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IN MEMORIAM
В памет на Дончо Хрусанов
08 юни 1947 г. – 30 април 2021 г.

На 30.04.2021 г. ни напусна проф. д-р Дончо Гаврилов Хрусанов, дългогодишен преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в СУ „Св. Климент Охридски“. Това е изключително тежка и неочаквана загуба за всички, които го познаваха – роднини, колеги, приятели
и познати. Изключително трудно е да се говори и да се пише за професор Хрусанов в минало
време – с качествата си, с излъчването си, с финеса и хумора в общуването и с богатото и ценно
творчество, което той остави, винаги ще бъде част от нашето ежедневие, от нашата работа и,
за съжаление – само част от спомените.
Проф. Дончо Хрусанов е роден в Котел на 08.06.1947 г. Започва академичната си кариера
през 1975 г. като асистент в Юридическия факултет на СУ „ Климент Охридски“. Преминава всички
академични звания – 1979 г. – старши асистент; 1986 г. – главен асистент; 1993 г. – доцент. От 2003 г.
е професор в СУ „Св. Климент Охридски“ и във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Той е доктор
по право от 1985 г. Има редица специализации в чужбина – Германия, Гърция, САЩ. В Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е заместник-декан (1991–1995), (2006–2007),
(2007–2011) и декан – 1995–2003 г. Във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е декан на Юридическия факултет през периода 1992–1994 г. и ръководител на катедрата „Публичноправни науки“
от 2006 до 2010 г.
Той беше един от създателите на Юридическия факултет във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Стоеше в основата на всички дейности, които трябваше да се извършат за изграждането
на новия факултет – организационни, кадрови, научни. Благодарение на неговата неуморна
работа по това време Юридическият факултетна ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ получи право
да обучава студенти – държавна поръчка. С такт и прецизност подбра добър преподавателски
състав. Положи усилия за развитието на младите колеги. Винаги и във всяко отношение защитаваше интересите на факултета и на неговите преподаватели и студенти. С негова помощ
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Юридическият факултет се утвърди като авторитетно звено на ВТУ. В същото време придоби
и добро име сред новосъздаващите се юридически факултети в страната. Това остана и до днес
като традиция, която той и няколко други преподаватели в Юридическия факултет на ВТУ
положиха. Неговото име дълги години ще се споменава с уважение при развитието на нашия
юридически факултет.
Качествата и възможностите на професор Дончо Хрусанов бяха оценени не само в академичните среди. Той беше член на Правния съвет към Президента на Република България
(2001–2011 г.), член на Консултативния съвет към председателя на XL народно събрание
(2005–2009 г.). Той беше арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата от 2005 г. Член на СЮБ от 1973 г. Участваше активно в работата на Центъра за
обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“. Той участваше в създаването на проекти за редица
нормативни актове, като някои от идеите му получиха и реализация в действащи закони, като
например Административнопроцесуалния кодекс и Закона за административните нарушения
и наказания.
Професор Хрусанов беше дълги години главен редактор на списание DE JURE – издание
на ВТУ, беше член на редколегията на сп. „Съвременно право“ (от 1991 г.) и на „Юридически
свят“ (от 2008 г.). Навсякъде той работеше съвестно и с желание за укрепване авторитета на
правната наука, съдействаше на много млади автори да се утвърдят на това поприще със съвети, с литература, с редакторска намеса.
Уважението на академичната общност намери израз в награждаването му с „Почетен
знак със синя лента на СУ „Св. Климент Охридски“ и със званието почетен професор на ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“.
Проф. Дончо Хрусанов четеше различни курсове в СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов – 2004–2006 г.,
МУ – гр. Плевен. Основните му интереси бяха в областта на административното право и административния процес. Особено място в неговото творчество заема административнопроцесуалното право.
Поколения български юристи се учеха и ще продължават да се учат от неговите учебници
по административно право и административен процес, от десетките статии по различни важни
въпроси на публичното право. Ръководеше работата на десетки аспиранти и ги изведе до защита. С негова помощ се развиха и доста асистенти, доценти и професори. Така той участваше в
развитието не просто на науката, а и в реализацията на много колеги – научни работници.
Професор Дончо Хрусанов остави важна следа в развитието на българското право, в обучението на стотици български юристи и в сърцата на своите приятели и колеги.
Почивай в мир, Професоре!
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