков тема за защита правата на
човека непрекъснато е подложена на житейските и правните
изкушения, които поднасят събитията, изпълващи медийното и
политическото пространство всеки ден. Невъзможно е да се
създаде универсален модел, който да се прилага към всеки факт,
процес или явление, свързани със защитата на правата както на

гражданите, така и на обществото. Авторът е положил огромен
труд, съчетавайки теоретичните и практически познания и умения
в тази област. Предполагам, че това изследване ще бъде
публикувано, но по-важното, че той няма да се откаже и в бъдеще
да работи по тази тема. През следващите месеци и години
проблемът за защитата правата на човека ще се превърне в един
от основните сегменти от политическото и правното пространство.
И за това бъдеще професионалисти като Веселин Цанков ще бъдат
най-силния коз в национален и европейски аспект в решаването
на сложния и многопластов ребус, свързан със защитата на
правата на човека в най-широкия смисъл на този термин.
3.

Заключение

Дисертационният

труд

на

Веселин

Цанков

е

написан

професионално, експертно и коректно. Това ми дава основание да
препоръчат на членовете на научното жури да гласуват за
присъждането на Веселин Цанков научната степен доктор на
науките в

Професионално направление 3.7 Администрация и

управление.
2.06.2015 г.

ПОДПИС:
(проф.д.ик.н. Нина Дюлгерова)

