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от проф. Д-р Иван Владимиров Боев, 

факултет „Полиция“, 

преподавател в катедра „Наказателниправни науки“, 

факултет „Полиция“ при Академията на МВР, 

гр. София, ул. „Ал. Малинов“ №1 

 

За дисертационен труд на тема: „Методика на разследване на престъплеия, 

свързани с наркотици“, за получаване на образователна и научна стпен „ 

Доктор“ в областта на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни 

науки, 

Професионално направление: 3.6. Право 

Специалност: Криминалистика 

Автор на дисертационния труд: Искра Владкова Владова-Недкова 

 

Дисертационният труд е представен пред научното жури към 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със заповед № РД 38-

668/26.10.17г. 

Трудът е обсъден и представен за публична защита от катедрения съвет 

на катедра „Наказателни науки“ към Юридическия факултет при СУ „Кл. 

Охридски“, протокол №  

Докторантът Искра Недкова е родена на 05.06.1982г. Завършва средно 

образование в Националната природо-математическа гимназия „Академик Л. 

Чакалов“. През 2005г. придобива степен „Магистър по право“ в СУ „Кл. 

Охридски“. В периода от 01.04.2006г. до 30.11.2011г. – работи като 

юрисконсулт, а от 03.09.2007г. до 30.11.2011г. като разследващ полицай в 

МВР. Печели конкурс за редовен асистент по Криминалистика през 2011г. в 

катедра „Наказателни науки“ към СУ „Кл. Охридски“, където и до настоящия 

момент води упражнения по дисциплината Криминалистика. 



Представената дисертация е в класически вариант и се състои от увод, 

три глави, заключние, библиографска справка и приложение. Общо трудът е 

от 298 страници, от които 271 са самото съчинение. Литературните източници 

съдържат 101 заглавия на кирилица и на латиница. Приложен е автореферат 

на дисертационния труд, който съответства напълно на утвърдените от 

теорията и практиката изисквания. Авторката е представила и две 

публикации на български език, свързани с дисертационното изследване.  

Структурата на дисертационния труд е добре балансирана и 

съответства на съдържанието в разработката, а последователността на 

изложението – на целите и задачите, които си е поставил десертантът. 

В дисертационния труд се предлага разширена оригинална методика на 

разследване на престъпления, свързани с наркотици, което е стимулирано от 

липсата на разработки в нашата специализирана литература на този вид 

престъпления. Това е продиктувано и от необходимостта да се укрепва 

принципът на законността в досъдебното производство и по този начин да се 

усъвършенства работата на органите на разследването.  

Разработката е богата по съдържание на идеи, които са написани и 

поднесени пределно ясно и прецизно, поради което, според мен, тя може да 

бъде насочена не само към специалисти по разследването.  

Изследваната тематика е повлияна от факта, че дисертантът познава 

добре нормативните, практическите и теоритическите аспекти, свързани с 

разследването на този вид престъпления. Литературните източници са 

достатъчно на брой, като в тях са включени почти всички достъпни у нас – 

близки и косвени изследвания. Материалите са ползвани коректно, 

анализирани са всестранно и са оценени добросъвестно и творчески.  

Извършената широка и задълбочена научноизследователска работа 

определя последователността и системността при поставяне на проблемите, 

обосноваността и логиката на изложените аргументи и съображения. 

Направените изводи са самостоятелни, оригинални решения, които в 

съвкупност определят дисертанта като човек със самостоятелно научно 

мислене, присъствие в научните среди и безспорни възможности за по-

нататъшни задълбочени научни изследвания. Като конкретен принос мога да 

посоча разработването на въпросите, свързани със следственото действие 

претърсване, разгледано в глава втора, параграф 3, раздел трети. За пъръв път 



в методиката за разследване на престъпленя в българската 

криминалистическа литература аз срещам толкова прецизно разработено 

следствено действие, което, по принцип, се неглижира за сметка на огледа. 

Структурата на следственото действие, неговата подготовка, извършване и 

фиксиране на резултатите са в подчинение на изследваната тематика, а 

империчното проучване в случая е в научноприложна симбиоза с изводите и с 

практическите и законодателните препоръки, които са направени от 

авторката. Повествованието губи характера на описание, както обикновенно 

са поднесени фактите в други дисертационни трудове, а старите, защитени от 

авторитети и традиции представи за претърсването, губят христоматийния си 

характер или компилативен подход. Така изводите на дисертантката 

придобиват аксиоматична определеност и достоверност.  

На основата на акуратно, точно, изчерпателно, прецизно, всестранно 

проучване на законодателството и на практиката у нас в другите европейски 

страни и САЩ, както и на специализираната литература, са позволили на 

дисертанта да направи 13 предложения de lege ferenda за изменения в 

законодателството. Такова изобилие срещам за първи път. В Благоевградския 

универаитет имаше 12 такива препоръки, но 13 си е рекорд. Авторката, явно, 

е събрала много на нашите законодатели, след като смята да ги товари с такъв 

неимоверен труд, който им осигурява, при това само от едно свое иследване. 

Макар че искрено приема някои от предложенията като безспорно 

необходими, считам за нереално прилагането на такова законотворчество у 

нас. По-скоро се надявам това да прозвучи като покана, която да бъде чута и 

приета не само от българските автори и в хода на дискусия да се „изчистят“ 

процесуалните и практическите проблеми, които затрудняват работата на 

органите на досъдебното производство.  

   

Заключение: 

Заявявам, че дисертационният труд на Искра Владкова Владова-

Недкова на тема: „Методика на разследване на престъпления, свързани с 

наркотици“, отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав на Република България и Правилника за неговото приложение. 

Предвид посоченото препоръчвам на Научното жури при СУ „Кл. 

Охридски“ да даде на Искра Владкова Владова-Недкова образователната и 



научна степен „Доктор“ в областта на висшето образование: 3. Специални, 

стопански и правни науки, от професионално направление: 3.6. Право, по 

специалността „Криминалистика“. 

 

 

09.11.2017г.                                                         Изготвил станвището: 

София                                                                  Проф. Д-р. Иван Боев 


