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 Темата на дисертационния труд е „Принципът на публичност в 
наказателния процес“. Разработен е в редовна форма на обучение в 
докторантура от докторанта Христина Веселинова Богиа в Правно-историческия 
факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград; 
научното ръководство е осъществявано от проф. д-р Веселин Вучков. 
Дисертацията е разработена в периода от 2017 г. до 2021 г. Определена съм за 
член на Научното жури по повод процедурата за публична защита на 
дисертацията. 
 Бих искала да подчертая, че подбраната тема е дисертабилна и по тази 
тема самостоятелно научно изследване в българската юридическа книжнина 
няма. Това благоприятства създаване на възможности за научна изява. 
Докторантът Христина Богиа се е справила с тази задача. 
 След запознаване с пълния текст на дисертацията бих откроила следните 
по-значими научни приноси: 
 Първо, изследването е всеобхватно. Прави впечатление историческото 
развитие на института на публичността по наказателни дела. Авторът на 
дисертацията проследява внимателно различните исторически периоди на 
проявление на този принцип, през призмата на действие на различни 
Конституции и Наказателно-процесуални кодекси. Сполучливо е откроено 
значението на този принцип и проявлението му в различните фази, стадии и 
етапи на наказателното производство. Най-значимо място е отделено на 



изключенията от този принцип – те са разгледани задълбочено от автора на 
дисертацията и при демонстриране на задълбочени научни познания. 
 Второ, откроява се собственото мнение на дисертанта – формулирани са 
конкретни предложения за усъвършенстване на законодателството. 
Подчертавам, че са изразени познания както в теоретичен аспект, така и в 
практико-приложен аспект. Темата за публичността в наказателното 
производство предполага такива възможности. Сериозни и задълбочени са и 
разсъжденията по повод различни актове на Правото на Европейския съюз и на 
Правото на Съвета на Европа (разглеждани в най-широк смисъл).  
 Обемът и структурата на дисертацията (четири глави, увод и заключение) 
отговарят на установените законови изисквания и на установената академична 
традиция. Обемът на дисертационния труд е 235 страници, а бележките под 
линия са 380 бр. Библиографията е достатъчно разнообразна и многоезична. 
Цитирани са много решения на български съдилища, както и на Съда по правата 
на човека в Страсбург. Всичко това доказва и добрата информационна 
осведоменост на докторанта.  
 Посочени са и три публикации по темата на дисертацията – две на 
български език и една на английски език. 
 Нямам специални критични бележки и препоръки към докторанта Хр. 
Богиа. Може би ще бъде целесъобразно отделяне на по-голямо внимание на 
понятието за т. нар. следствена тайна и заемането на по-категорични авторови 
позиции. Това би могло да бъде постигнато при евентуално бъдещо 
публикуване на дисертационния труд. 
 
 С оглед на всичко гореизложено потвърждавам отново положителната си 
оценка за дисертационния труд на докторанта Христина Богиа и гласувам 
положително с оглед присъждане на образователната и научна степен „доктор“. 
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