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Предложеният за рецензия дисертационен труд „Профилактика и противодействие
на корупцията в държавната служба” включва увод, изложение в три глави, заключение и
библиография. Към труда има приложение, озаглавено „Анализ на резултатите от анкета
относно профилактичните антикорупционни мероприятия на териториалните
департаменти на Министерството на държавната администрация (Министерство по делам
государственной службы) на Република Казахстан”, с данни, групирани в 4 таблици и 7
диаграми, и кратки анализи към тях. Общият обем на труда с приложението е 192 печатни
страници.
1. Кратки биографични данни за докторанта
Асхат Газаев е роден на 22.08.1980 г. в ст. Луговая, Жамбилска област, Република
Казахстан. През 2003 г. завършва специалност „Юриспруденция”, квалификация „Юрист”
на Таразкия държавен университет (ТарДУ) „М. Х. Дулат”. През 2010 г. придобива
квалификация „Магистър по право” в същия университет. Преподавателската му дейност
започва от 2008 г. на асистентска длъжност в катедра „Наказателноправни дисциплини”
на Таразкия университет. В момента е старши преподавател по учебните дисциплини
„Наказателно право”, „Конституционно право” и „Криминалистика”. От 2015 г. е зам.декан на Юридическия факултет на ТарДУ отначало по научната работа и впоследствие
по учебно-методическата работа.
Награждаван е с почетни грамоти на Министертвото на образованието и науката на
Република Казахстан и с награди на ректора на ТарДУ. Притежава 15 сертификата в
сферата на образованието и науката.
2. Актуалност и значимост на проблематиката на дисертационния труд
Проблемът
за
корупционната
престъпност,
нейната
превенция
(предупреждение/профилактика) и контрол е значим и актуален за всички общества и
времена. Понастоящем той не само че не се решава положително като цяло, въпреки
отделни успехи в някои държави, но и в някои отношения се задълбочава вследствие на
засиления интензитет на действащите социално-икономически, политически и други
криминогенни фактори, на глобализацията на протичащите процеси и появата на нови
детерминанти, имащи отражение и върху съвременната криминологична ситуация в
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Република Казахстан. И макар темата да е една от най-разработваните на световно и
национално ниво, вкл. и в Казахстан, тя не само че не може да бъде изчерпана
задоволително от изследователска гледна точка, а напротив – изисква нови проучвания с
оглед на непрекъснато появяващите се нови моменти, които правят неефективни познати
модели и подходи за превенция на явлението и изискват търсенето на нови и адекватни
антикорупционни политики и стратегии. Именно това определя високата значимост и
актуалност на темата на дисертационния труд на докторанта ст. преп. Асхат
Ибрагимович Газаев.
3. Методология и методика на дисертационното изследване
Дисертационният труд е подготвен на базата на теоретико-емпирично изследване с
ясно дефинирани елементи: обект,∗ предмет, цел, задачи, използвани понятия.
Изследването е насочено към правилно определените аспекти на корупционната
престъпност (която определям като обект на дисертационното изследване):
криминологична характеристика на корупционната престъпност в сферата на държавната
служба, причини и условия за проявлението й в тази сфера, въпроси на нейната
превенция, състояние на антикорупционното законодателство като основен елемент на
контрола над това силно негативно явление. Така дефинираният предмет на
дисертационното изследване го определя като криминологично със съответни приноси в
криминологичната наука.
Методологията и методиката на дисертационното изследване включват общите и
частните постановки на науките, имащи отношение към разработвания проблем:
наказателно право, криминология, социология и др. Широкото използване на
сравнително-правния анализ дава възможност на докторанта да позиционира ситуацията в
Казахстан на общия фон на състоянието и противодействието на корупцията, и в частност
– на корупционната престъпност, в европейски, азиатски и други страни. Замисълът за
представяне на доста подробни данни за България е много добър от гледна точка на
обмяна на информация и на положителни антикорупционни практики, използвани в двете
страни.
Докторантът анализира състоянието на изследваната проблематика на базата на
статистически данни на Генералната прокуратура и на МВР на Република Казахстан,
данни от емпирично изследване (проведена анкета със служители от структурите на
Министерството на държавната администрация), проучване на националната нормативна
уредба, на документи на ООН, Европейския съюз и други организации, както и на
значителен обем криминологична и друга литература (150 източника от руски, казахски,
български и други автори). Използваната литература е коректно цитирана. Отлично
впечатление прави подробното посочване на авторите и изследователите на проблемите на
корупцията и корупционната престъпност.
Трудът е четивен, с добър стил на изложение.

∗

При формулирането на обекта на дисертационното изследване, включващ „обществените отношения,
възникващи в сферата на корупционната престъпност”, докторантът явно следва възприетата практика в
учебно-научната общност, в която работи, основаваща се аналогията с обекта на престъплението като
елемент от наказателноправната му характеристика. Вероятно се е повлиял и от предходни дисертационни
разработки, които е включил в библиографията към труда.
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3. Аналитична характеристика на труда
Глава първа „Обща характеристика на корупционните престъпления в
сферата на държавната служба” се състои от 4 параграфа. В тази глава се анализират
легалните и доктриналните определения на понятията „корупционно престъпление” и
„корупционна престъпност” от отечествени и чуждестранни учени и законодатели. На
базата на прагматичния статистически подход, позволяващ емпирично изследване на
феномена „корупционна престъпност” докторантът извежда определение за тази
престъпност като „относително масово, исторически изменчиво, социално-правно
негативно явление, представляващо съвкупността (системата) от извършените
корупционни престъпления за определен период от време на определена територия” (§1).
По отношение обхвата по видове престъпления на корупционната престъпност е
възприет подходът за разбирането на корупцията в широк смисъл на думата с
включването, освен на „тежката” й част – подкупи, злоупотреба с длъжностни
правомощия и власт (по данни от дисертационното изследване те съставляват 77% от
общия брой на корупционните престъпления), и на „сателитни” деяния като присвояване и
разхищаване на чуждо имущество, мошеничество и др.
В главата се извеждат основните признаци на корупционната престъпност.
Разглежда се систематиката на корупционните престъпления по статус на субектите, ниво
на функциониране, степен на обществена опасност, степен на устойчивост, взаимовръзка с
други видове престъпност (организирана, транснационална). Важен от криминологична
гледна точка е изводът на докторанта за най-голяма разпространеност на
низовата/административната корупция, осъществявана от държавни служители,
дейността на които няма политически характер и не носят отговорност за реализацията на
политически цели и задачи. Този извод указва най-уязвимото равнище на държавната
служба, съответно на държавните служители, към които следва да се насочат превантивни
мерки (§2). На базата на статистически данни за корупционните престъпления се прави
характеристика на състоянието на корупционната престъпност в сферата на държавния
бюджет и на държавните поръчки (§2).
В тази глава оценявам високо разработената проблематика относно специфичния за
икономиката на Република Казахстан Национален фонд като обект на корупционно
посегателство (§3). Този проблем е изключително важен за стабилността на националната
сигурност на страната, охраната на държавния интерес и на интереса на гражданите на
Казахстан, обезпечаването на законността при разпределението на ресурсите на
Националния фонд, укрепване на доверието на обществото към държавата и нейните
институции. Изложението представлява интерес и има голяма познавателна стойност за
изследователи от други страни.
Разработените въпроси в §4, свързани с наказателното законодателство и с
наказателноправната характеристика на корупционните престъпления, оценявам с оглед
на свързаността им с криминологичната проблематика за контрола върху корупционната
престъпност и съответно с насоките за усъвършенстване на наказателната политика като
съставна част на криминологичната антикорупционна политика, наред с другата й
съставна част – превантивната политика. Проблемите, свързани с наказателния процес
относно субективната страна на корупционните престъпления – трудностите при
доказването на умисъла и наличието на цел, имат пряко отношение към високата степен
на латентност на тези престъпления, което от своя страна води до възпроизвеждане на
корупционно поведение.
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Втора глава „Корупционната престъпност в държавната служба на
Република Казахстан: причини, условия, анализ на състоянието на корупционните
престъпления и въпроси на нейната превенция” се състои също от 4 параграфа.
При изследването на сложния и ключов проблем за причинността на корупцията
докторантът се базира на класификацията на криминогенните фактори в сферата на
държавната служба на: социално-икономически, политически, психологически и правни
(§1). По отношение на причинно-следствения комплекс ми направи впечатление
излизането извън стандартното разглеждане на криминогенните фактори с включването
на фактори/форми на самодетерминация, които водят до самовъзпроизвеждане на
корупционно поведение: професионализация и рецидивност; организиран характер на
престъпните действия на корупционера; латентност; правен нихилизъм на населението по
отношение на тези престъпления.
На базата на статистически данни за периода 2007–първото полугодие на 2017 г.
докторантът дава криминологична оценка на състоянието и структурата на корупционната
престъпност в Република Казахстан. Количествените и качествените показатели на тази
престъпност я характеризират като социално опасно явление, имащо собствена специфика
на фона на оставащата сложна обща криминологична ситуация в страната. Това се
илюстрира чрез анализа на престъпността по вид на регистрираните/наказаните
престъпления, нанесените щети, както и на нейната география с определяне на
„негативните” региони (§2).
Като е използвана статистиката за привлечените към наказателна отговорност лица,
упълномощени да изпълняват държавни функции, за първото тримесечие на 2017 г. се
прави характеристика на извършителите по тежест и вид на деянията, образование, сфери
(министерства, ведомства, комитети) на проявление на корупцията според местоработата
на лицата. Изведен е криминологичен портрет на корупционера с неговите демографски и
нравствено-психологически характерни черти и особености (§3).
В съответствие с целта и задачите на дисертационното изследване е анализирана
проблематиката за превенцията на корупционната престъпност в държавната служба на
Казахстан с детайлизация на двете равнища: общи и специални мерки (§4). Относима към
превенцията и като цяло към противодействието на корупцията информация има и в
други части на дисертационния труд. Например, в §2, глава втора, се представя
положителният опит на България в борбата с корупцията (Националната стратегия по
превенция и противодействие на корупцията 2015–2020 г.). , на различни места в глава
трета. Изложението относно международното сътрудничество на националните органи на
Казахстан в глава трета също има отношение към превенцията.
Глава трета „Международно сътрудничество и челен опит по
противодействие на корупцията” има 2 параграфа. Значим познавателен и приложен
интерес представлява цялото изложение в тази глава: Анализира се антикорупционното
законодателство на редица други страни, както и дейността на международни организации
по противодействие на корупционната престъпност.Разгледана е също дейността на
специализирани организации като ООН, Световната търговска организация,
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. изложението за дейността на
Националното бюро/Агенцията по противодействие на корупцията и неговото
сътрудничество с международните организации.
Изключително важен и в съответствие със смисъла и мисията на
криминологичната наука е направеният извод въз основа на анализа на особеностите на
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борбата с корупцията в Германия, Сингапур, Финландия, страните от Източна Европа и
Средна Азия, даващ представа за основите на добрите национални антикорупционни
стратегии, че корупцията не може да се победи само чрез репресивни мерки, колкото и
строги да са те. На основата на това разбиране са очертани параметрите на една успешна
национална антикорупционна политика: силна политическа воля на висшето държавно
ръководство и сформирана на нейна основа единна държавна политика в областта на
борбата с корупцията, включваща комплекс от мерки от политически, икономически,
социален и правен характер. От голямо значение са и социалният контрол на
гражданското общество над цялата система на държавно администриране, създаването на
атмосфера на прозрачност и на възможност за привличане към строга отговорност на
лицата, нарушаващи антикорупционното законодателство.
4. Приноси в дисертационния труд
Проблематиката на дисертационната тема е разработена съобразно дефинираните
цел и задачи на изследването. От цялото изложение личи, че докторантът познава много
добре материята, свързана с корупционните престъпления и корупционната престъпност,
и то не само за условията на Казахстан, но и за България и редица други страни. Изучени
са и се познават действащите законодателства и организацията на антикорупционните
системи на Казахстан и на държави от различни региони на света, ръководните документи
на ООН, дейността на световни икономически организации като Световната търговска
организация и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, организацията
и контролът върху дейностите на сродните по характер национални фондове на Норвегия,
Венецуела, Нигерия, Кувейт, Саудитска Арабия и т.н.
Основните резултати от дисертационното изследване са апробирани чрез
изнасянето на доклади на 7 конференции, повечето от които международни, както и чрез
публикуване на част от резултатите като учебно пособие за студентите. Публикациите са в
периода 2013–2017 г., което говори за траен и последователен интерес на докторанта към
проблемите на корупцията и нейната превенция.
4.1. Като основни научни приноси в дисертационния труд на Асхат Газаев в посока
на обогатяване на криминологичното научно, преди всичко емпирично познание
оценявам:
•
по отношение на теоретико-емпиричната криминология (специална част),
развивана в Република Казахстан – обогатяване на феноменологията на явленията
„корупция” и „корупционна престъпност” с представянето на актуални изследователски
данни и изводи за нивото, структурата и тенденциите на корупционната престъпност в
страната, характеристиката на извършителите, криминогенните фактори. Много ценна е
информацията от проведената представителна за страната анкета със служители от
структурите на Министерството на държавната администрация, която докторантът
би следвало да използва и в своя бъдеща публикация, тъй като анкетните данни не са
достатъчно оползотворени.
•
По отношение на международната сравнителна криминология –
представяне на статистически и емпирични изследователски данни за състоянието на
корупционната престъпност в Казахстан, за специфичните особености на извършителите
на корупционни престъпления, за действащите национални криминогенни фактори. С
особена полезност е представянето на относимите към корупцията проблеми на
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Националния фонд на Република Казахстан, на националното законодателство,
антикорупционния опит и практики на правителствено и ведомствено равнище, на
доказали своята ефективност мерки и политики в различни сфери на обществения живот.
4.2. Дисертационното изследване е с безспорни приноси с научно-приложен
характер:
•
за подобряване на наказателноправната регламентация и за попълването на
празнотите в националното наказателно законодателство могат да послужат като база:

направеното от докторанта предложение за разработване на
наказателноправен институт във вид на наказателна отговорност за посегателства върху
Националния фонд на Република Казахстан;

предложенията de lege ferenda за нови състави на корупционни
престъпления с разписани изпълнителни деяния и предвидени наказания по основните и
квалифицираните текстове. Предложенията се отнасят до главата „Корупционни и други
престъпления против интересите на държавната служба и държавното управление” на
Наказателния кодекс: нецелево изразходване на републикански и местни бюджетни
средства и нецелево изразходване на средства от Националния фонд, и до главата
„Престъпления в сферата на икономическата дейност”: умишлено нарушаване на
законодателството за обществените поръчки, което е във връзка със Закона за
обществените поръчки.
•
Предложените мерки от управленско, организационно и функционално
естество, които обобщават националния и международния опит по отношение на
изследваната материя, могат да бъдат много добра база при обсъждането на промени в
различните структурни елементи на сега съществуващата система за превенция на
корупцията и корупционната престъпност.
Тези въпроси могат да се доразвият в бъдещи публикации на докторанта. Освен
това, той би следвало да прояви активност в популяризирането и придобиването на
гласност на неговите идеи, като използва възможностите на научните форуми, участието в
работни групи и служебни съвещания на ведомствено ниво и др.
•
Резултатите от изследването се използват в обучителния процес на
студентите по курсовете „Наказателно право” и „Криминология” и в спецкурсовете по
проблеми на борбата с корупцията.
5. Критични бележки
•
Дисертационният труд не е достатъчно добре стуктуриран от гледна точка
систематиката на криминологичната наука и на криминологичното познание като теория и
емпирика. Първо трябва да се разгледа състоянието (размери, структура, тенденции) на
корупционната престъпност, след това причинната обусловеност и след това превенцията
и контрола като дейности на държавни и неправителствени организации. Изложението в
отделни параграфи също не е достатъчно добре систематизирано.
•
В изложението на места в някои параграфи преобладава изреждането на
определения, дадени от различни автори или съдържащи се в документи, фактологична и
друга информация без собствени анализи и открояване личното мнение на автора.
•
Данните от проведената анкета стоят откъснато от същинското изложение.
Мненията на респондентите дават важна информация за тенденциите на корупционната
престъпност, за географията и степента й на латентност, за антикорупционните
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мероприятия и т.н. Но анкетните резултати с анализа по тях е трябвало да отидат на
съответните места в отделните глави и параграфи.
6. Автореферат. Авторефератът е изпълнен в обем от 31 печатни страници. В него
правилно и в пълнота са отразени основните изследователски резултати, изводи и
предложения.
7. Заключение
Темата на дисертационния труд на старши преподавател Асхат Ибрагимович
Газаев „Профилактика и противодействие на корупцията в държавната служба” е
дисертабилна с висока значимост и актуалност на проблематиката. Представеният за
рецензиране труд отразява резултатите от добре програмирано и изпълнено изследване
със съответни анализи, изводи и предложения. Съдържанието и приносните моменти в
него са изцяло в областта на криминологията и оценката ми за него е положителна.
След запознаване и с изпълнението на индивидуалния учебен план на докторанта
считам, че са изпълнени изискванията както за образователната, така и за научната част от
обучението на докторанта.
Имайки предвид гореизложеното, предлагам на уважаемото научно жури да
присъди на старши преподавател Асхат Ибрагимович Газаев образователната и
научна степен „доктор” по професионално направление „Право”, специалност
„Криминология”.

Член на научното жури и рецензент:
(проф. д.ю.н. Юлия Бояджиева)
С о ф и я, 8 март 2018 г.
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