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Относно:

1.

конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше
образование „3. Социални, стопански и правни науки”, професионално
направление 3.7. Администрация и управление (Публично право и
гражданско участие), обявен в ДВ, бр.83/17.10.2017 г.
Информация за конкурса

Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Публична администрация“ при
Философски факултет на СУ „Св. Климент Орхидски“ – София.
В конкурса участва един кандидат – гл.ас. д-р Атанас Владиславов Славов.
Кандидатът е представил всички необходими документи, предвидени в ЗРАСРБ и
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“ (чл. 108).
2.

Информация за кандидадатите в конкурса

2.1. Образование, специализации и обучения
Гл.ас. д-р Атанас Вл. Славов е завършил с отличие петгодишният курс на обучение
(1998 – 2003 г.) по специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“ – София. Притежава диплом за завършено висше образование на ОКС
„магистър“ (А-2002 СУ №М162969). Придобитата магистърска степен по специалността е
с две специализации – Публична администрация и Международно право и международни
отношения. Преминава обучение в редовна докторантура (2005/09 г.) в ЮФ на Софийски
университет. През 2009 г. защитава дисертационен труд на тема „Гаранции за
върховенството на конституцията в Република България“ и получава ОНС „доктор“ по
научната специалност ш. 05.05.06. „Конституционно право на Република България“ (ВАК,
дипл., №33454/19.08.2009 г.). През 2011 г. продължава обучението си в Университета в
Глазгоу (магистърска програма по право – 2011/13 г. и докторска програма – 2013/16 г.).
Защитава дисертационно изследване на тема Towards participatory political theology:
democratic consolidation in Southeastern Europe and the role of Eastern Christianity in the
process и придобива научна степен Doctor of Philosophy (PhD in Law, Research, 23.06.2016
г.). Образователният профил на кандидата се допълва от множество участия в редица
международни специализации, които актуализират, допълват и развиват неговите
образователни компетентности. Сред тях, като студент – участва в лятно училище по
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конституционализъм (2001) и международна академия за лидерство (2003); като
докторант/изследовател – международна програма за обмен на млади учени (Япония,
2006), лятно училище за млади учени (САЩ, 2007), програма за конституционалисти
(Германия, 2009), глобален форум за модерна пряка демокрация (САЩ, 2010), програма за
граждански и политически лидери (САЩ, 2013).
2.2. Професионално развитие
Година след завършването на специалност „Право“ (12.2003 г.) гл.ас.д-р Атанас Вл.
Славов успешно полага и изпита на МП за придобиване на юридическа правоспособност
(притежава Удостоверение за юридическа правоспособност на МП - № 2066/27.12.2004
г.). Като правоспособен юрист, паралелно с академичната си кариера, като изследовател и
преподавател той натрупва и солиден юридически практически опит. От 2007 г. насам е
привличан активно като консултант и участник в работни групи към Министерство на
правосъдието по подготовката на редица законопроекти като: ЗПУГ в държавната власт и
местното самоуправление, ЗНА и ред.др. Работил е като държавен експерт в дирекция
„Съвет по законодателство“ при МП (2012/14 г.). След 2014 г. е изпълнявал функции на
съветник по конституционни въпроси в кабинета на министъра на правосъдието и
съветник (2014/15) по законодателни въпроси в кабинета на вицепремиера и министър на
вътрешните работи (2016). Десетгодишният опит като консултант, държавен експерт и
съветник са благоприятна основа за академична кариера в областта на публичното право и
публичната администрация и са изключително полезни за прагматизиране на
изследавателската и преподавателската работа. Членува и участва в ръководствата на
редица НПО, като по този начин заявява публично активната си гражданска и
професионална позиция в подкрепа на каузите на гражданското участие и либералната
демокрация. Съчетаването на практически опит с фокусирано и интензивно академично
развитие през последните години осигуряват ценна професионална квалификация в
областта на конкурса за обявената академична длъжност.
2.3. Академично развитие
След придобиването на магистърска степен по Право и придобиването на юридическа
правоспособност гл.ас.д-р Атанас Вл. Славов е привлечен към преподавателска работа.
През периода 2005/12 г. той е бил хонорован преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“
(2005/08 г. и 2010/12 г.) и в ПУ „Паисий Хиленсарски“ (2009/12 г.). От м. юли 2012 г. работи
на ОТД в катедра „Публична администрация“ към Философски факултет на длъжност
„главен асистент“ (съгласно приложено към документите допълнително споразумение към
трудов договор). От представените документи е видно, че кандидатът за академичната
длъжност доцент има общ трудов стаж от 10 г. 7 м. 22 дни (към 01.02.2017 г.), като към
04.12.2017 г. той има преподавателски стаж в СУ „Св. Климент Охридски“ от 8 г., 4 м. и 11
дни (Уверение, 430/04.12.2017 г.). С това се изпълняват изискванията на чл. 105 от
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“.
Посочените данни в т. 2 за гл.ас.д-р Атанас Вл. Славов говорят за фокусирано в
областта на конкурса образование, професионално и академично развитие, което прави
неговата кандидатура подходяща за академичната длъжност „доцент“ за нуждите на
катедра „Публична администрация“ при ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“.
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3.

Научно-изследователска и преподавателска дейност

3.1. Научно-изследователска дейност
Кандидатът за академичната длъжност „доцент“ е представил пълен списък на
публикациите си за периода 2009 – 2017 г. след придобиване на ОНС „доктор“. Съгласно
справката общият брой на публикациите е 31 броя (3 монографични изследвания, в т.ч.
дисертационното изследване на английски език; 22 студии и статии; 6 публикации с
приложно и учебно съдържание; 8 публикации с популярно и публицистично
съдържание).
Гл.ас. д-р гл.ас.д-р Атанас Вл. Славов участва в конкурса с общо 17 научни
публикации – 1 монографично изследване, 16 студии, статии в научна периодика и
публикации в научни сборници.
Разпределението на научната продукция на канидидата е посочено в таблицата.
Научни публикации
Хабилитационен (монографичен) труд
Дисертационен труд
Монографии, книги, учебници
Публикации в списания и сборници
Общо (без дис.труд)

Публикации за участие в конкурса

Общо

Общо,
в т.ч:

1
1
1
22

1
16
17

самостоятелни

на чужд език

1
15
16

7
7

От таблицата и от приложените документи е видно:
-

-

-

-

Кандидатът участва в конкурса с монографичен (хабилитационен) труд.
(Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни
перспективи. Ciela. София, 2017, ISBN 978-954-28-2395-7, 291 с.);
Публикационната активност е висока. На база общия брой публикации след 2009
г. средно на година са публикувани 3,44 броя публикаци. За същия период
средният брой научни публикации на година (с които кандидатът участва в
конкурса) е 1,89. Броят на публикциите е относително равномерен по години,
което е свързано и с неговото обучение в Университета в Глазгоу;
С изключение на една (№3, съгласно приложения списък) от приложените за
участие в конкурса публикации всички са самостоятелни. В посочената
публикация гл.ас.д-р Атанас Вл. Славов участва като трети по ред автор от
международен екип, с което показва възможностите си да участва в
перспективни колективни изследвания и да утвърждава академичната си
репутация. Това се потвърждава от факта, че това е „най-видимата“ публикация
(с най-голям брой цитации през различни индексираши търсачки и е-библиотеки
– RePec, SSRN, Science Direct и др., съгласно справката за цитиранията);
Във връзка с полученото образование, професионално и академично развитие е
публикационната активност в международни академични среди. Общият брой на
научните публикации в международни научни списания е 7 (44% от всички
оценявани научни публикации);
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-

-

-

-

Справката за публикациите показва, че кандидатът представя идеи и резултати
от изследванията си в престижни национални и чужди научни издания като:
Социологически проблеми, Християнство и култура, Ecinomic systems,
Southeastern Europe и др. Половината от представените публикации са
представени в наша и чужда научна периодика, което осигурява
представителност и видимост на публикациите. Разнообразието на
публикациите сочи, че кандидатът е добре приет в научната общност, а
публикациите в престижни национални издания индикират за висока оценка от
научната му дейност;
Значимостта на темите, показаната ерудиция в публикациите и тяхната
международна представителност са заявка за нарастващ научен авторитет и
влияние. Справката за намерените индексирани и цитирани публикации показва:
в Web of Science и Scopus са намерени 2 цитирания на общо 3 индексирани
документа; в други бази данни (CEEOL, RePec и др) са установени 8 цитирания
на 2 публикации. В цитирания, установени от автора са посочени 13 цитирания в
хартиени и електронни издания на 4 публикации (2 от които на български език).
Посочени са още 10 индексирани публикации в други бази данни, без
установени за тях цитирания. Публикационната активност, академична
добросъвестност и практическият опит в значими области на публичното
управление са основания, че научните изследвания на кандидата ще намерят
нарастващо отражение в национална и международна академична среда;
Налице е висока активност в изследователски проекти и научни прояви.
Посочени са 11 участия в международни конференции, сред тях в Сеул, Виена,
Брюксел, Антверпен, Глазгоу. Във връзка с обучението си в чужбина през 2013 –
2014 г. по тематиката на публичното право и политическата теология са
изнесени 3 лекции в Университета в Глазгоу и Университета в Тилбург. От 2009
г. насам гл.ас.д-р Атанас Вл. Славов е участвал в общо 10 изследователски
проекта от които 7 международни. Референт е за България на World Justice
Project, Rule of Law Index (2013/15) и Varieties of Democracy (2017);
Научните публикации представят кандидата като утвърден изследовател, който
работи по широк кръг актуални и значими въпроси на публичното управление.
Темите, които засягат неговите изследвания и публикации очертават най-общо
следните изследователски перспективи:
(а) конституционно право и управление – общо 5 публикации, от тях 1 на
англ. език;
(б) гражданско участие и пряка демокрация – общо 5 публикации (в т.ч.
монографията), от тях 2 англ. език;
(в) публично право и европейски изследвания – общо 3 публикации, от тях
3 англ. език;
(г) публично право и политическа теология – общо 3 публикации, от тях 1
на англ. език.
Видно е че изследователските интереси и съответно основната
публикационна активност на кандидата са в областите на конституционната и
политическа теория и разширяването на гражданското участие като съществен
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-

елемент на конституционната демокрация. В тези тематични полета са над 2/3
от броя на всички научни публикации.
Монографията Гражданското участие в конституционната демокрация е
задълбочено, пълноценно и актуално научно изследване и висока степен на
практическа значимост. На базата на идеите на либералната конституционна
теория и гражданския либерализъм, авторът аргументира и развива идеите за
трансформационния потенциал на гражданското участие за публичната сфера и
за утвърждаването на принципите за доброто публично управление.
Гражданското участие, в широк смисъл – различните форми и процедури на
пряка демокрация и демокрация на участието, е присъща същностна
характеристика на съвременната конституционна демокрация. От тази гл.т.
изследването на връзките между гражданското участие и конституционната
система предполага използването на метод на изследване, който
надхвърля/надгражда юридическите и институционалните аспекти на проблема.
Наред с тях, чрез използването на възможностите на сравнителното правно
изследване, на представянето и оценката на нормативни източници и на
критичното осмисляне на наши и чужди практики, авторът предлага
„гражданско-политически прочит“ на темата. Този изследователски подход е
определящ за доказването на основната идея, че конституционната демокрация
черпи своята представителност и легитимност от заложените в обществения
договор ценности и принципи, които задават политическата рамка и
утвърждават сътрудничеството и взаимодействието между свободни и равни
граждани. Хабилитационният труд представя логично и балансирано както
общотеоретични така и практически въпроси: Какъв е съвременният политически
контекст на гражданското участие и кои са основните предизвикателства? (гл. 1);
Предполагат ли основните конституционни принципи, институции и стандарти
(разширяване на) гражданското участие? (гл. 2); Как различните форми и
процедури на гражданско участие допринасят за повишаване на легитимността на
институциите и вземаните решения, за изграждането на включващ и фокусиран
към гражданите конституционен, законодателен и политически процес? (гл. 3);
Кои са различните национални и Европейски модели и добри практики на
гражданско участие? (гл. 4); Как гражданите у нас участват в публичното
управление? (гл. 5); Какви са възможностите у нас за гражданско участие и
контрол върху законодателния процес и процеса на формиране на политики? (гл.
6); Какви промени в правната регулация у нас са възможни и следва да се
направят, за да се разшири гражданското участие? (гл. 7).
В приложена справка е направен опит да бъдат детайлизирани приносите, в
посочените по-горе 4 тематични полета. Те отразяват както валидни теоретични
обобщения и методологически решения, на основата на които се предлагат
конкретни практически мерки.
С теоретичен принос са изследванията за: мястото и трансформационния
потенциал на (формите на) гражданското участие в съвременната
конституционна демокрация; политическата същност на конституционната
демокрация и изграждането на гражданска култура и участие;
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предизвикателствата и рисковете при разнопосочните процеси на консолидиране
на демократичните системи в страните от ЦИЕ и ЮИЕ; свързаносттта между
православни телеологични доктрини и ценности и базисни атрибути на
либералния политически и конституционен ред.
С научно-методичен принос са резултатите: обобщаване, систематизиране и
оценка на основни форми и процедури на гражданско участие в съвременната
конституционна демокрация в сравнителен международен план; оценена е
практиката по прилагане на ЗПУГ по отношение на прякото участие на
гражданите в България; анализирани са ключови промени в ЗНА и нормативната
уредба за подобряване на стандартите за обществени консултации и въвеждане
на ПОВ и ПсОВ на законодателството; факторна обусловеност на
натовареността на съдиите в първоинстационните съдилища в България чрез
иконометрично моделиране.
С научно-приложно значение са: обобщаване на предложения за
Конституционни и законодателни промени, насочени към разширяване и
насърчаване на гражданско участие; извеждане на процедури и механизми за
разширяване на механизмите за демократична отчетност и контрол на системите
за национална сигурност.
В представените публикации авторът демонстрира висока ерудиция по
анализираните проблеми, добросъвестно използване на научния апарат, добро познаване
на концепциите на наши и чужди автори, което му позволява да представи и аргументира
собствена критично осмислена позиция. В по-широк план имаме съвпадение на научна
експертност, изявени като лична позиция либерални ценности и активно гражданско
участие. Темите имат значение не само в теоретичен план; търсените решения по тях са
ключови за развитието на страните от ЦИЕ и ЮИЕ, и в частност България.
Резюметата на научните трудове представят коректно основните моменти от
неговата научно-изследователска и творческа работа.
3.2. Преподавателска дейност
Атанас Вл. Славов работи като асистент в СУ „Св. Климент Охридски“ от 8 г., 7 м. и
22 дни). Автобиографичната справка показва, че кандидатът изпълнява преподавателски
ангажименти още като редовен докторант и натрупва преподавателски опит впоследствие
като хонорован преподавател/асистент и редовен преподавател в катедрата по „Публична
администрация“. Гл.ас.д-р Атанас Вл. Славов води занятия по учебни курсове в
бакалавърска и магистърска степен; учебните дисциплини са изцяло в профила на
неговата научна експертиза.
Университет
2005/08: Софийски
университет
2009/12: Пловдивски
университет
2010/12: Софийски
университет

Катедра /
факултет
Юридически
факултет
Приложна и
институционална
социология
Европеистика

Преподава по дисциплина
Конституционно право
Историческа социология на модерните институции
Конституционно правосъдие в ЕС
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2012-: Софийски
университет

4.

Публична
администрация

Въведение в правото, Конституционно право,
Основни права на човека, Публично право и
гражданско участие, Институции и процес на
вземане на решения в ЕС; Права на човека, Human
Rights, Оценка на съотвествието със
законодателството на ЕС

Заключение

Въз основа на гореизложените данни, констатации и оценки за постиженията в
научната, публикационната и преподавателската дейност, както и професионалните
качества на гл.ас.д-р Атанас Владиславов Славов предлагам на Научното жури да
присъди на кандидата академичната длъжност „доцент“ в Софийски университет
„Св. Климент Охридски“ в област на висше образование „3. Социални, стопански и
правни науки”, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Публично
право и гражданско участие).

Дата: 26.02.2018 г.

ЧЛЕН НА ЖУРИТО:
(доц. д-р Александър Иванов Вълков)
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