
Р Е Ц Е Н З И Я

от доц. д-р Валентин Стоянов Недев

на дисертационния труд на Талгат Бейсенбеевич Саткей

на тема „Разследване на престъпления, свързани с наркотици“

за присъждане на образователната и научна степен „доктор по право“

Представеният дисертационен труд е в обем от 193 стр. Структуриран е по
следния начин: Въведение, три глави, Заключение, Списък на използваните източници.
Структурата на труда отговаря на изискванията за структура на дисертационен труд,
регламентирани в чл. 27, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на
академичния състав в РБ.

Във Въведението дисертантът отбелязва актуалността на темата, произтичаща
от: връзката на наркопрестъпленията с престъпната дейност на организираните
престъпни групи; високата латентност на тези престъпления; нееднозначната правна
оценка на престъпленията, свързани с наркотици; липсата на необходимото
методическо обезпечаване на разследването на тези престъпления в Република
Казахстан.

Изтъкнатите от автора доводи за актуалността на темата не будят съмнение,
доколкото тези престъпления са една от основните базови престъпни дейности на
организирани престъпни групи в световен мащаб.

По отношение на степента на разработеност на темата авторът подчертава, че в
научната литература в Казахстан няма разработена разгърната криминалистична
характеристика на наркопрестъпленията.

Целта, която си поставя дисертанта, е обособяване на криминалистична
характеристика на престъпленията, свързани с наркотици, и разработване на комплекс
от научно-практически препоръки за тяхното разследване.

Като методологична основа при разработване на труда са използвани общи и
частни научни методи; нормативна база, имаща отношения към наркопрестъпленията;
научна литература, посветена на темата; данни от архивни наказателни дела.

Като научна новост са посочени: разработването на цялостна методика на
разследване на наркопрестъпления, представяне на детайлизирана криминалистична
характеристика на тези престъпления, открояване на типовите следствени ситуации и
произтичащите от тях  типови програми за разследване, систематизиране на задачите в
отделните етапи на разследване, предлагане на методи на разследване в условията на
противодействие от страна на разследваните лица.

Дисертантът предлага седем положения за защита, представляващи предложения
за промени в наказателнопроцесуалния закон и други закони, насочени към
повишаване ефективността на разследване на наркопрестъпленията и пълноценното
осигуряване на правото на защита на обвиняемите лица.



По темата на дисертационния труд авторът е посочил седем свои публикации,
три от които на английски език.

Глава първа е озаглавена „Обща характеристика на престъпленията, свързани с
наркотични вещества“.

В § 1 е направена наказателно-правна характеристика на престъпленията,
свързани с наркотични вещества.

По този повод авторът дава свое определение на наркотично вещество (стр. 9),
както и определения на отрицателните явления „наркомания“ и „наркотизъм“ (стр. 23).
При формулиране на тези определения дисертантът е отчел някои недостатъци на
популярните определения в Казахстан и предлага да се използва медицински,
юридически, социален и физически аспект при разпознаване на препаратите.

Авторът е предложил и свое определение на „наркопрестъпност“ (стр. 26 и сл.) и
„токсикомания“ и въвежда понятието „токсикотизъм“, както и дава класификация на
видовете престъпления, свързани с наркотици.

В § 2 е разработена криминологична характеристика на наркопрестъпленията.

Изявени са основните криминогенни фактори за възникването и развитието на
този вид престъпност. Представени са статистически данни относно състоянието,
динамиката и структурата на престъпленията за една година – 2016-та. Направен е
анализ на конкретни наказателни дела, свързани с наркотици, като е обърнато
внимание на грешки, допускани при квалификацията на престъпленията и грешки,
допускани в тактиката на разследването.

Представена е обща характеристика на личността на извършителя на
наркопрестъпление, подкрепена със статистически данни . Анализирани са причините
за извършване на наркопрестъпления, недостатъците на превантивната работа срещу
тези престъпления, описани са типичните места на разпространение на наркотици,
както и способите за разпространението им.

Параграф трети и посветен на криминалистичната характеристика на
престъпленията, свързани с наркотици.

В този параграф са представени последователно данни за: предмета на
престъпно посегателство; личността на престъпника; следите, които остават в резултат
на извършени наркопрестъпления; обстоятелствата, способстващи за извършване на
тези престъпления; типовите способи за извършване на престъпленията и типичната
обстановка, при която се реализират; начините на разкриване и последващо планиране
на разследването.

Глава втора е озаглавена „Образуване на наказателни дела, предмет на доказване
и планиране на разследването“.

В § 1 са разгледани проблемите на образуване на досъдебното производство за
престъпления, свързани с наркотици.

С основание основно място е отделено на образуване на досъдебно производство
по материали на оперативно-издирвателните органи, доколкото това е типичния



законен повод за образуване. Откроени са две типични следствени ситуации при
образуване на делата и са изброени типичните първоначални следствени действия,
които е необходимо да се извършат.

Разгледани са и проблемно-конфликтните ситуации, които възникват в случаите
на привличане на лице в качеството на обвиняем за осъществяване на престъпление,
свързано с наркотици. Предложен е алгоритъм за решаване на тези конфликтни
ситуации и превръщането им в безконфликтни.

Параграф втори е посветен на предмета на доказване по делата, свързани с
наркотици. Особено внимание е обърнато на характера на информацията, съдържаща се
в законния повод за образуване на досъдебно производство, като характера на тази
информация е анализиран в зависимост от отделните типични поводи.

На второ място е предложена система от различни видове версии, които следва
изграждат в зависимост от вида на престъплението, свързано с наркотици.

В § 3 са развити въпросите на планиране на разследването на
наркопрестъпленията.

Дължимото внимание е обърнато на източниците на планиране, като съвсем
правилно е наблегнато на характера на негласните източници на криминалистически
значима информация. По този повод подробно е разгледан проблема на правилното
организиране на взаимодействието между разследващите органи и оперативно-
издирвателните органи при образуването и последващия ход на разследването.

Като самостоятелен етап на разследването на наркопрестъпления е изтъкнат
етапа на образуване на досъдебно производство.

Глава трета е посветена на специфичните особености при провеждане на
следствени действия по дела, свързани с наркотици.

В няколко параграфа за разгледани типичните особености на извършване на
оглед на местопроизшествие и оглед на лица (освидетелстване), претърсване и
изземване, разпит на свидетели, разпит на заподозрени (обвиняеми) лица, назначаване
на експертизи.

В Заключението подробно са описват пътищата, по които се извършва трафика
на наркотици (стр. 178); описват се мерките, които предприема правителството на
Казахстан за противодействие на тези опасни престъпления; дава се структурата на
криминалистичната характеристика на тези престъпления; предлага се система от
препоръки за отстраняване на недостатъците, констатирани при разследване на
наркопрестъпленията; определя се правилно голямото значение на планирането и
провеждането на тактически операции в хода на разследването.

В Списъка на използваните източници фигурират 106 източника от
казахстански, руски и български автори.

В дисертационния труд могат да се откроят следните научни и научноприложни
резултати, представляващи оригинален принос в науката (съобразно изискванията на
чл. 6, ал. 2 от Закона за развитие на академичния състав в РБ):



1. Предложена е цялостна методика на разследване на престъпления, свързани с
наркотици, която по структура и съдържание отговаря на съвременните изисквания на
науката криминалистика за методика на разследване на отделен вид престъпление
(което е научна новост за криминалистическата наука в Република Казахстан).

2. Предложена е разгърната криминалистична характеристика на
престъпленията, свързани с наркотици, която е основа за даване на научнообосновани
препоръки относно разследването на тези престъпления.

3. Направен е опит за формулиране на собствени определения на редица
понятия, свързани пряко или косвено с разследването на наркопрестъпленията, с оглед
усъвършенстване на тези понятия.

4. Предложен е алгоритъм за разрешаване на проблемно-конфликтните ситуации
при разпита на обвиняеми за наркопрестъпления и програми за тяхното разрешаване и
превръщането им в неконфликтни ситуации.

5. Дадени са препоръки за организиране на взаимодействието на разследващите
органи с оперативно-издирвателните органи както при образуване на досъдебното
производство (при реализация на оперативна разработка), така и в хода на
последващото разследване.

6. Извършена е подробна класификация на видовете следи,  които могат да се
открият при различните престъпни прояви, свързани с наркотици.

7. Анализирани са архивни наказателни дела за престъпления, свързани с
наркотици, констатирани са пропуски и недостатъци при разследването, които да
послужат за предлагане на научнообосновани препоръки за усъвършенстването му.

8. Дадени са предложения de lege ferenda за промени и допълнения в
наказателнопроцесуалния закон и други закони с оглед повишаване ефективността на
разследването и спазване правата на страните в процеса.

За подобряване съдържанието на дисертационния труд могат да се направят
следните препоръки:

- криминологичната характеристика на престъпленията, свързани с
наркотици, може да бъде съкратена значително и дори да отпадне като самостоятелен
параграф (в труда - § 2 от гл. 1), като някои криминологични данни (тези, които могат
да се използват пряко при изграждане на версии и някои действия по разследването)
могат да се представят в § 1 на гл. 1; откритите грешки при разследването в резултат на
анализ на наказателни дела следва да намерят място в съответните параграфи на гл. 2 и
гл. 3; способите за разпространение на наркотици и типичните места на
разпространение могат да се включат в съдържанието на криминалистичната
характеристика (§ 3 на гл. 1).

- във връзка с противоречивите схващания на редица учени-
криминалисти относно характера и значението на понятието „криминалистическа
характеристика“, би било добре, макар и накратко, дисертатантът да предложи свое
схващане по този въпрос (в началото на § 3 от гл. 1); разсъжденията на автора относно
планирането на разследването следва да бъдат представени в § 3 на гл. 2;



- данните относно характера на първоначалната информация за
извършени наркопрестъпления следва да се даде в § 1 на гл. 2 – образуване на
наказателно дело, а не както е сега в § 2 – предмет на доказване;

- схващането на дисертанта относно образуването на досъдебно
производство като самостоятелен етап на разследването следва да бъде защитено с
повече аргументи, доколкото има и противоположни схващания (такива са намерили
място при регламентиране на съответните разпоредби в българския
наказателнопроцесуален закон;

- в § 3 на гл. 3 следва да се предложат типични въпроси, които се задават
при разпит на свидетели за извършени наркопрестъпления, а не само общи въпроси на
разпит на свидетели, разработвани от криминалистическата тактика;

- би могло повече място да се отдели на действието по разследване „оглед
на лице (освидетелстване), при разследване на престъпления, свързани с наркотици;

- в § 5 на гл. 3 е необходимо да се направи точно разграничение между
почеркова експертиза и експертиза за техническо изследване на документи;

- в § 6 следва да се направи ясно разграничение между медицинска
експертиза и медицинско освидетелстване като извънпроцесуално действие (в текста
освидетелстването е представено като разновидност на съдебно-медицинската
експертиза – стр. 171)

- при разглеждане на видовете експертизи, назначавани при разследване
на наркопрестъпления (§ 5 и 6), ясно да се формулират идентификационните и
неидентификационните (диагностични) задачи, които могат да бъдат решени;

- в дисертационния труд може да бъде предложен алгоритъм за
провеждане на някои тактически операции, които са много ефективни при разследване
на наркотрафик, осъществяван от организирани престъпни групи (значението им е
посочено в заключението, но няма нищо повече за тях);

- да се прецизира предложението за промени в наказателнопроцесуалния
закон относно задържане на извършителя на наркопрестъпление преди образуване на
производство, като може да се използва удачното разрешение на този въпрос в
българския наказателнопроцесуален закон, а именно фикцията, че производството се
счита за образувано със съставяне на протокола за първото действие по разследването
(чл. 212, ал. 2 от българския НПК);

Тези забележки и препоръки не намаляват научните и научноприложни
резултати, а имат за цел подобряването на дисертационния труд и евентуалното му
публикуване.

Избраната от дисертанта структура на дисертационния труд, съдържанието на
отделните му раздели, използвана научна литература, анализа на архивни наказателни
дела и използване на резултатите от този анализ, показват че той притежава
задълбочени теоретични знания по специалността „криминалистика“, както и
способност за самостоятелни научни изследвания (съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2
от Закона за развитие на академичния състав в РБ).



В заключение давам положителна оценка на дисертационния труд на Талгат
Саткей за присъждане на образователната и научна степен „доктор“.

08.03.2018 г. ДАЛ РЕЦЕНЗИЯТА:

(доц. д-р В. Недев)


