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Кандидат за получаване на научната и образователна 

степен „доктор по право” е Красимир Николов Манов, докторант 
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I. Представеният дисертационен труд на тема 

„Наказателноправна защита на културното наследство в република 

България” е в обем от 271 страници. Той включва увод, три глави 

и заключение. В края на дисертацията е приложена и богата 

библиография на български и чужди езици. По темата на 

дисертацията докторантът е публикувал четири статии в научни 

списания и сборници, една студия и един научен доклад е приет 

за печат. 
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В увода докторантът аргументирано и убедително 

обосновава необходимостта от всестранно и задълбочено 

изследване на проблемите на наказателноправната защита на 

културното наследство в нашата страна, която не e била предмет 

на задълбочени научни изследвания у нас. След като обосновава 

схващането си за актуалността на изследването, кандидатът 

посочва целите и поставя основните задачи, които ще реши с него. 

Трябва още сега да отбележа, че очертаните мащабни цели 

на труда са постигнати. 

В първата глава от дисертационния труд, която включва два 

параграфа, авторът изяснява основните понятия в областта на 

културното наследство, проследява установяването и развитието 

на правната уредба на опазването на културното наследство, 

като прави и кратък сравнителноправен преглед на решенията по 

други законодателства. 

Втората глава е посветена на общата характеристика и 

системата на наказателноправната защита на културното 

наследство по действащото българско наказателно право. 

Подчертана е обществената значимост на престъпленията, 

свързани с културното наследство, правнотехническите аспекти 

на наказателноправната уредба на тези престъпления, техните 

общи особености (обществена опасност, обективна страна, 

субект, субективна страна и наказуемост), като в последния 

параграф са посочени общите критерии за обособяване на 

видовете престъпления против опазване на културното 

наследство и тяхната система. 

В Глава трета, която представлява най-обемната част от 

труда, са анализирани в подробности отделните видове 
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престъпления против опазване на културното наследство 

съобразно приетата във втората глава система на тези 

престъпления. 

В заключението на дисертационния труд са 

систематизирани основни изводи от анализите, направени в 

изложението на дисертацията.  

Направени са и съответни предложения de lege ferenda.  

 

II. Задълбоченият и подробен анализ на рецензираната 

дисертация налага извода, че трудът е новост в областта на 

наказателното право. По същество това е монографично 

изследване, което обогатява съществуващите знания в тази 

област на правното знание. Направените от автора проучвания и 

изводите въз основа на тях ще послужат за усъвършенстване на 

наказателноправната уредба за противодействие на 

престъпленията против опазването културното наследство в 

Република България. Трудът безспорно ще бъде полезен и на 

практиката по прилагане на нормите от Глава осма, раздел първи 

от Особената част на действащия НК. 

Дисертацията е написана на добър български език, стилът 

на автора заслужава висока оценка, чете се леко, изложението е 

коректно структурирано и логично. 

 

III. Научните приноси в рецензирания труд са значими и 

многобройни. Тук ще посоча само онези от тях, които намирам 

за най-съществени. 

Преди всичко трябва да отбележа, че представеният 

дисертационен труд е първото и засега единствено в българската 
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правна доктрина цялостно, всеобхватно и задълбочено 

монографично изследване на правната уредба относно 

наказателноправната защита на културното наследство. 

Особеното значение на този труд се определя и от 

обстоятелството, че понастоящем се работи усилено по внесения 

в парламента проект за нов НК. Трябва да подчертая, че много 

от публикуваните предложения на автора вече са включени в 

този проект, а след подробния прочит на разглеждания труд съм 

на мнение, че в проекта за нов НК непременно трябва да намерят 

място и значителна част от предложенията, които за пръв път 

откриваме в обсъжданата тук дисертация. 

Второ, интересен е историкоправният анализ на уредбата на 

тези престъпления в България. Въз основа на него, на 

направените сравнителноправни и международноправни 

проучвания, обоснован е изводът на автора, че Република 

България е страна-донор на културни ценности, поради което и 

нашето наказателно законодателство относно опазването на 

културното наследство следва да се разглежда като такова от 

консервативен тип. 

Трето, направеното предложение за обособяване на 

самостоятелна глава, в която да бъдат групирани съставите на 

престъпленията против опазване на културното наследство вече е 

възприето в проекта за нов НК. Следва да се препоръча и още едно 

предложение на докторанта – това за заглавието на главата като 

„Престъпления против опазване на културното наследство”. 

Авторът е обосновал това свое предложение с подробното и 

задълбочено изясняване на засяганите с тези посегателства 

обществени отношения, които притежават всички характеристики 
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на родов обект. На тази основа в дисертационния труд са 

разгледани и особеностите на непосредствените обекти на 

различните престъпления с предмет културна ценност. Той доказва, 

че „опазването на културното наследство” е съвкупност от 

правоотношенията, които възникват, развиват се и в рамките на 

които се осъществяват уредените в ЗКН процеси и дейности. От 

тази гледна точка опазването на културното наследство се оказва и 

обект на престъпленията, които докторантът изследва. Въз основа 

на това е обосновано и названието им: „Престъпления против 

опазване на културното наследство“. 

Четвърто, авторът е подложил на задълбочен научен 

анализ основните понятия и на позитивната правна уредба, които 

имат значение за наказателното право. За пръв път в българската 

доктрина той предлага определения за „културно наследство”, 

„културна ценност” и нейните различните видове, „археологически 

обект”, „опазване на културното наследство”. 

В тази връзка не мога да отмина без внимание и 

разграничението между понятията „защита” и „закрила” на 

културното наследство. 

Пето, принос на докторанта е изяснената характеристиката 

на културните ценности като вещи, които имат едновременно 

научна, културна, имуществена и потребителна стойност. В тази 

връзка искам да подчертая и неговия правилен и аргументиран 

извод, че качеството „културна ценност” зависи от критериите на 

закона, а не от изричното изявление на определен компетентен 

орган, както и изключенията от това правило. 

Шесто, оригинални и с характер на принос са анализът и 

направените от кандидата изводи относно действащата уредба на 
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престъпленията против опазването на културното наследство. Той 

правилно отбелязва нейните пропуски и недостатъци.  

Седмо, принос в разглеждания труд е и изяснената 

същност на съставомерните признаци на отделните видове 

престъпления против опазване на културното наследство. 

Значението на този анализ, който е предмет на цялата трета глава на 

дисертацията, е безспорно, особено като се имат предвид 

трудностите в практиката. 

Осмо, в разглеждания труд авторът, разкривайки 

особеностите на културните ценности като предмет на 

посегателство, обосновава необходимостта да бъде възприета и 

още една форма на съставомерен резултат при резултатните 

увреждащи престъпления – „видоизменение” на предмета, когато е 

променена отрицателно неговата научна или културна стойност. 

Предвид значението на културните ценности една такава тяхна 

промяна е общественоопасна в степен, която оправдава 

наказателноправната им защита и от тази форма на отрицателно 

въздействие върху тях. 

По-нататък принос на автора е изясняването на режима 

на предметите, оръдията, материалите и компютърните 

програми, които имат двойнствен характер – като предмет на 

укривателство, но и като средство за извършване на друго 

престъпление против опазване на културното наследство. 

Направените в дисертацията изводи и констатации са валидни и 

следва да се имат предвид и при изясняване на други подобни 

уредби в НК (например тези на документните престъпления, във 

връзка с подправката на парични знаци).  
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Накрая искам да отбележа и направените в изложението и 

в заключението на труда конкретни предложения за 

усъвършенстване и осъвременяване на действащото наказателно 

законодателство, като например препоръката наказателна 

отговорност да се предвижда за извършване на теренни проучвания 

без съответно разрешение само когато се използват деструктивни 

методи, предложението да се предвиди и наказание конфискация за 

трафик на културни ценности и други. 

 

IV. Към рецензираната дисертация могат да бъдат 

отправени и някои критични бележки и възражения, които не 

влияят съществено на общата положителна оценка на труда. 

Тези бележки са мотивирани преди всичко от желанието да бъда 

полезен на кандидата при последваща публикация на труда, 

което горещо препоръчвам. 

На първо място обсъжданият дисертационен труд ще 

спечели, ако по-отчетливо се откроят историкоправният, 

сравнителноправният и международноправният аспекти в 

изложението по глава първа, § 2, като евентуално се обособят в 

отделни точки. Сегашното изложение изтъква по-скоро само 

връзката между тях. 

Второ, предложението квалифицираният състав по чл. 208, 

ал. 4 от НК да отпадне и да останат само специалните състави за 

търсене, съответно откриване на културни ценности, не е 

достатъчно аргументирано. Необходими са по-убедителни 

аргументи в подкрепа на това виждане, още повече, че то е обявено 

толкова категорично. Твърдението за затгруднено правоприлагане 

не е подкрепено с примери от практиката, които да обосноват 
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извода, че съществуването на чл. 208, ал. 4 затруднява 

правоприлагането. Наистина критиките на автора към сегашната 

уредба относно предвидените наказания е основателна, но 

между престъпленията по чл. 208 и 278 от НК съществуват и 

значителни различия. Не винаги търсенето на археология е 

търсене на съкровище, същото важи и за намирането на 

археологически обекти без да са предварително търсени. 

Съкровището притежава икономическа стойност, оценима в 

пари като такава, докато културната ценност има културна и 

историческа стойност. 

Трето, в дисертацията се прави предложение de lege 

ferenda да бъде криминализирано и непредпазливото унищожаване, 

повреждане или видоизменение на културна ценност, поне в 

случаите, когато има основание да тя бъде категоризирана като 

национално богатство или е от национално значение. Тази идея 

заслужава внимание, но на читателя не става ясно как 

непредпазливостта ще се свърже със съзнанието за определящотто 

качество на предмета на това престъпление – културна ценност, 

особено като се свърже с изискването да има основание за 

категоризирането й като национално богатство. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Дисертацията на докторанта на самостоятелна подготовка 

гл. ас. Красимир Николов Манов е съответна на изискванията на 

чл. 6, ал. 3 от Закона за развитието на научния състав в 

Република България. Тя е доказателство за безспорната 

способност на автора за самостоятелна научна работа и съдържа 
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множество приноси в наказателноправната наука. Предвид 

научните достойнства на рецензирания труд и съобразно 

изискването на чл. 10, ал. 1 от този закон оценявам 

положително дисертацията на тема „Наказателноправна защита 

на културното наследство в Република България” и предлагам на 

гл. ас. Красимир Николов Манов да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор по право”. 

 

Гр. София,     РЕЦЕНЗЕНТ: 

05 май 2014 г.        

      (проф. д-р Ал. Стойнов) 


