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ÐÅÖÅÍÇÈÈ

“ÁÅÆÀÍÑÊÎ ÏÐÀÂÎ” – ÅÄÈÍ ÄÚËÃÎÎ×ÀÊÂÀÍ 
ÒÐÓÄ ÍÀ ÊÍÈÆÍÈß ÏÀÇÀÐ

Äèìèòúð Êèðîâ*

Кризисните епо хи и ра ди кал ни те про ме ни в об щест ве ния 
жи вот раж дат раз лич ни про дук ти. Едни от тях – във фи ло со-
фията, дру ги – в пси хо ло гията и най-ве че в со циал на та пси хо ло-
гия, тре ти – в пра во то, чет вър ти – в по ли ти ка та, в тру до во-об-
щест ве на та прак ти ка и др. При та ки ва ши ро ко ма щаб ни све тов ни 
кри зи ка то настояща та се появя ват произ ве де ния, които обо га тя-
ват про фе сионал но то поз на ние със своята науч ност, ак ту ал ност и 
про зор ли вост.

Такова съ чи не ние е то ку-що из лез лият от пе чат труд на ад-
во кат Илиана Савова „Бежанско пра во“ (С.: Сиби, 2022). Строго 
поглед на то, в пред ло же но то на чи та те ли те простран но из ло же-
ние от над 300 стра ни ци е вло же но раз би ра не то, че има раз лич ни 
пъ ти ща за овла дя ва не то на иде ите на дадена наука, но един от тях 
е не об хо дим и за дъл жи те лен – ус воява не то на нейни те клю чо ви 
по ня тия и на взаимовръз ки те меж ду тях, как то и ос мисля не то на 
тях но то при ла га не в прак ти ка та. Въз ос но ва на по ня тията и ка те-
го риал ния апа рат, из пол з ва ни в област та на убе жи ще то и в част-
ност на бе жан ско то пра во, ав то рът пра ви своето за дъл бо че но и 
простран но из ло же ние.

В своята ця лост тру дът пред ставля ва мо ногра фи чен ана лиз 
на вътреш но взаим но обусла вя щи се и свър за ни еле мен ти на бе-
жан ско то пра во, включ ващ пър ва част – „Общи по ло же ния“ 
(„Същност, място и из точ ни ци на бе жан ско то пра во“); вто ра 
част – „Видове убе жи ща“ („Особености на на ционал на та уред-
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ба“, „Убежище, пре доста вя но от дър жав ния гла ва“, „Статут на 
бе жа нец“, „Субсидиарна закри ла (ху ма ни та рен статут)“, „Вре-
мен на закри ла“); и тре та част – „Производство“ („Админи стра-
тивно произ вод ст во“ и „Съдебен кон трол“).

В мо ногра фията „Бежанско пра во“ на ана лиз и ин терпре та-
ция са под ло же ни раз лич ни по цен ност и ин стру мен тал ност по-
ня тия и идеи. Налице е кул тур но съ че та ние на об що те оре ти чен и 
част но научен пра вен ана лиз на из ло же на та в кни га та ма те рия и 
по-конкрет но на за щи та та на пра ва та на чо ве ка, поста вен в 
екстрем ни те усло вията на тър сещ закри ла. Показана е и ро ля та на 
дър жа ва та и на пре зи ден та на Република България. Историческият 
поглед към пред ме та на из ло же нието е под пла тен с доста тъч но 
при ме ри.

Отличителна осо бе ност на кни га та е нейна та су гестив ност и 
привле ка тел ност от глед на точ ка на рав ни ще то – мисле не и раз-
съж де ние – осо бе ности, които, естест ве но, за дър жат дис ципли ни-
ра ния чи та тел над фраг мен ти, изиск ващи по-об шир но об мисля не 
и връз ки с до пъл ни тел ни фак ти, мне ния, заклю че ния и те ории.

Написана за ви со ки те ета жи на наука та и на об съж да на та 
ма те рия, със своя изискан стил мо ногра фията ся каш пре дя вя ва 
изиск ва не към чи та те ля пред ва ри тел но да е из вър вял опре де лен 
път на юри ди ческо то аб страк т но по ня тий но раз ви тие. Съхраня-
вайки докрай науч ния дух и под ход, тя респек ти ра езо те рич но 
ориен ти ра ния чи та тел.

На пръв поглед съ дър жа нието на кни га та оста вя впе чат ле-
нието, че е пред наз на че на за науч ни ра бот ни ци и те оре ти ци. Но 
тя е осо бе но по лез на и за про фе сиона листи те, ра бо те щи в ор га ни-
те на МВР (Главна ди рек ция „Гранична по ли ция“, ди рек ция 
„Миграция“), за слу жи те ли те на Държавната аген ция за бе жан ци-
те при Министерския съ вет, как то и за всич ки, ра бо те щи в сфе ра-
та на юриспру ден цията – съ дии, про ку ро ри, ад во ка ти и др.

Образователно-поз на ва тел ният ха рак тер на кни га та е вън от 
вся как во съм не ние. Трудът на Илиана Савова е мно го цен но, ори-
ги нал но науч но обос но ва но из след ва не, което впе чат ля ва как то 
със своята пре циз ност и ав тор ска добро съ вест ност, та ка и с ак ту-
ал ност та на об съж да ния пред мет. Разглежданата ма те рия за ся га 
ед ни от най-важ ни те те ми на днеш ния ден – за война та и ми ра, за 
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ди на мич ни те об щест ве но-по ли ти чески и со циал но-ико но ми че-
ски про це си, които ге не ри рат тър се щи закри ла чуж ден ци и ико-
но ми чески мигран ти. Въпроси, които ве роят но все по ве че и по-
осе за тел но ще опре де лят бъ де ще то и жи во та на на ша та пла не та.

Трудът на Илиана Савова за пъл ва ед на оче вид на праз но та в 
на ша та юри ди ческа ли те ра ту ра. Той заслу жа ва ад ми ра ции, за що-
то пред ставля ва ед но за дъл бо че но и об шир но науч но из след ва не, 
което оче вид но е ре зул тат на дъл го го диш ни наблю де ния и твор-
ческа дейност. Гледищата на ав то ра из ра зя ват зря лост, бо га та 
еру ди ция и ком пе тент ност. Значението на то зи научен труд на-
раст ва още по ве че в усло вията на раз ра зи ла та се теж ка меж ду на-
род на бе жан ска кри за. Няма съм не ние, че ос вен за спе циалисти те 
кни га та ще бъ де по лез на и за оне зи об щест ве ни ци и по ли ти ци, 
вър ху които те жи от го вор ност та да взе мат ре ше ния за пре одо ля-
ва не то на кри за та. Ако тя не бъ де пре одо ля на, ще сме из пра ве ни 
пред мрач на та ми съл на ве ли кия Имануел Кант – че чо ве кът, до-
кол ко то то ва за ви си от не го, ра бо ти за уни що жа ва не то на соб-
ст ве ния си род.


