
 

 
 
 

 

Югозападен Университет „Неофит Рилски” 
 
 
 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. д-р  Добринка Чанкова -  р-л Катедра  „Публичноправни науки и   

публичен  мениджмънт”  в Правно-историческия факултет на ЮЗУ  „Н.  

Рилски”-  Благоевград  

 

член на научното жури  за  публична  защита  на  дисертационния труд на 
Добрин Младенов Несторов - докторант на самостоятелна подготовка  в 
Катедра „Публичноправни науки и публичен мениджмънт” на Правно-
историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”,  на тема:  
 
„Критерии за повишаване на обективността на  съдебно-почерковите 

експертизи за нуждите на наказателния процес” 
 
 

за присъждане  на образователната  и научната  степен  ДОКТОР   по  

научната  специалност  Наказателен процес 05.05.17  
 
 

I. Обща оценка на докторанта 

        Докторантът Добрин Несторов показва  дълбок  и траен интерес към 

почерковите изследвания. В качеството му на изпълняващ  длъжността 

началник сектор “Документни изследвания, фоноскопия и фотография”  

към Центъра за експертно–криминалистични изследвания и измервания  на 

Научноизследователския институт по криминалистика и криминология 

/НИКК/   при  МВР,  а  преди  това дългогодишен  научен  сътрудник  към  

същия  институт, той систематично и  продължително  се  е занимавал с 

изготвяне на съдебно-почеркови експертизи, научноизследователска и 

приложна дейност в областта на криминалистичното изследване на 



 

 
 
 

 

почерка и обучение на експерти. Като  вещо  лице той и  понастоящем  се  

явява  в  съда и това  придава практическо измерение на  неговата   

изследователска  дейност и  плодотворно я допълва.  

II. Оценка на научните и практически резултати и приноси в 
дисертацията 

 
          Дисертационният труд   е  посветен  на  важна  и  винаги актуална 

тема – съдебно-почерковите  експертизи  и  тяхното  значение  за  

наказателния процес. Експертизите   са  един   от  способите  на  

доказване с  особена значимост в наказателното  производство  и  

експертът  е  определян  като  „скрит  съдия”, тъй  като  до  голяма  степен  

от  неговото  заключение   нерядко зависи  изхода  на  делото. Това  е  

валидно  с пълна  сила  за съдебно-почерковите  експертизи,  които дават 

възможност за идентифициране на лицата, положили своя почерк в 

документи, пряко или косвено  свързани с извършени престъпни деяния,  

и  така  допринасят  за разкриването   и наказването им. В  контекста  на 

приемането на България за член на ЕС и хармонизирането на 

националното  ни законодателство с европейското, включително в 

областта на наказателноправните въпроси,  значимостта  на този  вид 

изследване е безспорна.    

  Докторантът на задълбочено теоретично ниво е изследвал 

възникването и развитието на научните методи за криминалистично 

изследване на почерка.  

             Проучени са и модерните тенденции в методиката на почерковите 

експертизи. Направен  е  анализ на състоянието на почерковото 

изследване в съвременната българска криминалистика и наказателен  

процес - научни основи, законова  уредба, практика, нерешени  

проблеми. За  целта  е  проведено мащабно  емпирично  проучване, 

резултатите  от  което са представени в  диаграми, и така се  повишава 



 

 
 
 

 

комуникативността  на  изследването.  

        Приносите в  труда   са  преди  всичко  в  предлагането на редица нови 

критерии за по-голяма обективност на съдебно-почерковата експертиза.  

Специално  внимание  е отделено  на способите за изследване на почерка 

с помощта на компютърна техника. Разработена и  предложена е  система  

за  графометричен анализ, както  и  система  за компютърна  

денситометрия на  подписи  и други  почеркови  обекти. Действащата  

комплексна  методика  е актуализирана и съобразена с изискванията на 

международно утвърдените стандарти за управление и контрол на 

качеството на изследванията в криминалистически лаборатории. 

Направен  е  извод, че започналата акредитация на експертните дейности 

в НИКК – МВР по утвърдения в ЕС стандарт ISO/IEC 17025 трябва да се 

приложи и в областта на съдебно-почерковата  експертиза.                                           

Разработена е нова класификация на строежа и елементите на писмените 

знаци, която би улеснила контрола за установяването на 

идентификационните признаци и оценката на тяхната стойност за 

крайния извод.  

               Квалификацията на експертите, извършващи съдебно-почеркови 

експертизи също се определя като критерий, който влияе върху 

обективността на заключенията. Тъй като резултатите от  проведените от  

докторанта проучвания показват, че обучението им  не е ефективно, той  

разработва нов модел на обучение и инструкция, които могат да бъдат 

възприети от системата за контрол на качеството като еталонни 

изисквания за гарантиране на всестранност, изчерпателност и 

обективност в работата на експертите. 

Новостта и значимостта на научното изследване на докторанта  се  

обуславя и от  практическото значение на направените изводи и 

предложения de lege ferenda и  по-конкретно  допълнения  в  Закона за  



 

 
 
 

 

съдебната  власт  и Наредба № 1/2008 г. на Висшия съдебен съвет за 

вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. 

Поради  това  считам, че  научните  приноси  на  докторанта  се  

състоят   във: 

    - обогатяване на съществуващите знания 

   - формулиране  на предложения  към  бъдещия законодател 

   - редица  предложения с практически  ефект 

 Следва  да се  изтъкне  още,  че резултатите  от  научните  търсения  

на  докторанта  са намерили  израз  в  множество  публикации, някои  от 

които  на английски  език. Като  научен  сътрудник  в НИКК  той  е  

участвал  в  редица  други научни  разработки,  внедрени  в  практиката. 

Осъществявал  е   и  преподавателска  дейност. 
 

III.Заключение 

В  заключение  убедeно  препоръчвам  на Добрин Младенов 

Несторов  да  бъде  присъдена образователната  и научната  степен  

ДОКТОР   по  научната  специалност  Наказателен процес 05.05.17.  
 

                                                                
Дата: 25.07.2011г.    Член на журито: ........../п/............... 

                       (подпис) 
 
 


