
С Т А Н О В И Щ Е

от доц. д-р Валентин Недев

дисертационния труд на Асхат Газаев на тема „Превенция и противодействие на
корупцията в държавната администрация“

за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално
направление 3.6. „Право“, докторска програма „Криминология“

Представеният дисертационен труд е в обем 192 стр. и е структуриран по следния
начин: Съдържание, Въведение, три глави с десет параграфа, Заключение, Приложение
и Списък на използваната литература.

Във Въведението е обоснована актуалността на разработваната тема. Несъмнено тя
е особено актуална за ефективното противодействие на престъпността в Република
Казахстан. Авторът се обосновава с това, че корупцията е сериозен проблем за страната
и особено участието на държавни служители в корупционни правонарушения (по-
нататък в труда тази констатация се илюстрира с голям обем статистически данни). В
Казахстан е изработена антикорупционна политика (Държавна програма за борба с
корупцията), която следва да бъде реализирана. От друга страна е необходимо
подобряване на държавното регулиране на противодействието на корупцията, вкл.
усъвършенстване на наказателното законодателство, което законодателство изисква
научен анализ и препоръки за практическо прилагане.

Въпреки немалкия брой научни работи в сферата на противодействие на корупцията
в Република Казахстан, дисертантът констатира, че липсва комплексна работа,
посветена на разработваната тема, както и че съществуват немалък брой дискусионни
разбирания в тази област, по които следва да се вземе отношение.

Като основна цел авторът си поставя разработването на криминологичните основи
на превенция на корупцията в държавната администрация, за изпълнението на която
формулира 9 на брой задачи (определяне същността на корупцията като социално
явление, разработване на криминологична характеристика на това явление,
систематизиране на причините и условията за съществуването му, разработване на
система от общи и специални мерки за преодоляването му и др.).

За постигане на набелязаната цел авторът използва методи на научно познание, като
исторически, логически, системен, статистически и сравнително-правен анализ.

За обосноваване на изводите си дисертантът използва богата емпирична база, вкл.
статистически данни от Главна прокуратура и Министерството на вътрешните работи,
както и данни, получени в резултат на изучаване на 102 наказателни дела за корупция в
държавната администрация и анализ на материали в средствата за масово осведомяване
за последните осем години.



Във Въведението авторът формулира осем основни положения, които изнася за
защита. Те се обосновават убедително в последващото изложение. Несъмнено тези
положения притежават теоретическа и практическа значимост, могат да се използват за
целите на нормотворческата и практическата дейност по противодействие на
корупцията в държавната администрация, както и да се включат в преподаването на
подобни теми във висшите училища.

По темата на дисертацията авторът е реализирал значителен брой публикации
(общо осем на брой): три статии в научни списания, две от които в списание с импакт
фактор, четири доклада на научни конференции, включително един – на международна
конференция, и учебно пособие.

Глава първа е посветена на криминологичната характеристика на корупционната
престъпност в държавната администрация.

В Параграф първи авторът се е опитал да направи обща характеристика на
корупционната престъпност в държавната администрация.

Направен е обширен лингвистичен анализ на понятието „корупция“; анализирани са
голям брой определения на това понятие: предложени от учени-криминолози, вкл. и
български такива, в юридически речници, от 9 –тия конгрес на ООН по
противодействие на престъпността и третиране на правонарушителите, Конвенцията на
ООН против корупцията, Общността на независимите държави, казахстанския Закон за
противодействие на корупцията.

Интерес представлява предложената от дисертанта класификация на видовете
корупция (стр. 26), както и формулираните от него ключови особености на корупцията
(стр. 30).

След анализ на различните схващания авторът предлага свое определение на
явлението „корупция“ (стр. 31), както и на понятията „корупционно правонарушение“ и
„корупционна престъпност“.

В Параграф втори е предложена разгърната криминологична характеристика на
корупционните престъпления в държавната администрация.

На първо място са анализирани типовите корупционни ситуации (всъщност става
дума за проявни форми на корупционни престъпления). Предложени са статистически
данни за размера на нанесените вреди в резултат на осъществени корупционни
престъпления. Направено е предложение de lege ferenda за нов текст в Наказателния
кодекс на Казахстан, свързан с инкриминиране на нецелевото изразходване на
бюджетни средства.

Авторът предлага промени в Закона за държавните поръчки, като за целта
анализира добрите практики (въвеждане на електронни поръчки) в редица страни –
Португалия, Уелс, Франция, Холандия, Норвегия.



Като елемент на криминологичната характеристика на корупционната престъпност
в Казахстан дисертантът дава данни за корупционните индекси за Казахстан, съгласно
изследванията на организацията Transparency Internatonal.

Параграф трети и посветен на проблемите, свързани с Националния фонд на
Република Казахстан като обект на корупционни посегателства.

Авторът подчертава голямото значение на решаването на този проблем предвид
спецификата на структурата и задачите на фонда (извънбюджетен фонд за натрупване
на средства от износ на суровини), големите парични ресурси, акумулирани в него (27,5
% от брутния национален доход) и риска от корупционни прояви по отношение на него.

За да направи своите предложение дисертантът  е изучил опита на страни, в които е
бил учреден подобен фонд – Венецуела, Нигерия, Кувейт, Норвегия. В резултат на това
прави обосновано предложение за въвеждане на наказателна отговорност за нецелево
разходване на средства от фонда - действия, които могат да имат и корупционна
характеристика.

В Параграф четвърти е направена наказателноправна характеристика на
корупционните престъпления по Наказателния кодекс на Република Казахстан.

Авторът обръща внимание на колебанията на законодателя при регламентиране на
корупционните престъпни деяние – периодично включване на състави и съответно
изключване на такива, което говори за неизяснена политика в тази област. Той се
позовава и на мнение на Върховния съд на Казахстан относно често допусканите
грешки в квалификацията на корупционните престъпление, както и липса на
еднообразна практика на съдилищата при решаване на дела, свързани с корупция, вкл.
липса на индивидуален подход при налагане на наказанията.

Направен е подробен наказателноправен анализ на видовете корупционни
престъпления, съгласно направената им класификация (стр. 64). В резултат на това са
формулирани изводи относно трудностите на доказване на тези престъпления, особено
свързани с установяване на умисъла за извършването им и целта на извършването им.

Глава втора е озаглавена „Корупционна престъпност в държавната администрация
на Република Казахстан: причини, условия, анализ на състоянието на корупционните
престъпления и въпроси на тяхната превенция“.

В Параграф първи са откроени причинно-комплексните фактори за корупционните
престъпления в сферата на държавната администрация.

За да бъдат анализирани тези фактори, авторът разглежда сравнително подробни
причините за престъпността като социално явление. На тази основа представя система
от фактори като причини за корупционната престъпност, при което прави сравнение с
различни страни по отношение на индекса на корупция. За установяване на причините
използва и резултати от анкета, проведена сред населението през 2015 г., както и данни
от Националното бюро по противодействие на корупцията и Министерството на
вътрешните работи и други министерства.



Дисертантът предлага няколко класификации на причините за корупционната
престъпност: общи и специфични причини; политически и социално-икономически
причини, правни фактори, организационни и институционални фактори, фактори от
културен и етически характер.

Параграф втори е посветен на корупционната престъпност в държавната
администрация.

Представени са статистически данни относно състоянието на тази престъпност, вкл.
и нанесените вреди, както общо за страната, така и за отделните видове корупционни
престъпления съгласно данни на Генералната прокуратура и Единния регистър на
досъдебните разследвания. За сравнение за посочени данни за корупционната
престъпност в България. Представени са данни за нивото на латентност на
корупционната престъпност и са анализирани причините за това. Направено е
разграничение между корупционните престъпления и административните корупционни
правонарушения.

В резултат на анализа на данните е предложена характеристика на корупционната
престъпност в държавната администрация (стр. 101). Освен това са анализирани някои
от положенията на българската Национална стратегия за превенция и противодействие
на корупцията (2015-2020) и са посочени като добри практики, които могат да бъдат
използвани при противодействието на корупцията в Република Казахстан.

В Параграф трети и предложен криминологичен портрет на извършителя на
корупционни престъпления.

За формиране на портрета са използвани статистически данни, като за сравнение
са представени и данни от българско криминологично изследване (2013 г.). Като
елементи на криминологичния портрет са откроени: образование на извършителите,
психологически механизъм на корупционното поведение (при което са анализирани
множество произведение на учени-психолози), мотивацията на извършителите, вкл. и
защитната мотивация.

В заключение е предложен обобщен портрет на корупционера (стр. 114-115).

Въпросите относно превенцията на корупционните престъпления в държавната
администрация са разработени в Параграф четвърти.

Дисертантът прави характеристика на превенцията като система от мерки,
насочени срещу причините за съществуване на престъпността като социално явление,
като ги класифицира на общи и специални мерки.

По отношение на превенцията в държавната администрация особено внимание е
обърнато на ролята на специален орган, създаден в Република Казахстан през 2014 г. –
Агенство за държавната администрация и противодействие на корупцията.

При предлагане на конкретни мерки за противодействие на корупцията в
държавната администрация авторът се позовава многократно на произведения на



български автори, както и на положенията в Стратегията за борба с корупцията (2015-
2025) на Република Казахстан.

В глава трета на дисертационния труд дисертантът разработва въпросите на
международното сътрудничество и добрите практики по противодействие на
корупцията в държавната администрация.

В този аспект в Параграф първи подробно е анализирана ролята на Националното бюро по
противодействие на корупцията, а в Параграф втори е представен правния опит на множество
други страни, включително и на Република България.

В Заключението  авторът представя обобщените резултати от изследването си,
формулирани в 24 точки, както и предложенията си за повишаване ефективността на
превенцията на корупционната престъпност в държавната администрация.

На основата на тези констатации могат да се откроят следните научни и научно-
приложни резултати, представляващи оригинален принос:

1. В дисертационния труд се съдържа оригинална криминологична
характеристика на корупционната престъпност в държавната администрация на
Република Казахстан. Криминологичната характеристика е формирана с използване на
голяма статистическа информация за този вид престъпност, както и емпирични данни
от проведени анкети.

В този аспект дисертантът предлага свое определение на понятието „корупция“,
като за целта анализира голям брой източници. Предложена е класификация на
видовете корупция. Разработени са типовите корупционни ситуации, възникващи в
държавната администрация. Направена е подробна наказателноправна характеристика
на корупционните престъпления съгласно наказателното законодателство на Република
Казахстан. Откроени са причините, пораждащи корупция в дейността на държавните
служители. Принос представлява представянето на криминологичен портрет на
извършителите на корупционни престъпления, включително описание на
психологичния механизъм на корупционно поведение, данни за образованието на
извършителите, изработването на защитна мотивация от тяхна страна, както и
обобщения портрет на извършителите на тези престъпления.

2. Така разработената криминологична характеристика дава възможност на
автора въз основа на нейните елементи да предложи система от научнообосновани
превантивни мерки срещу корупционните престъпления, извършвани в държавната
администрация.

В този аспект особен принос представляват предложенията на дисертанта за
въвеждане на добри практики в областта на държавните поръчки, включително
електронни поръчки (след извършен сравнително-правен анализ на добрите практики в
множество страни).



3. Принос за противодействие на корупцията в Република Казахстан
представляват предложенията на дисертанта за въвеждане на наказателноправна
защита срещу корупционни посегателства в Националния фонд на Република
Казахстан, включително предложения за допълнения в наказателното законодателство.

4. Авторът прави предложения de lege ferenda за допълване на Наказателния
кодекс на Република Казахстан с текст, предвиждащ наказателна отговорност за
нецелево разходване на бюджетни средства.

5. Дисертантът анализира практиките за противодействие на корупцията в голям
брой страни от различни региони и изгражда своите изводи, използвайки тези анализи.

На второ място може да се констатира, че кандидатът притежава задълбочени
теоретични знания в областта на криминологията. За написване на труда са
анализирани  голям брой научни трудове на учени криминолози и психолози – 150
източника на руски, английски и български език, включително източници в Интернет.
При анализирането им авторът демонстрира обширни познания по науката
криминология, както в областта на теоретичните основи, така и в областта на отделните
видове престъпност и по - специално корупционната престъпност.

На трето място дисертантът показва способност за самостоятелни научни
изследвания. Той е събрал и анализирал голямо количество емпирична информация –
статистически данни за корупционните престъпления в Република Казахстан и данни
от проведени анкети. Освен това използва статистически данни за корупционни
престъпления в други страни, включително и България, което му дава възможност да
направи сравнително-правни анализи. За изработване на предложенията си относно
превантивните мерки, които могат да се предприемат срещу корупционните
престъпления авторът е анализирал програми за противодействие на корупцията в
различни страни, включително и българските стратегии в тази област.

По отношение на представения дисертационен труд могат да се направят някои
препоръки.

1. Съдържанието на труда би могло да бъде по-добре структурирано – например
всички елементи на криминологичната характеристика на корупционните престъпления
да бъдат представени в една глава, и във втора глава – всички предлагани превантивни
мерки и свързаните с тях предложения за промени в законодателството, тъй като
логиката ва изследването е: явление-причини-превенция.

Някои от разглежданите проблеми могат да се представят в по-сбит вид –
например наказателно-правната характеристика на корупционните престъпления,
данните за дейността на Националния фонд и др.

2. Би могло излагането на статистическите данни за корупционни престъпления
да бъде по-ясно диференцирано: съдебна статистика за осъдени корупционни
престъпления и осъдени лица за определени период и полицейска статистика на
съотношението между разкритите корупционни престъпления и осъдените такива.



3. Анализирайки трудовете на учени-криминолози авторът би могъл да ги
систематизира в отделни групи и много по - категорично да изрази своето собствено
мнение по разглежданите в тези трудове проблеми.

Направените препоръки не намаляват достойнствата на представения
дисертационен труд и имат за цел единствено неговото подобряване.

В заключение на изложеното до тук давам положителна оценка на
дисертационния труд на Асхат Газаев на тема „Превенция и противодействие на
корупцията в държавната администрация“ за присъждане на образователната и научна
степен „доктор“.

08.03.2018 г. ДАЛ МНЕНИЕТО:

(доц. д-р Валентин Недев)




