
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Людмил Руменов Георгиев, хоноруван преподавател по
„Криминалистика“ и по „Съдебни експертизи“ в Юридическия факултет на Русенски
университет ”А. Кънчев”, във ВСУ „Черноризец Храбър“ и в Академията на МВР,
определен за външен член на научно жури със протокол № 6 / 18.01.2018 г. от катедрения
съвет на катедра „Правни науки“ при Юридическия факултет и със заповед на ректора на
към ВСУ „Черноризец Храбър“ за провеждане на публична защита на дисертационния
труд на докторанта Саткей Талгат Бейсенбеевич на тема: „МЕТОДИКА
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ
ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ“ /„МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТРАФИКА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА”/ за
придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област на висше образование 3.
„Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.6. „Право“, научна
специалност „Криминалистика“.

I. Информация за докторанта
Съобразно представената автобиография, докторантът Саткей Талгат Бейсенбеевич е

роден е на 07.05.1982 г. в гр. Джамбил, Р Казахстан, гражданин на същата държава.
Завършил е право през 2003 г., а през 2014 г. – магистърска степен със специалност
„Юристпроденция“. В периода 1999 – 2010 г. е работил системата на МВР в Казахстан, а
впоследствие и понастоящем е преподавател в държавния университет „М. Х. Дулати“ към
катедра „Теория и история на държавата и правото“.

Настоящият му дисертационен труд е обсъден на 18.01.2018 г. от катедрения съвет на
катедра „Правни науки“ при Юридическия факултет към ВСУ „Черноризец Храбър“, и е
насочен за провеждане на публична защита.

II. Обща характеристика на дисертационния труд
Дисертационният труд е разработен във връзка с придобиване на образователна и

научна степен „доктор по право“ в професионално направление 3.6. Право /
Криминалистика. За изготвяне на настоящото становище трудът е представен на руски
език в обем от 191 компютърни страници. Състои се от увод, три глави с общо 12
параграфа, заключение и библиографска справка. Като използвана литература са посочени
106 заглавия, от които 4 са от български автори, 3 са преводни /от други езици на руски/, а
останалите – рускоезични. От тези източници 10 представляват присъди по наказателни
дела, а също така има и отделно описани и 2 съдебни дела.

Темата за наркопрестъпността и нейното разследване е актуална както у нас, така и
в международен аспект. Подобни видове научни изследвания са полезни не само от
теоретична гледна точка, но и за целите на разследващата практика. Това е така, тъй като
престъпленията свързани с наркотици са многобройни /статистически/, обхващат различни
възрастови категории на извършителите и на потенциалните жертви, свързани са
обикновено с извършването и на други по вид правонарушения, често пъти имат
трансграничен характер, съпроводени са със значителни материални интереси, в това
число са източник и за финансиране на организирани престъпни и терористични групи.

Обсъжданият дисертационен труд следва класическата структура на
криминалистичната методика за разследване на престъпления от определен тип и род:
съдържа характеристика на престъпленията, свързани с наркотици и трафика им;



разглежда образуването на досъдебното производство и предмета на доказване и
планиране на разследването; обобщава специфичните особености при извършването на
отделните процесуално-следствени действия.

В увода на дисертацията е обоснована актуалността и важността на изследването,
посочени са неговите цели, задачи, предмет, обект и методология, както и евентуалната му
бъдеща практическа приложимост. Отбелязано е състоянието на проблематиката в Р
Казахстан от гледна точка на научно-приложното й изследване. Посочено е, че отделни
резултати от настоящия труд /под формата на доклади и статии/ вече са публикувани от
докторанта във връзка с участието му в 7 научни конференции.

В първа глава на дисертацията е направена обща характеристика на
престъпленията, свързани с наркотичните вещества, както и наказателно-правна,
криминологична и криминалистична оценка. Описани са криминогенните фактори,
влияещи на тази престъпност, както и профила /личността/ на извършителя. Анализирани
са състоянието, динамиката и структурата на този вид престъпления. От отделни
източници и автори са цитирани определения за наркотичните вещества. В тази насока е
обхванато основно наказателното законодателството на  Р Казахстан. Цитирани са
подробна статистика /към 2016 г./ на Прокуратурата в Казахстан за престъпленията,
свързани с наркотици, както и конкретни случаи, чиито разследвания са завършили с
осъдителни присъда. Коментирани са слабости /най-вече процесуални/ по случаи от страна
на разследващите и оперативно-издирвателните органи в Р Казахстан.

В глава втора на изложението са разгледани процесуалните аспекти, свързани с:
образуването на досъдебното производство; възможните следствени ситуации и съобразно
тях „алгоритъма“ за провеждане на съответните първоначални и неотложни процесуални
действия; изграждането на следствени версии; планирането на разследването;
обстоятелствата, подлежащи на доказване. В определена степен /без да се навлиза в
сферата на класифицираната информация/ е анализирано взаимодействието между
оперативно-издирвателните и разследващите органи при съвместната им работа за
разкриване и документиране на такъв вид престъплени. В този смисъл се има и впредвид,
че около 90% от досъдебните производства са били образувани именно на базата на
материали от оперативна информация. Обърнато е внимание на информационното
обезпечаване при разследването им чрез различни възможни източници в системата на
МВР и извън нея.

Глава трета е посветена на спецификите при провеждане на процесуалните
действия: оглед на местопроизшествия и на лица, обиск и изземване, разпит на свидетели
и обвиняеми, назначаване на експертизи.

В заключението е направено обобщение на съществените разглеждани в труда
въпроси.

Както стана вече дума, като цяло представеният дисертационен труд е посветен на
изключително значима и широко дискутирана в международен аспект тема. От своя страна
тя е пряко свързана както с криминалистиката, така и с практиката по досъдебните и
съдебни производства на съответните наказателни дела. Проблемите поставени за
изследване в труда са анализирани обективно през призмата на съответните използвани
статистики. Докторантът е демонстрирал познаване на материята, както и умения да
изложи съдържанието по темата, поради което резултатите от изследването му безспорно
ще бъдат полезни за теорията и практиката при разследването на престъпления, свързани с
наркотици. От приложената справка е видно, че той има шест научни публикации в същата
област, както и други две в сферата на оперативно-издирвателната дейност, която е в пряка



връзка с подобни разследвания. Публикациите по темата са основание да се даде
положителна оценка и за степента на разпространение на получените резултати в научната
и специализирана литература, както и в практиката.

Авторефератът е изготвен от докторанта съдържателно, в съответствие с нормативните
изисквания.

III. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
Използваните от докторанта в дисертационния труд научни методи са: изучаване и

анализ на наказателни производства и присъди; анализ на теоретичната база и нормативни
актове, свързани с разглежданата проблематика; анализ на резултати от анкетни
проучвания. Всички те са допринесли за извличането и обобщението на тенденциите при
разследването на престъпления в Казахстан, свързани с наркотици и тяхното
разпространение. Това е и основание за даване на положителна оценка на изпълнението на
поставената в дисертацията цел – извеждане на задълбочено познание за
криминалистически значимите признаци на този вид престъпления.

IV. Оценка на научните и научно-приложни приноси
Могат да бъдат отбелязани следните научни и научно-приложни приноси на

дисертационния труд, относими към темата:
- Сред основните положителни качества на труда е безспорната му теоретична и

практическа необходимост и приложимост. За Р Казахстан той е новост като първо
и цялостно изследване. В качеството си на такъв той обогатява и актуализира
криминалистическата теория в тази страна;

- За целите на труда е направен наказателно-правен анализ на престъпленията,
свързани с наркотични вещества, който дори и извън контекста на дисертацията
може да е от полза на разследващите в тази сфера;

- Дисертационният труд разкрива възможности за решаване на поставените в
конкретно дело задачи и служи като основа за изграждане на версии, планиране на
разследването и провеждане на необходимите процесуални действия в
последователност, съобразно следствената ситуация. В този смисъл той е и
своеобразна методика за разследване на подобен вид престъпления;

- След известна редакционна преработка, настоящата дисертация може да бъде
публикувана под формата на монография или ръководство /на руски или
казахстански език/ и успешно да се ползва професионално или за целите на
обучението от разследващите органи, съда, адвокатите, студентите в Казахстан и
други страни със сходно законодателство.

V. Критични бележки
Към дисертационния труд следва да се направят и редица критични бележки, които

могат да се възприемат като въпроси и / или препоръки. На тях докторантът би имал
възможност да отговори или коментира на заседанието на научното жури по време на
публичната защита на труда:

По отношение на УВОДА:
- Липсват хипотези на дисертационното изследване;
- Приносите и препоръките от изследването са изброени в увода, а не в

заключението.



По отношение на ГЛАВА 1:
- В рамките на наказателноправната характеристика на наркопрестъпленията не са

анализирани и коментирани актуални международни законодателни актове в
областта на наркотичните вещества и техния трафик.
По отношение на ГЛАВА 3:

- От криминалистическа гледна точка не са засегнати достатъчно насоките, когато
става дума за разследването на случаи, свързани с незаконно производство на
наркотични вещества;

- Липсват изложения на спецификите при извършване на процесуалните действия
като разпознаване на лица и предмети, очна ставка, следствен експеримент,
доброволно предаване;

- При разглеждането на спецификите в разпитите на свидетели и обвиняеми лица не
са посочени другите участниците в тези процесуални действия /освен разследващ и
разпитван/, както и ролята на защитата /участието на адвокат/;

- Не са коментирани въпроси, свързани с използването на т.нар. полеви тестове за
установяване наличието на наркотично вещество, каквито предварителни проби
обикновено съпровождат извършването на някои от процесуалните действия
/огледи, претърсвания, лични обиски/;

- Не са обсъдени аспекти на международно наказателно-правно сътрудничество при
разследването на подобни престъпления, в това число и наркотрафик.
По отношение на библиографията и цитиранията в дисертацията:

- Източниците в библиографията са подредени не в азбучен ред /според фамилното
име на автора/, а са номерирани по реда на цитиранията в изложението на труда;

- Преобладаващо литературните източници са от 80-те и 90-те години на миналия век
и до 2010 г.
Други бележки:

- Самостоятелно от докторанта не са направени емпирични изследвания по темата
/например на досъдебни производства за определен период от време или пък
анкетни проучвания сред разследващите органи/, а в труда са анализирани вече
направени такива;

- В разработката са ползвани много съкращения, чиито значения не са пояснени. В
тази връзка при евентуалното издаване на дисертацията като монография е
правилно и препоръчително да се направи и приложи списък с всички използвани
съкращения.

VI. Заключение

Въпреки посочените критични бележки може да се обобщи, че дисертационният
труд притежава необходимите качества и е в съответствие съдържателните и формални
изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане. Съдържа научни и



научно-приложни резултати, които представляват принос в криминалистическата
теория и разследваща практика /в това число и в Република Казахстан/.
Дисертационният труд и публикациите показват, че докторантът има задълбочени
теоретични знания, както и способности за бъдещи самостоятелни научни изследвания.
На това основание /както и след получаване по време на публичната защита на
аргументирани отговори на направените по-горе критични бележки/, бих дал
положителна оценка на дисертационния труд „МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ“ и предложил на научното жури да присъди на
Саткей Талгат Бейсенбеевич, докторант към катедра „Правни науки“ в Юридическия
факултет при ВСУ „Черноризец Храбър“, образователната и научна степен „Доктор“ в
професионално направление 3.6. „Право“, научна специалност „Криминалистика“.

14.03.2018 г. Член на научното жури:

/доц. д-р Л. Георгиев/


