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Единственият кандидат в конкурса за професор по 

наказателно право в Юридическия факултет на Софийски 

университет „Св. Кл. Охридски” е доц. Борис Владимиров 

Велчев, доктор по право, доцент по наказателно право в същия 

факултет. За участие в конкурса той представя монография и 

осем научни статии. 

Кандидатът познавам лично и от неговите трудове. 

Преподавателската работа на кандидата ми е известна от 

избора му като хоноруван, а по-късно и като редовен асистент 

по наказателно право в Юридическия факултет на СУ “Св. Кл. 

Охридски”. Имам отлични впечатления и от общата ни 

преподавателска работа в Юридическия факултет на 

Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. 
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Доц. Велчев чете лекции по наказателно право – обща и особена 

част и по международно наказателно право. 

Като учен той се отличава с изключително трудолюбие, 

широка обща и специална правна информираност. Следва да 

подчертая неговата способност да подбира за теми на своите 

научни изследвания проблеми, които са от съществено значение 

за българското наказателно право, за наказателноправната 

теория и практика.  

 

Анализът на научните постижения на доц. д-р Борис 

Велчев определено води до извода, че те са новост в 

наказателноправната наука, обогатяват съществуващите знания 

в тази област на правното познание и могат да намерят 

приложение в законодателството и съдебната практика. Особено 

внимание заслужава и фактът, че няколко от предложенията за 

усъвършенстване на законодателството, направени в 

представените трудове, вече са възприети от законодателя и 

представляват действащо право. 

Не мога да оставя без внимание точния език и стил на 

неговите трудове, както и умението му да представя 

разглежданите въпроси по един компетентен и увлекателен 

начин за читателя. 

Научните приноси в представените за конкурса трудове 

са много и в едно становище като настоящото мога да посоча 

само най-съществените от тях. 

І. Монографията „Проблеми на наказателната политика в 

Република България” е единственото задълбочено и системно 

изследване на наказателната политика през последните двадесет 

и две години и това нейно качество е първият съществен принос, 
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който искам да посоча. В нея авторът анализира всички 

стратегии и концепции за наказателната политика, приемани 

през последните години. Този обстоен анализ е безспорен 

принос за разкриване на пропуските и недостатъците в тази 

област. 

Друг съществен принос на автора е изясненото 

съдържание на самото понятие за наказателна политика. В тази 

връзка оценявам като съществен принос на кандидата и 

формулираните от него основни принципи на българската 

наказателна политика, изведени след критичния анализ на 

приетите до сега концепции и стратегии за наказателната 

политика. 

Не мога да отмина и един конкретен принос – направените 

от автора предложения за допълване на уредбата на неизбежната 

отбрана и уреждането със закон на известни колективни форми 

на самозащита на гражданите. 

По-нататък искам да се спра и на предложението на доц. 

Велчев за възприемане на конституционен предел на 

криминализацията. Тази идея наистина е революционна, 

предлага се за първи път в правната доктрина от автора, 

съпроводена е с конкретно предложение de lege ferenda и следва 

да бъде оценена като много съществен принос на кандидата 

поради самото поставяне на въпроса и конкретното 

предложение за неговото решение. Тук обаче ще си позволя да 

изразя несъгласието си с това предложение. Защото то изисква 

по-задълбочен анализ предвид възможните отрицателни 

последици – понастоящем противоконституционността трябва 

да е обявена от КС и действа само за в бъдеще... 
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Не мога да отмина без заслуженото внимание и 

убедителната защита на мястото на прокуратурата в системата 

на съдебната власт и отграничаването на нейните функции от 

тези на останалите държавни органи. 

 

ІІ. Представените осем научни статии също съдържат 

множество приносни моменти. 

Сред идеите, формулирани и обосновани в статиите, искам 

да отбележи две от предложенията в статията „За приложното 

поле на чл. 282 от НК”. Първото от тях – уредбата на подкупа да 

се обособи в самостоятелна глава от Особената част на НК, беше 

възприето в проекта за нов НК. Второто – за нова редакция на 

заглавието на Глава осма от Особената част на НК, беше 

частично възприето в проекта, като по този начин се разшири 

приложното поле на общите престъпления по служба. 

Напълно убедително е и предложението престъпленията 

против културното наследство да бъдат обособени като 

самостоятелна глава в Особената част на НК, което кандидатът 

прави в статията „Препоръки към усъвършенстване на 

наказателноправната уредба на паметниците на културата”. Това 

предложение също бе възприето при изготвяне на проекта за нов 

НК. 

ІІІ. Въпреки огромната заетост на кандидата на 

отговорния пост в държавата – главен прокурор на Република 

България, доц. Борис Велчев не прекъсна връзката си с науката 

и нейното преподаване. През този период под негово научно 

ръководство бяха защитени две докторски дисертации, а трета е 

в процедура за защита. Представените научни трудове в 

конкурса доказват, че той не само не е прекъснал 
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научноизследователската си дейност, но я е обогатил на 

заемания отговорен държавен пост. 

В заключение трябва да отбележа, че кандидатът е 

изпълнил изискванията на Закона за развитие на научния състав 

в Република България, като е представил нова монография като 

хабилитационен труд и други нови публикации след защитата на 

докторската степен и след избора за доцент. Предвид научните 

достойнства на неговото творчество и отличните ми 

впечатления от преподавателската му дейност съм убеден, че 

научното жури трябва да предложи на Факултетния съвет на 

Юридическия факултет при Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски” да избере като професор по наказателно право 

доц. д-р Борис Владимиров Велчев. 

 
Гр. София, 14 август 2012 г.       

 
 
       (проф. д-р Ал. Стойнов) 

 
 


