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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д-р Веселин ВУЧКОВ, 

член на научното жури в конкурс за придобиване  

на образователната и научна степен “доктор”, обявен  

в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 

Философски факултет, Катедра „Социология“, 

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата (Социология – Социология на социалното регулиране) 

 

Кандидат: Иванка Петкова Иванова 

 

І. Кратки биографични данни за кандидата 

 

 Иванка Петкова Иванова е магистър по право от Софийския 

университет „Св. Кл. Охридски“ (1996 г.). Има редица след-дипломни 

квалификации: в Брюкселския свободен университет, Белгия (1998 – 

1999 г.) със защитена теза върху концепциите за правата на човека и 

преходът в българската правна система; в Централно-европейския 

университет в Будапеща, Унгария – по въпросите за правата на човека и 

прегледа на конституционосъобразност на законите (летен курс, 1998 г.); 

в Колежа на Европа в Брюж, Белгия – по въпроса за оценката на 

въздействието на правните регулации (2007 г.) и др. След завършване на 

Юридическия факултет на Софийския университет е била съдебен 

кандидат към Софийския градски съд, след това работи около една 

година и половина в Община Русе на длъжност Старши експерт 

„Устойчиво развитие“, а от 2001 г. до сега е Програмен директор (до 

2004 г. – Програмен координатор) на Институт „Отворено общество“ – 

гр. София. 

 

ІІ. Характеристика на дисертационния труд 

 

 Дисертационният труд е на тема „Прокуратурата и полицията: 

сътрудничество и/или конфликт (динамика на взаимоотношенията 1989 

– 2011 година)”. 

 Обемът на представения труд е 195 стр. Библиографията съдържа 

близо 100 заглавия, включително на български и на други езици (в 

библиографската справка са включени и доклади на Европейската 

комисия, на Министерски съвет и на Народното събрание, стратегии и 

концепции на Министерски съвет и др. под.). Включен е и списък на 
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използваните нормативни актове. Направени са общо 96 бележки под 

линия.  

 Дисертацията е структурирана в три глави, всяка от които е 

разделена на няколко параграфа и подточки. Налице е заключение, в 

което са формулирани изводите на дисертанта, както и уводна част (тя 

съдържа уточнения за ползваните понятия, за предмета и метода на 

изследването; за нормативната рамка и външните оценки за 

взаимодействието между прокуратура и полиция; за контекста на 

промените).  

 Глава първа е посветена на промените в нормативната рамка на 

взаимодействие между прокуратурата и полицията (конституционни 

основи, основни начала/принципи, т. нар.(от докторанта) функция по 

ръководство и надзор за законност над разследването). 

 Глава втора е посветена на новите институционални роли и 

организационни форми (полиция и досъдебно наказателно производство, 

наблюдаващ прокурор, принципи на специализация и на екипна работа, 

специален отчет на наказателните дела). 

 В глава трета, озаглавена „Силите, които оформят полето: 

фактори на сътрудничество и фактори на конфликта“, са изложени 

подробно отделните фактори на сътрудничество и фактори на конфликт. 

 

ІІІ. Приносни моменти 

 

 Дисертационният труд съдържа безспорни приносни моменти, 

които могат да бъдат систематизирани в следните направления: 

 а) анализирани са подробно утвърдени наказателно-процесуални 

институти (характер на досъдебната процесуална фаза; нови основни 

начала/принципи, въведени с новия Наказателно-процесуален кодекс, 

влязъл  сила преди десет години – 2006 г.;  процесуално и извън-

процесуално взаимодействие/конфликт между прокурора, явяващ се 

dominus litis, и разследващия орган; и т. н.); всичко това е направено 

последователно и задълбочено, и е разположено в много по-широк 

контекст от тясната наказателно-процесуална рамка – в контекста на 

обществено-политическите промени, протекли през последните 25 

години в България; 

 б) придържайки се към централната тема на дисертационното 

изследване, докторантът е извел основните фактори, които оказват 

влияние върху характера на взаимодействието между прокуратурата и 

полицията; 

 в) дисертационното изследване очертава и редица нови проблеми, 

които могат да станат предмет на нови научни изследвания в няколко 

научни области; в това отношение представеният труд се отличава и с 

необходимата практическа полезност. 
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 Могат да бъдат откроени и редица други научни приноси на 

дисертационното изследване. 

 Представени са и седем публикации по тематиката на 

дисертационния труд, включително и три в пресата. Изложението в 

дисертацията е съпроводено с множество таблици и фигури, а накрая на 

съдържанието са включени и две приложения (включващи списък на 

проведените интервюта и хронология на събитията). 

 На основата на гореизложеното поддържам извода, че авторът на 

дисертационния труд притежава задълбочени теоретични знания по 

специалността и категорична способност за самостоятелно научно 

изследване. Трудът съдържа научни и научно-приложни резултати, 

които представляват оригинален принос в науката, а в същото време 

неговата приложна значимост е вън от съмнение. 

 

ІV. Критични бележки и препоръки 

 

 Бих отправил две критични бележки по повод защитавания 

дисертационен труд. Първата е свързана с известно дебалансиране на 

акцентите по оста наказателно-процесуално право/социология: 

надделява (сякаш) стремежът на автора да насочи изследването 

преимуществено към плоскостта на наказателно-процесуалното право, 

докато зачисляването и работата като задочен докторант в Катедра 

„Социология“ предполага поставянето на акцента върху 

социологическата насоченост. Втората бележка е свързана единствено 

с необходимостта съвсем накратко да бъде отбелязана ролята, 

предметната компетентност и резултатите на други разследващи органи 

(извън разследващите полицаи и другите полицейски органи), които 

имат правомощия на досъдебното производство по правилата на НПК – 

разследващи митнически инспектори, други митнически органи, 

следователи, разследващи агенти от ДАНС (до пролетта на 2015 г.); 

изложението не би трябвало да бъде изчерпателно, разбира се, но би 

добавило елемент на по-голяма завършеност на дисертационния труд. 

 

V. Заключение 

 

 Изхождайки от положителната оценка за представения 

дисертационен труд, съобразявайки и сериозния професионален опит на 

кандидата, с убеденост формулирам своята положителна оценка и 

препоръка към Научното жури да гласува за присъждането на кандидата 

на образователната и научна степен „доктор”. 

 

 

05-ти май 2016 г.                                                 Член на журито: ................. 

гр. София                                                                         /проф. д-р В Вучков/ 


