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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от професор д.п.н. Тодор Танев 

Катедра „Публична администрация“, ФФ 

 

член на Научното жури по конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“  

по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Публично право и 

гражданско участие), обявен в ДВ, бр. 83 от 17.10.2017 г. за научната и преподавателска 

дейност на кандидата   

гл. ас. д-р Атанас Владиславов Славов. 

 

1. Научен и преподавателски профил на кандидата: 

Единствен кандидат в конкурса е доцент гл. ас. д-р Атанас Владиславов Славов, 

магистър по право от СУ (2003 г.). Той е преподавател и изследовател с висока 

международно придобита квалификация и солидна разностранна подготовка. До момента 

има натрупан 12 годишен академичен изследователски и преподавателски опит в ЮФ и 

след това ФФ на СУ. От 2012 г. е редовен преподавател по публичноправни науки в 

катедра „Публична администрация“ на Философския факултет на СУ. Има 7 

специализации в чужбина в областта на теорията и практиката свързани с темата на 

конкурса и 2 защитени дисертационни труда за придобиване на научната и 

преподавателска степен „доктор“ в университетите в София и Глазгоу. Неговите 

изследователски интереси и публикации са насочени към конституционното право и 

теория, пряката демокрация и гражданското участие, политическата теология. Като 

правоспособен (от 2004 г.) юрист е заема различни позиции в публичния и гражданския 

сектор: съветник по конституционни въпроси на министъра на правосъдието (2014-2015), 

съветник по законодателни въпроси в Министерския съвет на вицепремиера и министър 

на вътрешните работи (2016), държавен експерт в Съвета по законодателство на 

Министерство на правосъдието, правен консултант в гражданския сектор. Автор на 

монографиите „Върховенството на конституцията. Същност и гаранции“ (2010) и  

Гражданското участие в конституционната демокрация: публичноправни перспективи 

(2017), издаден дисертационен труд на английски език с качеството на монография, 22 

студии и статии и 6 публикации с приложен характер, както и 11 участия на 

международни научни форуми. От 2010 г. е последователно член на Управителния съвет и 

на Настоятелството на Фондация „Институт за пряка демокрация“, член на Българската 

асоциация по политически науки. Д-р Славов заявява работа като консултант и участник в 

работни групи в Министерство на правосъдието за изработването на 11 законопроекта и 

действително е заемал длъжност на съветник както в МП, така и в МС. Кандидатът отчита 

участие като лектор в над 100 семинара на НПО по проблеми на гражданското участие, 

пряката демокрация, правна рамка на НПО, избягването на конфликт на интереси, 

децентрализацията на публичните услуги и др. 

Заключението ми е, че научно-преподавателският профил на гл. ас. д-р Атанас 

Славов съответства напълно на обявения конкурс и го представя като квалифициран 
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кандидат за заемането на академичната длъжност доцент в предметната сфера на 

конкурса. 

 

2. Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложна дейност на 

кандидата: 

Научноизследователската и научно-приложната дейност на кандидата са изцяло в 

полето на конкурса и нуждите на преподаването в специалността „Публична 

администрация“. Тази му дейност се отличава със системност и неотклонност. 

Професионалните му усилия до момента са продуктивни и стойностни. За конкурса гл. ас. 

Д-р Атанас Славов представя достатъчно на брой и качество трудове след предходния 

конкурс за главен асистент от 2012 г.  

По моя преценка след запознаване със съдържанието на всички представени 

трудови пряко към процедурата по конкурса за доцент попадат 1 негова монография, 1 

издаден дисертационен труд от университета Галзгоу, 12 от представените студии и 

статии и 2 публикации с научно-приложен характер. Към тази група добавям 7 от 

неговите участия в международни конференции и семинари. Те съвпадат по съдържание с 

номенкратурата на конкурса и формално съответстват на изискванията да не са служили в 

предходни конкурси, на които се е явявал д-р Славов.  

Независимо от това в конкурс за преподавателска длъжност трябва да се вземат 

предвид в контекста на настоящия конкурс всички научни трудове на кандидата, тъй като 

са оказали въздействие върху съдържанието, качеството и всички други характеристики 

на неговата преподавателска му дейност. 

Публикациите са представени коректно в „Списък на публикациите, представени за 

участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“. Приемам, че 

представеният списък на всички публикации след 2009 г. включва изследвания с научен и 

научно-приложен характер след придобиването на ОНС „Доктор“ по научна специалност 

„Конституционно право“ в няколко основни направления, а именно конституционно право 

и управление, гражданско участие и пряка демокрация, публично право и европейски 

изследвания, публично право и политическа теология. 

Фактът, че значителна част от публикациите са на английски език благоприятства 

значимото присъствие на кандидата в международния научен обмен.  

Заключението ми е, че публикациите, с които кандидатът участва в този конкурс, 

се вписват органично в общото творчество на гл. ас. д-р Атанас Славов – това е 

проследимо на фона и в контекста на значимото му общо творчество. 

 

3. Основни научни и научно-приложни приноси: 

Като особено ценна намирам общата постановка на изследванията на д-р Славов, 

че съвременният политически ред налага развитието на конституционна демокрация, 

която не може да се ограничи само до институтите на представителната демокрация, 

чиито традиционни форми прогресивно дегенерират. По тази причина приемам за 

основателна принципната му теза за нуждата от специално легитимиране, активиране, 

защита и пр. на подобна промяна на политическото устройство и че главният ресурс за 

това може да е гражданското участие при вземане на политически решения, тъй като 
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тъкмо то притежава сериозен трансформативен потенциал, макар и според мен при 

определени условия (д-р Славов не се занимава обстойно с дефиниционната област на 

своята теза). Специално внимание в това отношение заслужава новоиздадената му 

монография, който бе подробно обсъдена на отделен научен форум с широко присъствие 

след излизането й. Тъкмо междинната област свързваща правните и политическите 

принципи на демокрацията са полето на постижения на д-р Славов. Той манифестира 

детайлно познаване на тези области и анализира взаимодействието помежду им с оглед 

качеството на резултата от него за принципно нов тип проактивна реализация на принципа 

на върховенство на правото. Достижение е пространното представяне на подобен 

новаторски модел на положена в закона демокрация, която обаче не се опира на 

традиционните структури, а на разгърнатия в допълващи се форми процес на гражданско 

участие. В модела на д-р Славов това участие е система, в която неразривно са слети 

политически и правни елементи. Подобна теория е съзвучна с новите тенденции в 

административната наука, която напоследък е изпълнена с проблематиката за 

взаимодействията между гражданския и другите сектори на обществения живот за 

изпълнението по нов тип публично ръководство (Governance), съзвучен с епохата на 

западане на представителната демокрация, разтварянето на националната държава и 

налагането на глобални форми на социална справедливост. 

Заключението ми е, че научните приноси на д-р Славов след предходните 

процедури по издигането му в научната и преподавателската кариера са налице, те са 

осезаеми под формата на разработени нови модели и принципи, обстойно 

методологически подкрепени с теоретични доказателства и демонстрират широка и 

стабилна професионална култура, необходима за добро академично преподаване на по-

високо равнище. 

 

4. Характеристика на преподавателската, методическата и проектната дейност на 

кандидата: 

Тъй като областта на публичната администрация предполага съчетаването на 

няколко вида знание, сред които сегмент от административно-правни, гражданско-правни 

публично-правни и конституционни въпроси е наложително включването на 

преподавател, изследовател и член на колектива с юридическа подготовка в 

преподавателската, изследователската и редовната академична работата по решаването на 

учебни въпроси на катедра „Публична администрация“. Досега д-р Атанас Славов 

преподава интензивно в бакалавърска и магистърски програми на специалността. Както 

досегашната му преподавателска дейност, така и предвидената по конкурса за длъжността 

доцент надхвърля значително изисквания хорариум: (1) в бакалавърската програма по 

Публична администрация дисциплините „Въведение в правото“ - 30 ч., „Конституционно 

право“ – 45 ч., „Основни права на човека“ – 30 ч., „Публично право и гражданско участие“ 

– 45 ч. и „Институции и процес на вземане на решения в ЕС – 45 ч.; (2) в магистърски 

програми:  „Права на човека“ – 30 ч., Human Rights – 30 ч., Оценка на съответствието със 

законодателството на ЕС – 30 ч. 

Д-р Славов нееднократно е бил гост-преподавател в български и чуждестранни 

академични институции. Той участва в организирането на научни форуми. Членува в 
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авторитетни професионални организации. Работи интензивно по разработването и 

трансформирането на учебни програми във Философски факултет. Значим е списъкът от 

изследователски и образователни проекти на кандидата (ръководство, участие). Той е 

разпознаваем и желан партньор в проектната дейност. Това е качествена експертиза в 

полза на студентите и колегиалната общност. 

Заключението ми е, че преподавателската работа на гл. ас. д-р Атанас Славов 

съвпада изцяло с изискванията на конкурса и покрива академичните норми за този вид 

конкурси. Отделно от всички формални съответствия преподавателската му работа 

заслужава висока обща положителна оценка, потвърдена от систематично изразяването 

мнение както на колегите, с които работи заедно, така и на студентите, които обучава от 

години. Присъствието му в научния колектив се отличава с висок академичен морал. 

 

5. Критични бележки и препоръки: 

Нееднократно съм имал възможността да подчертая, че гл. ас. д-р Атанас Славов 

има високи лични стандарти за изследователска, преподавателска и проектна дейност. 

Нямам съществени бележки към представените публикации и досегашната дейност на 

кандидата. Имам обаче критика по отношение на методологическия подход и пълнотата 

на разработения творчески модел на конституционната гражданска демокрация, както си 

разрешавам обобщено да назова модела на д-р Славов. Намирам част от анализите за 

приковани в лоното на нормативизма, което е възможно да води до известен формализъм 

на основни изводи. Намирам, че има изрична нужда от новаторско понятие за гражданско 

участие, развито докрай и вмъкнато в текстурата на анализа в този пълноценен вид. 

Едновременно с това соча като важно допълването на модела на конституционната 

демокрация с разработка и на отношенията на правния и гражданския сектор от една 

страна със стопанския сектор, който е също мощен фактор по нов начин в конструкцията 

на съвременния политически ред.  

 

6. Мнение за кандидата 

Познавам Атанас Славов над 7 години и впечатленията ми от неговата 

изследователска и преподавателска работа в специалност „Публична администрация“, 

международните форуми, на които сме участвали заедно, приложната му работа като 

консултант по практически въпроси на съвместната ни практика утвърждават мнението 

ми, че е и ще бъде полезен и ценен член на академичния колектив. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Предвид изявените констатации и оценки мотивирано твърдя, че гл. ас. д-р Атанас 

Владиславов Славов отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност 

доцент по професионално направление и препоръчвам на уважаемото Научно жури 

убедено да подкрепи кандидатурата му за присъждане на академичната длъжност доцент. 

 

 

 

25.02.2018 г.                                                              Проф. д.п.н. Тодор Танев 


