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Лична информация 

Име  Веселин Христов Цанков 

Адрес  ПК 1756, гр. София, ж.к. "Малинова долина", ул. 185, № 26а 

Телефон  ……………………… 

E-mail  v.tzankov@abv.bg 

 

Националност  Българин 

 

Дата на раждане  09.10.1959 г.  

 
ТРУДОВ СТАЖ 

• Дати (от-до)  1983г. – до днес  

• Име и адрес на 
работодателя 

 От 1983-1993 г. ВСШ „Г. Димитров” –МВР (асистент до гл. 
асистент) 
От 1993 – 1996 г. НБТУБ при МС (зам. –директор) 
От 1996 г. – Министерство на правосъдието (гл. експерт) 
От 1996 -1997 г. ЗАГ „Динамик” ЕААД (гл. юрисконсулт) 
От 1996 – 2010 г. – адвокат, член на САК 
От 1997 г. – до сега ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив 
От 2000 г. – с прекъсвания през годините Академия на МВР, 
гост – професор (две учебни дисциплини) 
От 2005 г. – до сега ВСУ “Черноризец Храбър”, гр. Варна 
От 2007 г. – до сега БСУ – (основен трудов договор) 
От 2010 до 2015 г. Представител на Република България в УБ 
на АОП на ЕС 
От 2010 до 2012 г. УНСС – (по заместване на конституционен 
съдия) 
От 2012 г. – до сега Председател на ПКСПННС при НАОА 
 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 научни изследвания, консултантска дейност, преподаване във 
ВУЗ, 

 

• Заемана длъжност  1983 – 1993 г. асистент до главен асистент; ВСШ „Г. 
Димитров” МВР 
1993 – 1996 г. НБТУБ при МС – зам. – директор 

• Основни дейности и 
отговорности 
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• Дати (от-до)  1996-1996 г. 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Министерство на правосъдието 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 юридическа; гл. експерт 

• Заемана длъжност  1996 – 1997 гл. юрисконсулт в ЗАГ „Динамик” 

• Основни дейности и 
отговорности 

  
1997 г. – 2010 г. Институт за правни науки при БАН 
научен сътрудник, ст. н.с.; ръководител катедра; 
Научен секретар на Институт, член на ОС на БАН; 
Председател на Съвета по етика на БАН; 
Награден с почетна значка за заслуги към БАН 
 
2006 – 2010 г. 
и.д. и след конкурс Директор на Институт за правни науки при 
БАН 

  Научно-изследователска и преподавателска работа, участие в 

законодателни програми, в международни проекти, в обучения 

на държавни служители, служители в общините, ръководни 

функции в ИДП 

 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални 
умения 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация 

 1978 – 1983 г. ВСШ „Г. Димитров” МВР 
Висше специално образование 
 
1984-1988 г.  
СУ “Кл. Охридски” , гр. София 
Юридически факултет 

Магистър, Висше юридическо образование 

   

Други обучения: 
     1994 г.- обучения по Бежанско право в  
     Швейцария и в     Англия 
     1995 г. Едногодишна специализация по защита 
     на правата на човека, Програма “Темпус” 
     1996 –1998 г. докторат в Институт за правни 
     науки при БАН 
     2000 г. – Доклад по въпросите на Омбудсмана в 
     Атина на международна среща по проект на ЕС 
     2000 - 2001 г. – първа хабилитация ст.н.с. ІІ ст. д-
     р в ИПН-БАН 
     2002 г. Специализация по Право на ЕС по  
     Програма на Холандското правителство за  
     юристи в България 



 

     2005 г. Специализация по Миграционно и  
     Бежанско право – Испания 
     2006 г. специализация в Институт за авангардни 
     правни изследвания, Лондон, Великобритания 
     2007 г. Участие в конференция на тема: Защита 
     на правата на децата в съвременния свят” – 
     Барселона, Испания26.01.2004 г – 04.07.2005 г. 
     2009 - 2010 г. – втора хабилитация  Професор по 
     Конституционно право 
     2010 – 2015 г. – участие в заседанията на УБ на 
     Агенцията по основните права на ЕС, Виена 
 

            

          Умения за анализ, синтез и интерпретация на 
информация; организаторски умения, способност за 
планиране и за работа в екип. 
 

          Участие в кръглите маси на ВКБООН на тема: 
“Присъединяване на България към ЕС, европейска 
хармонизация в областта на убежището и 
международната закрила на бежанците”- участие с 

                               презантация на експертно ниво 

 Участие в конференции посветени на 
усъвършенствуване на административноправното 
обслужване на гражданите и на Института 
Омбудсман. Представяне на експертно мнение по 
нерешени досега и предизвикващи спорове въпроси. 
 Участие в Конференцията по принудителната 
миграция 28-29.10.2002 г. проведена в Академията на 
МВР гр. София. 
 Семинари - обучения за магистрати по тема 
Антидискриминационно законодателство в Република 
България – 8 участия с двучасови лекции по 
проблематиката, 2003 г. 

 
Консултант по измененията в Закона за 

българските общности зад граница – участие в 10 
срещи на експертно ниво с участието на 
представители на заинтересованите министерства и 
ведомства. 

Участие в проект Административен одит на 
общините. Експертно становище по проблемите. 
Десет участия в семинари, кръгли маси и дискусии. 
 Участие на експертно ниво в кръглите маси на 
тема: “Конституцията на ЕС и предизвикателствата 
пред Република България” – две участия. 

Участие във всички дискусии по Програмата за 
Академично обучение по Мигрантско и Бежанско 
право – над 10 участия. 

Писмено становище по искане на Председателя 
на Съвета по законодателство при Председателя на 
Парламента по Закона за убежището и бежанците 
преди второ четене на законопроекта. 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 

удостоверени с официален документ 
или диплома. 

ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
Придобити в жизнения път или в 

професията, но не непременно 
удостоверени с официален документ 

или диплома. 



 

 Писмено становище и представянето му при 
вътрешната защита на докторант Спас Ташев в 
Центъра за население при БАН на тема: “Правни и 
организационни аспекти на заселванията в България” 
 Десет участия в качество на правен консултант 
на Агенцията за българите в чужбина при 
междуведомствените обсъждания на законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона за българските 
общности зад граница. Представяне на писмено 
становище по време на среща с контактна група 
народни представители в НС. 

Представяне на три учебни програми, 
съответно по Българско гражданство и по Бежанско 
право и по Изборно право и избирателни системи на 
Декана на ЮФ при БСУ проф. д-р Ем. Къндева, 2004 г. 

Оказване на съдействие с пълна 
законодателна, административно - процесуална и 
библиографска справка по ЗЮЛНЦ на Председателя 
на БАН. 
 Разработване на Законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за избор на народни 
представители, като част от проекта на Изборен 
кодекс, съвместно със заместник председателя на 
ЦИК проф. Михаил Константинов, 2003 г. 
 Становище до Камарата на архитектите в 
Република България относно изясняване правното 
съдържание на понятията “държавна и общинска 
администрация” и несъвместимостите при различни 
категории лица, С., 2004 г 

13.01.1993 – 30.12.1995 г.   - участие в 
междуведомствени работни групи по изготвяне на 
законопроект за бежанците и подготовка на 
устройствени актове на НБТУБ при МС, 
в качеството ми на за.-директор, непосредствено 
отговарящ по тези въпроси; 

1997 - 2002 г. - участие в работните групи по 
изменение на Закона за бежанците и в приемането на 
нов Закон за убежището и бежанците, като научен 
консултант; 

2001 - 2003 г. – Участие в междуведомствена 
работна група по подготовка на мотиви и на 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
българите в чужбина, като научен консултант; 

2004 – 2006 г. – Участие като научен консултант 
на Министерството на правосъдието в подготовката 
на законопроекта за ратифициране на Европейската 
конвенция за гражданството и в междуведомствената 
работна група по подготовка на българското 
законодателство и институции за ратифициране на 
две конвенции – Конвенция за статута на лицата без 
гражданство и Конвенция за намаляване на случаите 
на лица без гражданство 

2007 г. – Представяне пред депутати от 
Комисията по правата на човека към Народното 



 

събрание на основните положение на законопроект и 
мотиви за ратифициране на двете конвенции за 
статута на лицата без гражданство, организиран от 
представителството на СВКБООН в Република 
България 

2008 г. – Становище до Министерство на 
правосъдието по пакета от законодателни мерки за 
намаляване на осъдителните присъди срещу 
Република България в Европейския съд по правата на 
човека в Страсбург 

2008 г. – член на Комисията за подготовка на 
устройствени  и вътрешно служебни актове на БАН 

2009 г. – Председател на Съвета по етика при 
Общото събрание на БАН 

 
Публикации – над 40, от които 
- 7 самостоятелни монографии; 
- самостоятелна глава в студия на английски 

език,“Migration Austrian Bulgarian EU legislation”, 2003 
- учебник по Бежанско право, 2006 
- учебник по Миграционно и Бежанско право 

2011 
 
Участия в национални и международни конференции, 
симпозиуми и други с покана за доклади:  
Охрид – Национална миграционна политика и 
практика на Република България 
Атина – „Омбудсманът в Република България”, 2000, 
по проект на Република Гърция 
София – „Съответствие между Законът за 
българското гражданство и Европейската конвенция 
за гражданството”, 2001, по българско-холандски 
проект 
Виена – „Актуални въпроси на миграционната 
политика и практика в Република България”, 2003 
София – „Правни аспекти на взаимоотношенията 
между общините и Министерство на правосъдието по 
въпросите на българското гражданство”, 2005, по 
проект на Главна Дирекция ГРАО, МРРБ  
Становище до министъра на правосъдието – 
31.05.2010  
(53 стр. относно Приложението на Договор между 
България и САЩ от 1924 г.). 
Представяне на системата за убежище в Република 
България на международен форум – 9-10.11.2011 г. 
Презантация пред Атлантическия клуб  по повод 
събитията наречени „Арабска пролет” и последиците 
за Република България, 2011 
Участия в две заседания на Правния съвет при 
президента 2012 – 2013, като външен експерт 

 
 

 
МАЙЧИН ЕЗИК  Български 



 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  АНГЛИЙСКИ 
                                         • Четене  ДОБРО 
                                         • Писане  СРЕДНО 

• Разговор  ДОБРО 

 
  РУСКИ 

                                         • Четене  МНОГО ДОБРО 
                                         • Писане  ДОБРО 

• Разговор  МНОГО ДОБРО 
 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  

екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 Комуникативност, способност за работа в екип, способност за 
анализ, синтез и интерпретация на информация. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

  

 
Участие като ръководител и член на екип по проекти 
Участие в европейски проекти: Сравнителноправно 
изследване на миграционното законодателство България-
Австрия, 2003 г. 
Участие в национални проекти: Кординатор на инициатива 
Академично обучение по Бежанско право по проект на 
Представителството на СВКБ на ООН в България, 2000-2007 

Оценка на въздействие на законодателството 2008-2009 

Обучение на докторанти и на млади научни работници 2008-
2010 (ръководител) 

Други проекти 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

  Работа с компютър – Microsoft Office /Word, Power Point, 
Excel/ и Internet  

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 Публицистични способности /над 40 научни статии/, 7 
монографии, два учебника 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 Професионална шофьорска книжка. 
Хоби – четене на книги, музика и спорт 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 При необходимост 

 

 

 


