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Темата на представения дисертационен труд е актуална. В нашата
наказателноправна литература няма друго монографично изследване, посветено
на този проблем.
Трудът е в обем от 372 страници. Структуриран е в увод, три глави, всяка с
по три раздела, заключение, две приложения (Списък на използваните нормативни
актове и списък на използваната съдебна практика). Списъкът с използваната
литература обхваща 180 източника на български и руски език, както и 21 интернет
сайта на български и английски език. Позоваванията под линия са 575.
Общото впечатление от разработката е много добро. Изследван е голям
обем литература на български и руски език. Използваният език е научен, правилно
се борави с понятийния апарат. Демонстрирано е умение за отстояване на
собствени научни тези, спазен е добрият тон на научната полемика. По
необходимост са разгледани и редица относими нормативни актове извън
Наказателния кодекс, което придава интердисциплинарен характер на
изследването. Интерес представлява сравнително-правният анализ, при който са

проследени впечатляващ брой чужди законодателства и правната закрила на
служителя под прикритие, която те дават.
Първа глава проследява историческите аналози на института, процеса по
неговото възприемане в нашето законодателство, колебанията на законодателя за
неговото място – в процесуалния или в материалния закон. Направена е обща
характеристика на деянието на служителя под прикритие и правоотношението,
което се създава при осъществяването му.
Втора глава съдържа подробен анализ на деянието на служителя под
прикритие, като разглежда отделните обективни и субективни признаци, които го
съставят. Изведени са различията с чужди законодателни решения и на тази база
са обосновани предложения de lege ferenda.
Трета глава изследва пределите на деянието и последиците от тяхното
превишаване. Извършено е отграничение от другите обстоятелства, изключващи
обществената опасност и противоправността на деянието и на тази база е
обоснована необходимостта от запазване на обстоятелството по чл. 12б от НК,
като такова със самостоятелно приложно поле. В резултат на съпоставителния
анализ, дисертантът прави извод, че останалите обстоятелства не могат да
заменят чл. 12б от НК. Внимание е обърнато на възможността за извършване на
мнимото деяние чл. 12б от НК – в резултат на грешка, както и на последиците от
провокативно поведение от страна на служителя под прикритие.
В заключението са обобщени предложенията de lege ferenda. Те се
отличават със сериозна обоснованост и задълбоченост на аргументацията.
Предложената нова ал. 2 на чл. 12б, от НК дава известна конкретност на
границите на определените по закон правомощия на служителя под прикритие,
каквито понастоящем липсват в НК. Дискусионно е и предложението да се разшири
кръга на субектите на деянието по чл. 12б от НК.
Авторефератът коректно отразява основните постановки, залегнали в труда.
По темата на дисертацията са направени пет публикации.
Липсата на бележки към представения труд се обуславя до известна степен
от факта, че в много от възникналите в процеса на разработване на дисертацията
бележки бяха своевременно съобразени.
Представеният дисертационен труд удовлетворява всички изисквания на чл.
6, ал. 3 от ЗРАСРБ, тъй като съдържа научни и научно-приложни резултати,

представляващи оригинален принос в науката, и показва, че кандидатът притежава
задълбочени теоретични знания по наказателно право, както и способности за
самостоятелни научни изследвания.
Предвид гореизложеното, убедено ще гласувам положително за присъждане
на образователна и научна степен „доктор” по Наказателно право на Герман
Христов Германов, докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Правни
науки“ на Юридическия факултет на Варненския свободен университет
”Черноризец Храбър”.
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