
                              

                                         С Т А Н О В И Щ Е 

От проф. д.ю.н. Йонко Кунчев относно дисертационен труд на Христо 
Павлов Павлов на тема „Версиите като метод при разследването” за 

присъждане на научна и образователна степен „доктор” 

 Темата за версиите отдавна е предмет на изследване в 
криминалистиката. На тази тема са посветени множество научни 
публикации. Това от една страна облекчава докторанта при провеждане на 
научното изследване, но от друга създава и трудност, доколкото неговото 
дисертационно изследване трябва да намери своето самостоятелно място в 
общата система от публикации по този въпрос. При подготовката на 
дисертационният труд неизбежно се налага да се направи общ обзор на 
основни гледни точки относно същността на версиите и тяхното значение 
за разследването. В рамките на този обзор докторантът представя и своя 
гледна точка по някои теоретични и практически въпроси. Емпирична 
опора за отстояването на самостоятелната му  позиция по тези въпроси са 
резултатите от проведеното от докторанта изследване. 
 Темата за версиите е сложна, защото разработването й е свързано 
едновременно с няколко изисквания, които са напълно удовлетворени в 
дисертационния труд. 

На първо място, версията да се разгледа на общия фон на 
познавателния процес при разследването. Това изисква категорията 
„версия” да бъде съпоставена с други тясно свързани с познавателния 
процес категории. В това отношение докторантът успешно разграничава 
версията от други сродни понятия. Разглеждайки особеностите на 
познавателния процес при изграждането и проверката на версиите, 
докторантът разкрива същността на този мисловен процес от логична, 
психологична и евристична гледна точка.  

Второ, при разработването на темата е от съществено значение 
системно да се докаже, че версията е метод в разследването и 
приложението му изисква съблюдаването на определени правила. И от 
тази гледна точка докторантът методологично правилно е подходил като 
представя общия модел на познавателната дейност при изграждането и 
проверката на версиите, в рамките на който дефинира основните принципи 
и правила за осъществяването на тази дейност. 



 И трето, което всъщност е и най-важното – да се докаже 
практическият смисъл от използването на версиите като метод в 
разследването. С удовлетворение може да се каже, че докторантът 
убедително прокарва тази идея в дисертационния си труд. Данните от 
емпиричното изследване, множеството примери от практиката, както 
теоретичният анализ на тези факти са концентрирани именно върху 
доказване същественото значение на версиите при разкриването на 
обективната истина в процеса на разследването. 

Научният апарат в дисертацията е богат. Докторантът се е позовал на 
множество литературни източници, които коректно и уместно е използвал. 
Като полемизира с някои автори, той отстоява и своя гледна точка.  

Като научен ръководител на докторанта мога да кажа, че в процеса 
на разработване на дисертационния труд Христо Павлов  израсна като 
научен работник. Усвои методологични въпроси в теоретичната област, 
както и умения за провеждане на емпирично изследване. Свидетелство за 
това е същественото различие между първоначалния и окончателния 
вариант на дисертацията, който несъмнено представлява теоретичен и 
практически интерес.  

Изложеното дотук ми дава достатъчно основание да приема, че 
дисертационният труд на Христо Павлов Павлов отговаря на изискванията 
за присъждане на научна и образователна степен „доктор”.   
     

                                                                           Проф. д.ю.н. Й.Кунчев 


