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Еврипид

СЪДЪРЖАНИЕ

Асоциацията на прокурорите в 
България издава списание „Теза” по 
проект „Подобряване качеството 
и научно-практическата стойност 
на периодично издание – Бюлетин 
на Асоциацията на прокурорите в 
България”, осъществен с финансова-
та подкрепа на Фондация „Америка 
за България”.  
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Иван Рачев

ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО

Да би право стояло, 
не би... реформа търпяло! 

От половин месец България вече не е същата! Ба-
нално звучи, но фече е факт. Протестите, формално 
избухнали след първото сериозно кадрово решение на 
премиера Пламен Орешарски и управляващото мно-
зинство на „Коалиция за България” – ДПС, за първи 
път в най-новата ни история не са организирани от по-
литическа сила или синдикат. Пак за първи път, и то 
на съвсем равна нога, в тях участват симпатизанти на 
абсолютно всякакви политически сили – леви, десни 
и центристки. На никой от протестиращите не му пра-
ви впечатление каква религия изповядват хората око-
ло него, нито пък каква е сексуалната им ориентация. 
Липсва „стандартното” делене на бедни и богати, на 
бизнесмени и наемни работници, на осъзнати гражда-
ни и „лумпени”. Протестните шествия се организират 
в извънработно време, провеждат се изключително 
интелигентно (т.е. без насилие и ексцесии от рода 
на запалени коли, обърнати кофи за боклук и масови 
схватки с полицията) и прикючват така, както са запо-
чнали – с целувки и цветя.

И още няколко „за първи път в най-новата ни исто-
рия”:

- Протестът продължава, въпреки че правителството 
и управляващото парламентарно мнозинство отмени-
ха неправилното си решение и се извиниха публично 
за допуснатата грешка. 

- Протестиращите искат не смяната на една упра-
вляваща партия с друга, а кардинална смяна на поли-
тическия модел. Тоест – на всички. 

- Протестиращите нямат конкретни „претенции” – 
срещу цените на тока или парното, срещу спирането 
на евросубсидии или за спасяването на закъсала дър-
жавна фирма (примерно), а са излезли на улицата в 
защита на два от фундаменталните принципи на де-
мокрацията, заковани и в българската конституция:

- никоя част от народа, политическа партия или дру-
га организация, държавна институция или отделна 
личност не може да си присвоява осъществяването на 
народния суверенитет;

- държавната власт се разделя на законодателна, из-

пълнителна и съдебна.
- Протестиращите сами формулират исканията си 

и сами пишат законодателните промени, които искат 
да се случат, и то – след свободни и нецензурирани 
обсъждания в социалните мрежи. И въобще не желаят 
някой да им спусне готови варианти, съчинени и напи-
сани незнайно къде и незнайно от кого. 

Или казано накратко, т. нар. обикновени хора най-
после се престрашиха, удариха с юмрук по масата и 
обявиха, че вече не вярват нито на красивите думи и 
щедрите предизборни обещания, нито на клетвите за 
вярност и молбите за прошка. 

Какво се случва „отстрани”? Ами много драматич-
ни и много показателни работи.

Депутатите от парламентарното мнозинство и пра-
вителството са изпаднали в управленски цугцванг. 
От една страна имат да изпълняват прословутия план 
„Орешарски” (за съдържанието му и акцентите в него 
ще стане дума по-нататък). От друга страна обаче 
ръцете им са вързани, защото все още са до никъде 
с назначаването на „своите хора” в държавната адми-
нистрация – министерства, областни управи, агенции, 
комисии и т. н. Причината е очевадна: след драмите 
около председателския пост в ДАНС, гражданското 
общество усети силата си и зорко взе да следи кого 
и къде назначава премиерът. Резултатите са повече от 
впечатляващи. Един замесстник-министър си отиде 
след 4-часов престой в МВР, заради медийна публика-
ция. Краката на трима областни управители – Благоев-
град, Пловдив и Пазарджик, се клатят все по-силно и 
по-силно, а столовете на други двама-трима губерна-
тори (като на София област, например) засега... само 
„притреперват”. А като прибавим тук и „стартовата” 
кадрова схватка, загубена от управляващите още пре-
ди месец – при първата номинация за шеф на уникал-
ното по своя замисъл Министерство на инвестицион-
ното проектиране, ситуацията наистина предвещава 
много страсти и още повече размисли. 

Или по-скоро – предвещаваше до седмия-осмия ден 
на протестите. Защото в неделя (23 юни), „маските” 
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изведнъж паднаха и за пореден път стана ясно чия гла-
ва трябва да бъде принесена в жертва пред олтара на 
демокрацията. 

Камъчето, което накара колата на младите, инте-
лигентните и красивите протести да кривне в добре 
утъпкания коловоз на досегашното статукво, се на-
рича „Харта за разграждане на плутократичния мо-
дел на българската държава”. А мотото, под което са 
положили подписите си над 60 юристи, журналисти, 
социолози, режисьори и политолози, гласи: „Незави-
сима гражданска инициатива за възстановяване на де-
мокрацията и върховенството на закона”.

Може дълго да се размишлява до колко тази инициа-
тива е независима, след като сред тези над 60 юристи, 
журналисти и т.н. има поне пет-шест човека, отдали 
всичките си сили за изграждането и бетонирането на 
въпросния плутократичен модел на българската дър-
жава. В момента обаче за нас много интересно (и да-
леч по-смущаващо) е едно друго нещо, което открива-
ме в „диагнозата” на държавата, поставена от авторите 
на хартата:  

„... Дотук достъпната информация и собственият ни 
опит ни позволяват да обобщим като отправна точка за 
бъдещата си активност следното:

- Държавното управление трайно се е отчуждило от 
своите легитимни основания, от интереса на гражда-
ните.

- Корупцията се е превърнала в основно съдържание 
на властовите отношения и основен мотив за участие 
във властта.

- Държавата не просто претърпява неуспех в бор-
бата с престъпността, тя сама генерира безнаказана 
престъпност.

- Публичните сфери функционират като непотистки 
мрежи от тайни общества и корпоративни картели.

- Службите за сигурност подхранват олигархията 
икономически от държавно-частни схеми за контра-
банда, разпространение на наркотици, пране на пари, 
източване на бюджетни и европейски средства и за-
владяват все по-цялостно държавната власт, медиите 
и обществения живот.

- Съдът е поставен в слаба, уязвима позиция чрез 
последователно укрепване на зависимостта му от по-
литическо и икономическо влияние, нелегитимно ов-
ластяване на административна номенклатура и толе-
риране на корупционни лобита.

- Контролните и правоохранителните органи участ-

ват в многогодишното поддържане и укрепване на не-
гласен консенсус за границите на безопасната им дей-
ност, които не бива да прекрачват. Това позволява на 
хората, които носят пряка отговорност за срастването 
на престъпността с държавата да остават безнаказани, 
затруднява разкриването на истината за действителни-
те политически и икономически фактори, изградили 
плутократичния модел на държавата в последните 23 
години. По правило управляващите се разследват едва 
когато загубят властовите си позиции и дори когато за-
дкулисните цели съвпадат със законните, съвпадение-
то не работи за върховенство на закона. 

(Последен пример – променената позиция на проку-
ратурата по отношение на това дали прочитането на 
данни, получени чрез СРС, от бившия вътрешен ми-
нистър Цветан Цветанов от парламентарната трибуна 
представлява престъпление.)

- В медиите се утвърди практика на заобикаляне на 
определени теми и факти, което осуетява възможност-
та гражданите да получат достатъчно информация, за 
да си изградят обща картина за реалното състояние на 
държавата, а оттам и за личните си перспективи и по-
литически възможности за въздействие и съпротива.

- Икономическата и финансовата системи са орга-
низирани на картелен принцип. Липсата на правна 
сигурност на едрата собственост, на изпълнението на 
договорите и превръщането на държавните органи в 
инструменти за рекет задушава независимото пре-
дприемачество и подчинява стопанската дейност на 
нуждата от осигуряване на протекция. Това захранва 
корупцията и деморализира гражданите, които пре-
търпяват личен крах, защото срещу залога да осигурят 
препитание за себе си, семействата и работниците си 
са принудени да поддържат системата, която ги под-
тиска и от която се възмущават.

- В държавната администрация, силите за сигурност 
и сред магистратите се утвърждава културата на зави-
симост и подчинение – на отместването на погледа, на 
пасивността и очакването да дойде и твоят ред да на-
правиш услуга, за да се появи новото очакване – плу-
тократичната мрежа да ти „върне” услугата, като ти 
осигури израстване в своите рамки и структури. Този 
модел осигурява и мълчанието на замесените, кое-
то пък е част от механизма на възпроизводството му. 
Дори когато отделни нейни членове биват „жертвани” 
заради обстоятелствата (напр. в „случая Марковска”), 
механизмите за зависимост и лоялност се оказват дос-
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Независимо от съдържанието на плакатите и 
другите „изразни средства”, протестиращите 
искат само едно: политиците да извадят глави 
от собствените си интереси и да започнат да 
гледат т. нар. електорат в очите!
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татъчно ефективни, за да осигурят мълчанието на „по-
жертваните”.

- Политическата система функционира като кли-
рингова територия на всички тези области, в които 
съществува олигархичният модел – там се преразпре-
делят властовите ресурси и потенциали, така че плу-
токрацията да осигури съществуването си и в следва-
щия политически цикъл при продължаваща имитация 
на публичност и демократичност. Формите на фасад-
на демокрация служат за легитимация на статуквото 
пред международните наблюдатели, а същевремен-
но затрудняват демаскирането и разобличаването на 
скритите властови центрове...”

Както се вижда и с невъоръжено око, за трагичното 
състояние на държавата са виновни всички – партий-
ните централи, парламента, правителството, контрол-
ните органи, МВР и специалните служби, следствието 
и прокуратурата, медиите… С две думи – всички „чар-
кове” на т. нар. система. С едно единствено изключе-
ние – съдът, който „е поставен в слаба и уязвима по-
зиция”. 

Никой няма никакво намерение да сее междуинсти-
туционални раздори, така че не бързайте със заключе-
нията. Просто обясняваме логиката, по която - поне от 
наша гледна точка – първоначалният смисъл на проте-
стите ще деградира до… запазване на статуквото. 

Съдете сами! В началото заявката беше тотална 
смяна на старите муцуни и връщане на държавата на 
хората. Докато днес всички са обединени около идея-
та, че не хората, а системата е виновна. И поради тази 
причина авторите на хартата предлагат следния дне-
вен ред, по който трябва да се случи промяната: 

„1. Създаването на експертни групи, които:
- Да изработят идейни програми и конкретни зако-

нодателни предложения за изменение на изборните 
правила и правилата за осъществяване на политиче-
ска дейност така, че да бъде гарантирано автентично-
то политическо представителство на гражданите. По 
този начин ще се даде време и реална възможност на 
политическите сили, които претендират да осъщест-
вяват действителна политическа дейност, да мобили-
зират собствения си ресурс за активно участие и за за-
явяване на собствените си идеи за излизане от кризата 
на държавността.

- Да извършат пълен комплексен анализ на същест-
вуващото законодателство по отношение на възмож-
ностите на полицейските и други служби за злоупо-

треба с гражданските свободи и права, да изготвят 
обща идейна програма за разпределяне на правомо-
щията между службите, за координация помежду им 
и контрол.

- Да изготвят концепция за управление на публич-
ните средства така, че да бъде обезкървен настоящият 
модел на отглеждане на олигархията от държавата.

- Да изготвят програма с конкретни мерки за защита 
на медийната свобода – чрез разкриване на източни-
ците на финансиране, формулиране на добри упра-
вленски практики, развитие на разследващата журна-
листика като осъзнат приоритет и налагане на общите 
етични стандарти.

- На основата на постигнатото досега да представят 
законодателни предложения за укрепване на незави-
симостта на съдебната власт.

Всички експертни групи ще представят като начало 
на дейността си описание на конкретиката на плуто-
кратичния модел в отделните публични сектори от 
критично значение за неговото съществуване и де-
монтаж: политическа система, съдебна власт, сектор 
сигурност, медии, финансова система.

2. Създаване на обществена комисия с участие на 
юристи и общественици, които са заслужили общест-
вено доверие, за обобщаване на всички анализи, за 
провеждане на собствено проучване и за диагности-
циране на състоянието на демокрацията у нас. Така ще 
си дадем шанс да научим истинските имена на проце-
сите и лицата, които са ги направлявали в годините на 
прехода…”

Оттук нататък играта става толкова прозрачна, че 
можем и на бас да се хванем с „неверниците”: 

- промяна на избирателни правила, т.е. сваляне на 
4-процентната бариера поне с два пункта;

- в парламента влизат всички представители на т. 
нар. автентична десница, които на последните избори 
с мъка добутаха до процент-процент и половина; 

- публичен дебат на тема „Нов обществен договор”, 
който приключва с обединяване около идеята за свик-
ване на Велико Народно събрание, което трябва да 
реши един единствен проблем: да „закрие” Великото 
народно събрание и да възложи писането на новата 
конституция на обикновеното Народно събрание.;

- изработване на нова конституция. 
И понеже на действащия върховен закон няма кой 

знае какво толкоз да му се променя от Велико Народ-
но събрание, новото в новата констицуция ще бъде 
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Ако ще реабилитираме социализма 
в обвинението, да е в пълния му блясък!

Избиране и отчитане на главния проку-
рор

Чл. 4. (1) Главният прокурор се избира от 
Народното събрание за срок от пет години. 
Той може да бъде отзован преди изтичането 
на този срок.

(2) Главният прокурор е отговорен пред 
Народното събрание и отчита дейността на 
прокуратурата пред него, а между сесиите - 
пред Държавния съвет.

Принципи на организация и дейност на 
прокуратурата

Чл. 5. Организацията и дейността на про-
куратурата се основават на следните прин-
ципи:

1. прокуратурата е единна и централизи-
рана. Всеки прокурор е подчинен на съот-
ветния по-горестоящ по длъжност, а всички 
- на главния прокурор;

2. при изпълнение на длъжността си прокуро-
рите са независими и действуват само въз основа 
на закона. Те прилагат законите еднакво спрямо 
всички граждани и юридически лица;

3. при осъществяване на своята дейност про-
курорите търсят съдействието на държавните 
органи, обществените организации, трудовите 
колективи и се опират на активната помощ на 
гражданите.

Правомощия на главния прокурор по ръко-
водството на прокурорските органи

Чл. 6. (1) Главният прокурор ръководи и кон-
тролира дейността на органите на прокуратурата.

(2) Всички прокурори се назначават, повиша-
ват и освобождават от длъжност от главния про-
курор.

... 
Участие в заседания на Министерския съ-

вет и народните съвети
Чл. 8. (1) Главният прокурор учавствува в засе-

данията на Министерския съвет.
(2) Прокурорите участвуват в сесиите на на-

родните съвети и заседанията на техните изпъл-
нителни комитети.

... 

Законодателна инициатива и предложения 
за тълкуване

Чл. 10. Главният прокурор има право да внася 
в Народното събрание законопроекти, а в Дър-
жавния съвет - проекти за нормативни укази и 
предложения за тълкуване на законите и норма-
тивните укази.

Из Закона за прокуратурата 
(Обн. ДВ. бр. 87 от 11 ноември 1980 г., 
отм. ДВ. бр.59 от 22 юли 1994 г.)

ДА ЗНАЕШ И ДА ИСКАШ...
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Открийте 10-те разлики

НАШАТА ЗАГАДКА

Няколко пъти досега сме засягали темата 
за разминаването между качеството и коли-
чеството на проектите за нормативни актове, 
които денонощно заливат деловодството на 
Народното събрание и „изяждат” почти цяло-
то работно време на постоянните парламен-
тарни комисии. Дето има една (народна) при-
казка – и депутатите като козите: всяка – за 
свой крак! 

В случая обаче става дума за нещо изуми-
телно: народни представители от смъртно 
враждуващи политически сили, внасят два 

законопроекта по тема, повдигната и предложена 
за обсъждане от… трета политическа сила, която 
партиите на вносителите еднакво любят (тайно) и 
мразят (открито). 

И още нещо е поучително в тази история: и този 
ремонт (77-ми  - 78-ми по ред) ремонт на НК  ще 
мине и замине без някой да сети и да попита какво 
магистратите мислят по въпроса. 

Така че грабвайте моливите и отпочвайте с от-
криването на разликите. Първа награда – обица на 
ухото! Втора награда – две обеци. Трета награда не 
се предвижда… 
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ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО

само… изваждането на прокуратурата от съдебната 
система и подчиняването й, естествено, на парламен-
тарната „извадка” от т. нар. политически елит. Неза-
висимо от това дали под шапката на изпълнителната 
власт, или пък като независима бойна единица от типа 
на Комисията за защита на конкуренцията и Държавна 
агенция „Национална сигурност”.

Който не вярва, нека направи една кратка интернет 
разходка назад във времето и да се убеди сам: един-
ствените две политически сили, които до момента не 
са заявили открито щенията си към писането на нов 
върховен закон, са БСП и ДПС. Като се имат предвид 
обаче непоследователното им поведение през години-
те по отношение на следствието, „работата” може да 
се смята за… опечена. Не вярвате?

Поне два пъти досега сме отделяли място за епопея-
та, наречена „Следствието, единственият прът в коле-
лото на съдебната реформа”. Ето защо днес само ще 
обобщим натрупания горчив опит:

Първо: следствието беше изпразнено от съдър-
жание, а след това и закрито като самостоятелен ор-
ган на съдебната власт от три управления – „синьо”, 
„жълто” и „червено”. А предпоследното управление 
– „светлосиньото” , не направи абсолютно нищо, въ-
преки че този модел с нищо не е доказал по-голямата 
си ефективност. (Справка – интернет страницата на 
Националния статистически институт, раздел „Право-
съдие”). 

Второ: процесът по ликвидирането на следствието 
мина под знака на тоталното политическо единонача-
лие. Разговори, кръгли маси и дискусионни форуми 
имаше, но полезният дебат така и не се състоя - пора-
ди липса на чуваемост (от страна на законотворците) и 
поради липса на желание (от страна на магистратите) 
да отстояват позициите си с всички възможни сред-
ства, разрешени им от закона.

Трето: дебат в съдебната система също нямаше. 
Да, представители на Висшия съдебен съвет и на 
професионалните магистратски сдружения редовно 
участваха във форумите, организирани от неправи-
телствения сектор, Министерството на правосъдието 
или Парламентарната комисия по правни въпроси. 
Историята обаче не помни случай, в който Камарата 
на следователите да е организирала форум, на който 
да предложи за обсъждане „собствените” си възгледи 
за професионалното бъдеще на своите членове. 

Четвърто: дебат сред членовете на Камарата на 

следователите в България (КСБ) също нямаше. Вяр-
но, по време на годишните анализи на дейността на 
следствието, както и на годишните общи събрания на 
КСБ темата за съдбата на следствието задължително 
присъстваше. Това „присъствие” обаче беше или на 
принципно равнище (не могат да ни пипнат, защото 
конституцията ни пази), или тежко субективно (след-
ствието е независимо и работи, затова пречи и трябва 
да бъде ликвидирано). Резултатът от тази инертност 
е повече от печален. Ако тогавашният председател на 
Камарата Румен Георгиев напише протестна деклара-
ция или даде интервю – позицията на Камарата става 
обществено достояние. Ако и той си замълчи (при-
мерно, защото е в отпуск по болест) – Камарата все 
едно никога не е съществувала. 

Крайният резултат? Две десетилетия след началото 
на съдебната реформа по европейски образец и две го-
дини след приемането ни в ЕС, Единният следствен 
апарат към МВР, създаден с нарочен указ през 1979 
г., бе разтурен. И следователите се озоваха там, къде-
то бяха в края на 60-те и началото на 70-те години на 
миналия век: част от тях в МВР, а останалите - в про-
куратурата. 

Толкоз с лиричното отклонение на тема „Думам ти, 
дъще, сещай се, снахо!”. Връщаме се на актуалности-
те от деня, които неминуемо ще доведат протестира-
щите право… под балкона на държавното обвинение. 

Вариантите са два. Единият е да продължим по ред 
на номерата – драмите около съставянето на кабинета 
„Орешарски”; вижданията на правителството и упра-
вляващото мнозинство за бъдещето на системата за 
национална сигурност и съдебната власт, залегнали в 
т. нар. план „Орешарски”; първите стъпки на прави-
телството и управляващото мнозинство, които нямат 
нищо общо с плана „Орешарски”… 

Другият вариант е да тръгнем отзад напред. Тоест 
- от мрачното бъдеще към все още непомръкналото 
настояще. Или още по-конкретно – какво трябва да 
направят днес членовете на Асоциацията на проку-
рорите (а и останалите прокурори, които по едни или 
други причини не членуват в АПБ), за да не бъдат 
изненадани неприятно с вестта, че „общественият 
дебат е приключил, а единодушното решение гласи: 
държавното обвинение трябва да бъде извадено от съ-
дебната система”. 

Хвърляме ези-тура и избираме… втория вариант. 
Логично, нали?
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Асоциацията 
на прокурорите – 

чук или наковалня?

Краят на октомври 2002 година. Интервю на 
прокурорът от ВАП Анна Банкова пред „Меди-
япул”. Поводът е конкретен – тя е сред 13-има-
та обвинители, учредили на 12 октомври с.г. 
алтернативното Национално сдружение на 
българските прокурори. Цитираме най-важно-
то от днешна гледна точка: 

- Госпожо Банкова, как възникна идеята за 
учредяване на алтернативното сдружение 
на прокурорите?

- Това е спонтанен акт на солидарност на 
прокурорите, които желаят да организират 
професионалния ресурс в тази институция 
- прокуратурата. Обедини ни интересът да 
можем да упражняваме професията си, като 
бъдем защитени в статута си на прокурори.

…
- Учредителите на новото сдружение чле-

нове ли са на досегашната Асоциация на 
прокурорите?

Иван Рачев

Възможните отговори са три. Два логични - или 
чук, или наковалня. И един „междинен”, който най-
лесно се обяснява с любимия ни афоризъм на Иван 
Кулеков от началото на прехода: „Хермафродит из-
насили себе си, взе парите и избяга”. 

Кой от двата логични отговора обаче е по-полезен 
за редовите прокурори? И какво точно в случая оз-
начава „полезен”?

Няма да препоръчваме готови рецепти, няма да 
даваме и жокери. Просто всеки член на Асоциация-
та може сам за себе да прецени как се е променила 
организацията, чийто устав и цели той е приел за 
свои, и как – професионалната и обществена среда, 
част от която АПБ няма как да не бъде.
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- Не сме били членове на тази организация и 
не сме подавали молби, за да се присъединява-
не към нея.

- С какво не ви удовлетворява Асоциация-
та на прокурорите?

- Асоциацията на прокурорите е казионна 
организация и бидейки такава - свързана с 
ръководството на прокуратурата, което е 
всъщност работодателят от другата стра-
на - ми се струва, че тя е обречена да изпъл-
нява формално същинската си функция на 
отстояване на професионалните интереси на 
прокурорите…

Началото на юли 2009 година. Интервю на 
предсдателя на АПБ Камен Михов в бр. 7 сп. 
„Правен свят”, озаглавено „Прокурорите 
трябва да се събудят, защото са част от де-
мокрацията”. 

Поводът е „обобщаващ”:  как се е променила 
Асоциацията на прокурорите три години и по-
ловина след края на т. нар. ледникова епоха в 
държавното обвинение: 

- Господин Михов, защо Асоциацията на 
прокурорите още не се е разбунтувала срещу 
някои кадрови недоразумения, произведени 
от ВСС?

- Дайте да уточним по-напред какво означа-
ва да се разбунтуваш.

- Примерно – да изразиш публично отно-
шение, да организираш подписка и да я из-
пратиш в Брюксел...

- Да изразиш отношение е едно, а да се раз-
бунтуваш – друго. Ако не предлагаш конкрет-
ни варианти за изход от ситуацията, от по-
добни прояви няма никакъв смисъл.

-  И все пак, когато става дума за сериозни 
дефекти в кадровата политика на ВСС, не е 
ли странно да мълчите?

- Странно е само, че все още не умеем да 
трупаме самочувствие чрез средствата за 

масова информация.
- Може би е крайно време да се научите, за-

щото малко хора знаят с какво се занимава 
вашата асоциация и защо, в крайна сметка 
– продължава да съществува.

- Може би сте прав. През последните две-
три години поработихме доста. Взехме ак-
тивно участие в подготовката на проекта за 
eдинния етичен кодекс на магистратите. Да-
вали сме становища по всички проектозакони, 
които засягат дейността на прокуратурата, 
включихме се активно в дебата за мястото и 
бъдещето й. Участвали сме в десетки фору-
ми за състоянието и бъдещето на съдебната 
система, организирани от неправителстве-
ния сектор. Превърнахме бюлетина на асоци-
ацията в трибуна за дискусии по наказателно-
правни проблеми...

- И колко от вашите становища бяха ува-
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жени от депутатите?
- Май колкото и на останалите професио-

нални сдружения в съдебната система – нито 
едно!

… 
- Колко души членуват в асоциацията?
- Формално – около 500, но много от тях от-

давна не плащат членски внос.
- За какви пари става дума?
-  За 35 лева на година.
- Сигурно не виждат смисъл от членуване-

то си при вас.
-  Ако не виждат смисъл – нека да кажат. 

От две години се опитвам да разбера какво 
очакват от асоциацията и от мен, като пред-
седател, но не успявам.

Преди време направихме нова интернет 
страница. Направихме и форум, където все-
ки да сподели какво му тежи или му пречи да 
работи. За да гарантираме анонимността на 
участниците, сървърът бе базиран извън про-
куратурата. И знаете ли какво се получи? На 
шестия месец затворихме форума, защото в 
него имаше само 38 регистрирани потребите-
ли. Трябва да ви призная, че въобще не очаквах 
такова равнодушие и липса на кураж.

- А може би асоциацията вече си е изживя-
ла живота, не мислите ли?

 - В Международната асоциация на прокуро-

рите членуват 80 национални сдружения. Би 
било много обидно, ако българската прокура-
тура не е сред тях.

- Представите ви за „съвършената“ асо-
циация?

 - Не трябва да е масова като профсъюз, 
нито да е елитарна – като масонска ложа. 
Идеите трябва да идват главно от редовите 
членове, а ръководството да се грижи за тях-
ната реализация. Това обаче може да се случи 
само ако колегите проумеят, че прокурорите 
– като личности и като гилдия – сме част от 
демокрацията и гражданското общество.

- Чак пък от гражданското общество...
- Вижте, ще бъда още по-откровен. По за-

кон ние нямаме право да членуваме в полити-
чески партии, не можем да си създадем и чис-
то синдикална структура. Неотдавна ВСС ни 
забрани да участваме и в каквито и да било 
обществени организации като Българския 
футболен съюз. Ако безличието затрие и асо-
циацията, какво ще се случи с редовите про-
курори, с младите колеги? И кой ще защитава 
интересите им след това?

…  
- Знаете ли коя е най-голямата ви грешка?
-  Да.
-  Ще споделите ли?
-  От две години съм председател на асоциа-
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цията, но така и не успяхме да събудим всички 
прокурори!”

Тъжно, но факт. Между интервютата на Анна 
Банкова и Камен Михов лежат куп „структуро-
определящи” събития: 

- ½ „жълт” парламентарен мандат, 100% 
„червен” парламентарен мандат, ½ „свет-
лосин” парламентарен мадат;

- ½ от 7-годишния мандат на новия главен 
прокурор;

- приемане на България в НАТО и в Евро-
пейския съюз;

- нов Наказателнопоцесуален кодекс и нов 
Закон за МВР;

- нов Закон за съдебната власт;
- пет конституционни ремонта; 
- самозакриване на Националното сдруже-

ние на българските прокурори - поради липса 
на смисъл от неговото съществуване;

- три избора за нов състав на ВСС, от кои-
то два за постоянно действащ „такъв”;

- създаване на независим Инспекторат 
към ВСС;

- обединяването на контраразузнаването 
(цивилното и военното) с финансовото раз-
узнаване под шапката на ДАНС и т.н. 

С други думи, през 2009 г. нищо от онова, 
което през 2002 г. не е позволявало 
на прокурорите да бъдат свободо-
мислещи граждани на работните 
си места, вече не е съществувало. 
Тогава?

Тогава… четем най-важото от 
приветствието, с което през есента 
на 2011 г. председателят на АПБ Ка-
мен Михов „отвори” бр. 1 на списа-
ние „Теза”: 

„…Бюлетинът беше на път 
да изчерпи потенциала си. Фор-
матът на изданието беше по-
стничък и недодялан. Ня-маше 
я динамиката, която да накара 

читате¬лите да го търсят и да го четат. 
Гилдията има¬ше нужда от сплотяване, 
от собствен облик, от място за изява. И 
всичко това – на фона на откровено изразя-
ваното в медиите обществено недоволство 
от работата на прокуратура¬та, което 
на моменти надхвърляше рамките на бла-
гоприличието и придобиваше... бру¬тални 
измерения. 

... Списанието трябва да заеме своето мяс-
то като фактор за съдебната реформа. 

… Въпреки непрекъснатите структурни 
и законодателни промени, съдебната власт 
все още не работи по начина, по който всич-
ки очакваме да работи съдебната систе¬ма 
на държава членка на ЕС. Затова смятаме, 
че списанието следва да постави на дневен 
ред, последователно, провокативно и амби-
циозно, задълбочено и сериозно, темата за 
това, какво трябва да направят самите ма-
гистрати, за да бъде реформирана система-
та. 

Искаме списанието да направи така, че 
гласовете на прокурорите и съдиите да се 
чуват високо и ясно. Тоест – исканията и 
предложенията ни към Висшия съдебен 
съвет, Министерството на правосъдието 



Асоциация на прокурорите в България

14

СПОМЕНИ ОТ БЪДЕЩЕТО

и Народното събрание не само да бъдат 
„доставяни” на съответните адреси, но да 
бъдат осмисляни и използвани при подго-
товката на един или друг законов или подза-
конов нормативен акт, при формирането на 
една или друга полити¬ка... 

На уебсайта на АПБ ще очакваме 
инте¬ресни публикации, новини и теми, 
които ежедневно вълнуват магистрати-
те. Голямо значение за нас има и форумът 
в уебсайта на списанието, който, като си 
позволихме известен риск, направихме пуб-
личен. Ние си даваме сметка, че във форума 
ще четем недо¬там лицеприятни нападки 
към прокурорите и съдиите, но мнението на 
издателите е да по¬срещаме смело истина-
та, а тя е ясна – хората не ни обичат. 

Ето защо искрено вярвам, че всички ние 
ще напрегнем сили и ще се преборим с тази 
негативна тенденция. Надяваме се „Теза” 
и електронното издание да се превърнат в 
се¬риозни оръжия за промяна на обществе-
ното мнение. А как ще стане това е ясно – с 
чест¬ност и отговорност...” 

Какво е положението днес, след като от стар-
тирането а списанието и новия сайт минаха 
почти две години? И към „изтеклата вода” 
трябва да добавим още: 

- нов главен прокурор;
- нови заместник-главни прокурори;

- нов парламент; 
- нов ВСС;
- нов Инспекторат 

към ВСС;
- две чисто нови спе-

циализирани структури 
в държавното обвине-
ние (на окръжно и апе-
лативтно ниво); 

- прехвърляне на ГД-
БОП под шапката на 
ДАНС;

- отнемане правото на МВР да прилага 
специални разузнавателни средства и т.н? 

Острани погледнато – промяна има, но коли-
чествената й миниатюрност би довела до ка-
чествена промяна след… 100-150 години. Най-
малко. Съдете сами. 

Откакто съществува сп. „Теза”, нито един ре-
дови прокурор, членуващ в Асоциацията, не е 
вдигнал телефона или не е драснал някой ред, 
за да сподели какво мисли за случващото се 
около професията му, какво го притеснява или 
какво му пречи да си върши работата по закон 
и съвест. Нещо повече – нищо не се чува и за 
хубавите неща, случили се на прокурорския 
фронт през последните две години.

Откакто съществува новият сайт на АПБ, ко-
личеството на редовните му посетители скочи 
от 10-12 души месечно, на… 120-150 уникал-
ни посещения дневно. И това е прекрасно. Фо-
румът обаче продължава да е все същата „чер-
на дупка”. В смисъл такъв, че „поемането” на 
информацията е факт, обратна връзка обаче не 
съществува. 

Един простичък пример. В публичния форум 
на сайта са качени 15 теми за обсъждане (да-
нните са актуални към 14 юни 2013 година.)  
Първата е от 2 февруари 2012 г., а последна-
та – от 25 февруари 2013 година. Тези теми са 
прочетени общо 20 703 пъти, но под тях има 
само… 66 коментара.
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Втори простичък пример. В секция „Стано-
вища”, от юни 2011 г. (когато на практика сай-
тът заработи в пълния си блясък), са качени 21 
обръщения, становища, отворени писма и по-
зиции. Всички те са написани и публикувани 
по актуални теми на деня, а тематичното им 
разнообразие е голямо: от „Позиция на УС на 
АПБ по повод дисциплинарното освобожда-
ване от длъжност на председателя на УС 
на ССБ, съдия Мирослава Тодорова”  (13 юли 
2012 г.), през „Становище на УС на АПБ от-
носно отвореното писмо от прокурорите 
при Окръжна прокуратура – Стара Загора” 
(26 октомври 2012 г.) и „Позиция на УС на 
АПБ по повод откритото писмо на бившия 
народен представител г-н Едвин Сугарев до 
ВСС и други институции, с което се оспор-
ват професионалните и нравствени качест-
ва на прокурора Росен Димов…” (31 януари 
2012 г.), та чак до „Становище на АПБ за 
измененията на структурата и функциите 
на ВСС и промени в ЗСВ” (13 февруари 2012 
година). 

Крайният резултат от активността на Упра-
вителния съвет обаче е повече от… странен, да 
речем. От една страна ръководството на Асо-
циацията е последователно в своето поведение 
и не се притеснява да отстоява позициите си 
– било за хубаво, било по 
неприятни поводи. Но от 
друга страна – ако се съди 
по коментарите под различ-
ните станоновища и пози-
ции, подкрепата на член-
ската маса никаква я няма: 
21 документа – 5 комента-
ра. Като единият е анони-
мен, защото авторът му се 
е обозначил като „съдия”. И 
няма нищо общо с темата, 
предложена за обсъждане, 
тъй като гласи: „Много е 

дълго това становище, няма да го прочета, пи-
шете кратко и ясно!”

Продължаваме по-нататък. 
Умишлено не коментираме случващото се в 

професионалния форум, до който имат достъп 
само членовете на АПБ. Причината е повече 
от очевидна: дебатът за качеството на съдебна-
та реформа и за смисъла от по-нататъшното й 
провеждане по досегашните щампи и матрици 
(т.е. за настоящето и бъдещето и на държавно-
то обвинение като система, и на всеки отделен 
прокурор) трябва да е публичен. И да се води 
по формулата на Карл Маркс за принадената 
стойност: информация – обратна връзка – ин-
формация прим! А така какво се получава? 
Членовете на Асоциацията водят помежду си 
смислени дискусии, предлагат полезни реше-
ния на натрупани от десетилетия проблеми, 
но... никой външен „индивид” не знае за това. 

Ефектът от подобна самоизолация може да 
бъде само един: увеличаване на общественото 
недоверие по познатата „формула”: няма дим 
без огън. Тоест - редовите прокурори се стра-
хуват от публичното обсъждане на проблеми-
те, които им пречат в работата. 

Изворите на този страх са два – или им е гуз-
на съвестта, или някой с „нещо” ги държи и 
ги принуждава да си затварят устите. И понеже 
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няма как 350 души (за последно толкова са ак-
тивните членове на АПБ) едновременно да са 
гузни или рекетирани, значи в прокуратурата 
продължава да си е като по време на „леднико-
вата епоха”: каквото каже „вожда” – мълчиш, 
козируваш и изпълняваш. А когато нищо не 
казва – просто мълчиш и чакаш нещо да каже, 
за да отдадеш чест и да хукнеш презглава да 
изпълняваш. 

Сигурно ще се повторим, но в очите на т. нар. 
обикновени хора Асоциацията изглежка точно 
по този начин. А не би трябвало, защото от на-
чалото на март 2006 г. никой по никакъв начин 
не е ограничавал правото на прокурорите (не-
зависимо от това дали те са членове на Асо-
циацията или не са) свободно да коментират 
всичко, което не е следствена тайна или не за-
сяга вътрешноведомствения документооборот 
(казано на чиновнически жаргон).

Първи пример – съвсем пресен.
На 12 април 2013 г. главният прокурор Согир 

Цацаров и и.ф. председателят на УС на АПБ 
подписаха специално споразумение. То акту-
ализира и разширява обхвата на меморандума 
между Прокуратурата на Република България 
и Асоциацията на прокурорите в България, по-
дписан в далечната вече 2007 година. 

Общите цели, заложени в споразумението са: 
- укрепване на сътрудничеството между 

ПРБ и АПБ;
- постигане на общи позиции 

и предприемане на съвместни 
действия за устойчиво разви-
тие на прокуратурата;

- вземане на общи позиции и 
решения в защита на публич-
ния интерес;

- гарантиране на защитата 
на социалните права и профе-
сионалната независимост на 
прокурорите;

- повишаване на ефектив-
ността на националната ни система на на-
казателно правосъдие;

- повишаване ефективността на проку-
рорската работа;

- издигане на нивото на професионалната 
компетентност на прокурорите; 

- утвърждаване на авторитета на ПРБ и 
прокурорите, както и подобряване на пуб-
личния образ на прокуратурата и прокурор-
ската професия.

А ангажиментите към Асоциацията и ней-
ните членове, които главният прокурор „вме-
нява” както на себе си, така и на всички ад-
министративни ръководители в държавното 
обвинение, нямат абсолютно никаква нужда от 
коментар (пълният текст на споразумението се 
намира в сайта на Асоциацията и който не го е 
прочел досега – може само да съжалява): 

1. Главният прокурор и административ-
ните ръководители на прокуратурите съз-
дават условия и съдействат на АПБ за 
осъществяване на нейната дейност по след-
ните начини:

- Главният прокурор и административните 
ръководители на прокуратурите подпомагат 
и създават условия за осъществяване на дей-
ността на АПБ, чрез предоставяне за безвъз-
мездно ползване на помещения, офис-оборуд-
ване, конферентна техника и други подобни 
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средства, с които прокуратурите разполагат,  
когато това е необходимо за провеждане на 
мероприятията на Асоциацията и изпълнение 
на функциите й. Предоставянето на такива 
средства се извършва, когато същите не се 
използват за служебната дейност на проку-
ратурите в съответния период.

- По писмено искане на председателя на АПБ 
или на упълномощени от него лица, главният 
прокурор предоставя на

Асоциацията възможност за временно полз-
ване на учебните бази на ПРБ - извън времето, 
когато те са заети за мероприятия на ПРБ. В 
този случай АПБ се задължава да поеме всич-
ки разходи, свързани с ползването на активи, 
собственост на ПРБ.

- При необходимост за осъществяване на 
функциите на професионалното сдружение, 
на АПБ се предоставя за безвъзмездно ползва-
не системата за комуникация на ПРБ - пощен-
ско обслужване, телефонни услуги, достъп до 
Интернет, електронна поща и други.

- На членовете на ръководството на Асо-
циацията се дава възможност, когато това 
се налага за изпълнение на техните ръковод-
но-представителни функции, да бъдат осво-
бождавани от съответния административен 
ръководител от задължението си да бъдат на 
работното си място в рамките на работно-
то време - за участие в събития и извършване 
на дейности в полза и от името на АПБ, освен 
ако отсъствието им не обхваща целия рабо-
тен ден или по-голямата част от него.

Освобождаването може да бъде отказано, 
ако това би попречило на изпълнението на слу-
жебните им задължения или разстройва гра-
фика за работа в съответната прокуратура.

- При необходимост, когато това няма да се 
отрази на изпълнението на служебните им за-
дължения, главният прокурор и администра-
тивните ръководители на прокуратурите 
могат да освобождават прокурори и служи-

тели за участие в планирани и предварител-
но оповестени обучителни и представителни 
мероприятия с участието на АПБ, които се 
провеждат в рамките на работното време.

… 
 
8. УС на АПБ има право да поставя въпро-

си до ръководството на ПРБ и да получава 
информация, свързана с: жалби и сигнали 
на свои членове до органите на АПБ; водени 
дисциплинарни производства срещу членове 
на АПБ, атестиране; преместване и коман-
дироване на членове на АПБ.

Въз основа на получената информация, УС 
на АПБ може да излиза с конкретни писме-
ни становища, които се прилагат за обсъж-
дане при решаване на дисциплинарни и кад-
рови въпроси от страна на ръководството 
на ПРБ.

 
9. С подписване на настоящото споразуме-

ние, главният прокурор и УС на АПБ гаран-
тират, че принадлежността на членовете 
на АПБ към професионалното сдружение и 
към негови ръководни органи не ще бъде из-
ползвана за създаване на привилегировано 
положение по отношение на кариерно из-
растване, достъп до обучение и предпазване 
от дисциплинарна и наказателна отговор-
ност.

 
10. Главният прокурор и административ-

ните ръководители на прокуратурите се ан-
гажират да осигурят обективна и задълбо-
чена проверка, а при необходимост и мерки 
за защита, при всеки случай на постъпило 
чрез органи на АПБ оплакване или сигнал за 
неравностойно третиране, дискриминация 
или неоснователно ангажиране на дисци-
плинарна отговорност на магистрат, по-
ради неговата принадлежност към профе-
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сионална организация или поради публично 
заявена критична позиция.

 
11. УС на АПБ поставя на вниманието на 

главния прокурор искания и становища, кои-
то се отнасят до дейността на ВСС, с мол-
ба въпросите да се внесат за обсъждане във 
ВСС лично от главния прокурор. При отпра-
вяне на такава молба УС на АПБ има право 
да бъде уведомен за позицията на главния 
прокурор в разумен срок.

12. УС на АПБ има право да търси и да оч-
аква съдействие от ръководството на ПРБ 
за подкрепа на свои инициативи, свързани 
със защитата на социалните и професио-
налните права на членовете си. При пости-
гане на съгласие за съвместни начинания и 
участие в проекти с подобна кауза, ПРБ и 
АПБ подписват нарочно споразумение.

13. При поискване УС на АПБ получава 
сведения от ръководството на ПРБ относ-
но: формирането и разходването на бюдже-
та на ПРБ за целите на професионалното 
обучение; осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд и защитата на 
социалните права на работещите в ПРБ ма-
гистрати и служители. УС на АПБ може да 
изразява писмени становища по тази кате-
гория бюджетни въпроси и да ги предлага за 
обсъждане на ръководството на ПРБ.

Втори пример – доста отдавнашен и явно 
позабравен от редовите членове на АПБ. 

Цитираме част от протокола на Отчетното 
събрание на Асоциацията, проведено на 18 ап-
рил 2008 г. (пълният текст на протокола е пуб-
ликуван в бр. 2 на Бюлетина на АПБ за 2008 г., 
който също може да бъде прочетен на сайта): 

„… Трендафил Трайков: Поради невъз-
можност на госпожа Маргарита Попова за-
ради служебна ангажираност да присъства, 

преминаваме към т. 8 - обсъждане на резул-
татите от анкетните карти, попълнени от 
членовете на Асоциацията, представени от 
Димитър Хаджийски.

Димитър Хаджийски: Настоящият анализ 
има за предмет приблизително 300 (триста) 
анкетни карти, съдържащи поставените от 
Управителния съвет на Асоциацията на про-
курорите в България въпроси към членовете 
на Асоциацията, относно техните очаквания 
за нейната дейност и развитие.

Анализът на получените отговори налага из-
вод, за наличието на следните тенденции в бъ-
дещата дейност на Асоциацията, а именно:

1. Над 90% от анкетираните членове счи-
тат, че има необходимост от промени в 
дейността на Асоциацията.

2. Относно очакванията на анкетираните 
прокурори за новости в Асоциацията, бяха 
набелязани следните важни точки:

- реална помощ на колеги;
- укрепване авторитета на прокурорската 

професия;
- провеждане на тематични семинари и 

специализирани курсове на обучение, с оглед 
по-добрата квалификация на прокурорите;

- модернизиране и по-голяма активност на 
Асоциацията;

- активизиране на социалната дейност, в 
това число подобряване на социално-бито-
вото устройване и материална база;

- синдикална насока в работата на проку-
рорите, целяща постигане на по-добри усло-
вия на труд и материално-техническа обез-
печеност на трудовия процес;

- защита правата на членовете на Асоци-
ацията във взаимоотношенията им с адми-
нистративните ръководители;

- по-голяма инициативност от страна на 
Управителния съвет;

- повече работа с медиите;
- изготвяне на нов Устав;
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- увеличаване на членовете на Асоциация-
та;

- по-добър обмен на информация между ръ-
ководството на Асоциацията и редовите и 
членове;

Над 2/3 (две трети) от анкетираните, са 
дали положителен отговор на въпроса дали 
възприемат идеята на Асоциацията за съз-
даване на регионални структури в районите 
на съответните окръжни прокуратури.

4. По-голяма част от анкетираните с же-
лание биха се включили активно в дейност-
та на Асоциацията, като са посочени кон-
кретни примери за това, а именно:

- подобряване координацията по места;
-  участие в конкретни мероприятия;
-  организиране на ежемесечни събрания 

(сбирки) в рамките на апелативните райо-
ни;

-  изготвяне на план за дейността и рабо-
тата на АПБ;

5. Голяма част от прокурорите, попъл-
нили анкетните карти, са конкретизирали 
своите идеи относно насоките, в които е не-
обходимо да се разшири дейността на Асо-
циацията, както следва:

- международно сътрудничество с други 
подобни структури;

- активизиране работата на етичната ко-
мисия;

- обучение;
- поставяне на социалните проблеми пред 

ръководството на Прокуратурата..
- подобряване условията на труд и почив-

ка, в това число по-достъпно ползване на по-
чивните бази, както и възможност за полз-
ване почивните бази на други ведомства;

- промяна категорията на труд;
- участия в проекти, финансирани от Ев-

ропейската Комисия…
И какво се получава, ако теглим чертата? 
Преди пет години редовите членове катего-

рично искат Асоциацията да е чук, а не нако-
валня. 

От пет години насам председателят и члено-
вете на Управителния съвет непрекъснато де-
кларират готовността си да бъдат „челото” на 
този чук. 

От пет години насам обаче въпросният чук 
си остава неразвъртян – явно поради липсата 
на дръжка. 

Шегата настрана. 
Абсурдно е 300 прокурори преди една пе-

тилетка да заявят в прав текст какво искат от 
ръководството на професионалното си сдру-
жение, то да изпълни 90% от поставените му 
задачи, а накрая да се окаже, че цялото тичане 
е било на място – пред огледалото за обратно 
виждане. 

Още по-абсурдно е, че за първи път в истори-
ята на Асоциацията, главният прокурор писме-
но се ангажира да защитава членовете на АПБ, 
подложени на някакъв вид репресия заради 
дейността им в професионалното сдружение, и 
никой - даже едно „Най-после!” да не отрони. 

А най-абсурдното е, че на 22 февруари 2013 
г., в публичния форум на сайта, се появи ето 
тази покана: „Уважаеми колеги, в тази тема 
можете да направите своето предложение 
относно връчване на годишната награда 
на Асоциация на прокурорите в България  
„Прокурор на годината” – 2012 година”. 

До 13 юни т.г. поканата е била прочете-
на 2224 пъти, но само 1 (един) прокурор се е 
престрашил (или пресрамил) да огласи своето 
предложение. 

На 14 юни, в протокола от Общото отчетно-
изборно събрание на Асоциацията, срещу т. 7 
от дневния ред на - „Избор на „Прокурор на 
годината за 2012 г.” е записано: „Не беше из-
бран прокурор на годината…” 

А после – другите са ни виновни. Ами защо 
да не са, след като дори самите ние не знаем 
какво искаме и дали изобщо искаме нещо?
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От есента на 2011 г. Асоци-
ацията на прокурорите стана 
единствената професионална 
организация в съдебната сис-
тема, разполагаща с две свои 
медии – информационен сайт 
и аналитично списание. С 
други думи, редовите члено-
ве на Асоциацията разполагат 
с уникалната възможност да 
подхванат един проблем във 
форума на сайта, да държат те-
мата отворена, докато не обсъ-
дят всички възможни вариан-
ти за решаването му, а накрая 
да „увековечат” идеите си на 
хартия. Било като теоретична 
разработка с практическа на-
соченост, било под формата на 
идеи за конкретни законода-
телни промени, било като дис-
кусия или кръгла маса.
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По случай първи май в новия брой на бъл-
гарското издание на списание “Forbes” бе 
публикувано интересно интервю с шефката 
на Международния валутен фонд, касаещо 
процесите на промяна в обществените на-
строения по света, както и коментар от-
носно икономическото положение на бъл-
гарското население. Интервюто съдържа 
интересни и изненадващи твърдения за чо-
век принадлежащ към финансовия бранш. 

- Г-жо Лагард, как бихте коментирали 
икономическата и финансова ситуация в 
България? Според редица изследвания ние 
сме сочени като една от най-бедните нации 
не само в Европа, но и в света, особено като 
ниво на заплащане на труда, а в същото 
време политиците ни се хвалят с финансо-
ва стабилност и ниски данъци. Няма ли тук 

някакво противоречие?

- Икономическата ситуация, в която сте из-
паднали, е плод именно на вярата ви във власт-
та на парите. Вие им служите и им се кланяте, 
всичко, което правите, правите с цел да се сдо-
биете с пари. И някои хора използват това, из-
ползват вашата вяра в парите, зависимостта от 
тях, в която, чрез собственото си мислене, сте 
изпаднали. Вие сте се подчинили на парите, и 
в частност на този, който ги държи. Това няма 
как да не е пагубно за вас. Когато цените зна-
нията и уменията, които притежавате, по-малко 
от парите, тогава е напълно естествено да не 
притежавате пари, защото парите са създадени 
да се заплаща за вашите способности, но вие 
не цените способностите си. Щом сте готови да 
работите за 100 евро, ще получавате сто евро.

Няма пречка още утре минималната заплата 
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в България да стане 500 евро. Каква е логика-
та според вас в държави, които имат много по-
голям дълг от вашата страна, десетки, стотици 
пъти по-голям, заплатите да са пъти по-големи 
от вашите. Как е възможно в една фалирала 
държава, каквато в момента е Гърция, държава 
която дължи стотици милиарди и която без фи-
нансовата помощ, която й оказваме би банкру-
тирала мигновено, как е възможно и там запла-
тите да са пъти по-големи от вашите? Задавали 
ли сте си този въпрос?

Аз ще ви кажа как е възможно. Възможно е 
именно защото парите са една нищо и никаква 
хартийка, а днес все повече и електронни им-
пулси, чиято стойност се определя от вярата на 
обществото в тях. Именно обществата, които 
ценят повече своите знания и умения, своите 
способности и труд, своя живот, именно те по-
лучават и повече пари като заплащане. Но за-
бележете – те ценят своите способности, не па-
рите. Те развиват своето образование, развиват 
бурна научна дейност, имат ценности извън па-
рите като такива, имат стремежи извън парите.

- Нали не казвате, че гърците развиват бу-
рна научна дейност и че образованието им е 
на световно ниво и затова получават повече 
пари? Това ми звучи смехотворно.

- Съжалявам, че трябва да го кажа, но вие 
като народ имате доста ограничен мироглед, 
съсредоточен единствено върху материалните 
придобивки. Науката не е свързана само с ма-
териалните блага. Съществуват и хуманитарни 
науки, където се изучава функционирането на 
обществото, различни социални модели и се 
търсят пътища за развитие на това общество. 
Смея да твърдя, че в тази сфера гърците са дос-
та по-напред от която и да е друга нация. Тяхна-
та обществена ангажираност, тяхното активно 
участие и съпричастност към случващото се в 
държавата им, към нейното управление, имен-
но тази тяхна черта позволява те да са по-добре 

заплатени от вас. Те ценят труда си, времето, 
което им е отредено да прекарат на тази земя, и 
не смятат да ги продадат за жълти стотинки. Те 
водят борба за достоен живот, но я водят заед-
но, познавайки основите и смисъла на думата 
„общество”.

Няма как да накарате един грък, както това 
се случва с българите, няма как да го накара-
те да работи 10 – че и повече – часа на ден за 
100 – 200 евро, защото, видите ли, някъде има-
ло хора, които работели за 50-60 евро и имало 
безработни, които само чакали, за да се вредят 
да получават въпросната мизерна надница. 
Гъркът ще ви се изсмее, защото знае, че ни-
кой друг грък не ще бъде съгласен да работи 
при въпросните унизителни условия, но това е 
възможно единствено ако те се държат заедно 
като общество. С този начин на държание, на 
активност и съпротива срещу опитите да бъдат 
пречупени и да повярват, че парите са всичко, 
гърците служат за пример на доста по-напред-
нали технологично общества, които обаче са 
изостанали в хуманитарното си развитие. Гър-
ция в момента представлява основното поле на 
бойните действия между религията на парите и 
нейните поддръжници от една страна, и зряло-
то общество, от друга. Тяхната роля в посоката 
на развитието на света като цяло в момента е от 
особено значение, именно чрез примера, който 
дават като общество.

- Все пак, да се върнем в България. Как 
точно виждате възможно да се реализира 
това минималната заплата да стане 500 евро 
– и то още утре?

- Това е въпрос на политическа воля от страна 
на управляващите и политиците като цяло от 
една страна, и на ангажираност с проблемите 
на обществото и държавата от страна на отдел-
ния човек, от друга. За целта вие като общество 
трябва да се обедините и ясно да заявите, че не 
ще търпите корупцията, шуробаджанащината 
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и алчността да вземат превес над интересите 
на обществото. Не забравяйте, че понятието 
република означава общо дело, а демокрация – 
управление на народа. Виждате ли ги някъде в 
България тези две понятия, реализирани в тех-
ния същностен смисъл?

Първата стъпка, която трябва да направите 
като общество, за да ви се повишат заплати-
те, е да се организирате в истински синдикати. 
Синдикати, които да принуждават държавата 
да действа, когато са нарушени законите, опре-
делящи трудовите правоотношения. Трябва да 
изградите силни, борбени, масови синдикати. 
Всеки един трудещ се трябва да се включи в 
синдикална структура и тези синдикати трябва 
да се обединят, като противовес от една страна 
на склонността към корупция на държавните 
органи, и от друга – на алчността на работода-
телите за печалба за сметка на работника.

Нима не виждате многобройните органи-
зации на вашите работодатели по браншове, 
обединени на едно по-високо ниво в КРИБ 
– Конфедерация на работодателите и индус-
триалците в България. Защо те да могат да се 
обединяват, а когато вие решите да правите 
синдикат, или само дори проговорите за това, 
бивате смачквани и уволнени на часа? Нима 
не виждате, че чрез тези свои обединения те 
се договарят какви стъпки да предприемат, за 
да запазят и увеличат своите печалби и за чия 
сметка. Договарят се на регионално, браншо-
во и общодържавно ниво какво да е нивото на 
заплащането в съответния бранш и регион. Не 
ви ли прави впечатление, че докато говорят за 
конкуренция в бизнеса, в България почти не 
съществува конкуренция в заплащането меж-
ду различните фирми. Че във вашето населено 
място, независимо къде кандидатствате да ра-
ботите, заплатите са на едно ниво.

Именно това договарят помежду си работо-
дателите в тези свои организации – те разчитат, 
че вие нямате избор и дори и да искате по-ви-
соко заплащане, няма кой да ви го предложи, 

и така в крайна сметка ще се примирите с ми-
зерните средства, които ви дават. Те договарят 
помежду си не само нивото на заплащането, но 
и условията, които ще ви осигуряват за да рабо-
тите, доколко да спазват закона и какви дейст-
вия да предприемат спрямо държавата, за да им 
позволи да трупат още и още печалби. И така, 
в един момент държавата от общо дело става 
тяхна собственост, те трупат печалби, купуват 
политиците, корумпират чиновниците, рушат 
държавността. И смачкват в зародиш всеки 
опит да се обедините. Синдикат за тях е мръс-
на дума, плашило, което трябва да бъде уни-
щожено. Работникът трябва да работи и да се 
чувства виновен постоянно, че не работи както 
трябва. Да се чувства заплашен, че има някой, 
който веднага би дошъл на неговото място, 
дори и за по-малко пари.

Колко от вас, които се оплаквате че получава-
те ниски заплати, са чели “Кодекса на труда”, 
познават правата си и ги защитават? Колко от 
вас, когато са ставали свидетели на унизително 
отношение и нарушаване на трудовото законо-
дателство спрямо свой колега, са вдигали глас 
срещу това? Колко от вас са сезирали държав-
ните органи за нарушенията в своето предпри-
ятие – нарушенията, извършвани от вашия ра-
ботодател, които нарушения са изцяло за ваша 
сметка, колкото и да си мислите, че не ви зася-
гат? Колко от вас въобще са помислили да се 
обединят, за да потърсят правата си? Колко от 
вас са се събирали, за да обсъждат заедно общи 
действия срещу действията на своя работода-
тел? Колко от вас са потърсили връзка с дейст-
ващи синдикални структури? Колко от вас вяр-
ват, че е възможно заедно, чрез общи усилия, 
чрез изграждането на синдикални структури, 
да подобрят трудовото си положение? Но не, 
вие вярвате в парите, не в общите усилия, и за-
това ще бъдете поробени.

Вие, вместо да се обедините в една синдикал-
на работническа структура, прехвърляте своя-
та отговорност изцяло в ръцете на политиците, 

СПОМЕНИ ОТ БЪДЕЩЕТО
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на партиите, като разчитате, че те ще разрешат 
всичките ви проблеми, докато вие безропотно 
се трудите за благоденствието на светата пазар-
на икономика. Нима не виждате икономически-
те сили, стоящи зад всеки един политически 
проект? Нима не осъзнахте каква роля ви е от-
редено да играете в света, където парите са во-
дещата ценност, когато най-нагло ви обясниха 
за “обръчите от фирми”? Партиите, политиците 
би трябвало да отстояват интересите на народа, 
но когато този народ спи и робува, а не следи 
постоянно действията на тези, които е избрал 
да осъществят въжделенията му и да ръководят 
машината наречена държава, тогава този народ 
става жертва на собствената си апатия.

Кой дава пари на роби? Събудете се, обеди-
нете се. Създавайте синдикати, а не партии. 
Синдикати, които да защитават правата ви, а не 
партии, които да се борят за правото да ви упра-
вляват. В държава без силни синдикални струк-
тури всяка една организация, която се стреми 
към властта, е водена единствено от стремеж 
да се обогатява. Вие трябва да принудите дър-
жавните институции да работят, а това става 
единствено чрез силни синдикални структури. 
Думите „стачка” и „синдикати” трябва да са на 
върха на езика ви във всеки един момент. Вие 
не сте отделни хора, вие сте общество. Вие не 
сте просто работници, вие сте колектив. Ваши-
ят работодател не ви е господар и не той опре-
деля законите в държавата, а вие като част от 
обществото.

Така че накрая бих искала още веднъж да на-
блегна на стъпките, които трябва да предпри-
емете, за да повишите жизнения си стандарт. 
Първо – осъзнайте, че парите не са всичко. Вто-
ро – ценете труда, знанията и уменията, които 
притежавате, а не парите. Трето – вникнете в 
същността на понятията република и демокра-
ция. Четвърто – бъдете активни граждани. Пето 
– обединявайте се в сдружения, чиято цел не 
е завземането на властта, а контрол върху на-
чина, по който тази власт се упражнява. Шес-

то – изградете силни синдикални структури, 
СИНДИКАТИ с главни букви, в които да участ-
вате активно. Седмо – познавайте правата си и 
ги отстоявайте. Осмо – не се страхувайте, но 
знайте, че за да водите достоен живот, е необ-
ходимо да се борите и да понасяте жертви като 
общество. Девето – СТАЧКА не е мръсна дума, 
а инструмент да защитавате правата си. Десето 
– роби или граждани, вие избирате.

- Не сте ли прекалено крайна в изказва-
нията си? Все пак вие сте начело на една 
от най-големите, ако не и най-голямата фи-
нансова структура, а говорите за синдикати, 
стачки, гражданска активност? Не трябва 
ли всъщност да подкрепяте идеята за по-
малко държава и повече свобода за бизнеса? 
Не е ли това пътят към повишаването на за-
платите?

- Това са пълни глупости на болни алчни мо-
зъци. Какво значи „по-малко държава, повече 
права за бизнеса”?. Я се вижте – вие имате ли 
държава? Говоря за държава като реално дейст-
ващи институции. Цялата ви държавна струк-
тура е пропита от корупция – корупция, осъ-
ществявана от бизнеса. Ето ви никаква държава 
и пълна слободия за бизнеса – това е вашата 
държава! Вашата държава е мечтата на бизнеса 
– никакъв надзор и регулации, работи се кой 
както му изнася. Законите са само на хартия, 
работниците са безправни същества, трудещи 
се за европейските печалби на работодателите, 
срещу мизерно възнаграждение, в ужасни ус-
ловия. Вижте си бизнесмените, стандарта им 
на живот. Дали отстъпва на европейския стан-
дарт, дали не го превъзхожда на моменти? Ви-
жте си вашия стандарт на трудещи се – уж сте в 
Европа, а сте някъде в централна Африка. Къде 
отиват печалбите? За яхти, коли, любовници, 
партита и забавления на бизнесмените - за вас 
остава само ниското заплащане, за да сте кон-
курентоспособни! Глупости, в които могат да 

СПОМЕНИ ОТ БЪДЕЩЕТО
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вярват само наплашени и прости хора.
Не е ли странно: когато държавата трябва 

да се бори за по-добри условия на живот на 
гражданите си, за спазване на трудовото зако-
нодателство, за повече надзор над бизнеса, за 
по-големи данъци, които да отиват за общест-
вена полза, тогава бизнесмените да реват, че е 
необходима „по-малко държава”? А когато се 

СПОМЕНИ ОТ БЪДЕЩЕТО

почувстват заплашени от истинска конкурен-
ция, да искат държавни субсидии и защита? Не 
е ли странно, че бизнесът иска по-малка намеса 
на държавата в отношенията си с работника, но 
когато работникът тръгне да си търси правата 
чрез стачки, протести и други действия, биз-
несът веднага търчи за защита от същата тази 
държава?

Директорът на Международния валутен 
фонд- Кристин Лагард, получи специален 
статут на „асистиран свидетел” в разслед-
ването за спорен арбитраж във Франция. 
Магистратите в Париж решиха Лагард да 
не бъде официално разследвана във връз-
ка с делото между бизнесмена Бернар Тапи 
и банката „Креди Лионе”.

Късно снощи (24 май) пред медиите в 
столицата Париж, Кристин Лагард обяви, 
че френското правосъдие й е дало статут 
на „асистиран свидетел”. Това е междинен 
статут в съдебната система на Франция, 
при който срещу лицето няма повдигнати 
обвинения, но връзката с престъплението 
не се изключва.

„По време на изслушването имах въз-
можността да представя информация, коя-
то доказва, че винаги съм действала в ин-
терес на държавата и съобразно законите 
в нея. Статутът ми на асистиран свидетел 
не е изненада за мен”, заяви Кристин Ла-

И в ЕС прокуратурата 
дълго посяга към 
„недосегаемите”, 
но никой не я замеря 
с камъни!

25 май 2013 г., 
Българска национална телевизия

гард, директор на МВФ.
Изслушването на Кристин Лагард пред 

Съда на републиката продължи два дни. 
Директорът на Международния валутен 
фонд даваше обяснения за ролята си в афе-
рата „Тапи“. Като бивш министър на фи-
нансите в кабинета на Никола Саркози, 
Лагард се намеси в спора между бизнесме-
на и банката „Креди Лионе” във връзка с 
продажбата на компанията за спортни сто-
ки „Адидас”.

От 2011 година Кристин Лагард е раз-
следвана за „съучастие в измама и разхи-
щаване на държавни средства”. Във връз-
ка със случая, през месец март тази година, 
полицията претърси дома й в Париж.

За разлика от България, в нормалния свят 
медиите не изпращат в съда крупните поли-
тически фигури с въпроси от  рода на „Защо 
не си носите одеало и раирана пижама?” и 
„Не ви ли е срам поне малко, след като сте 
такъв престъпник?” 
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А сега – докъде?

Два са възможните начини, по които това 
може да се случи: или Асоциацията да стане 
синдикална организация, или – както пише-
ше в учебниците по история по времето на 
социализма – „да поеме курс към рязка син-
дикализация на дейността си”. 

Първият вариант, според всички, с които 
сме разговаряли, е невъзможен. Аргументът 
– на магистратите им е забранено да създа-
ват синдикални организации или да члену-
ват в „такива”. Колкото и да изглежда неве-
роятно, това не е точно така, защото дори в 
социалистическия Кодекс на труда и още по-
социалистическия Закон за прокуратурата, 
подобни забрани не съществуват. Нека обаче 
не задълбаваме чак толкова назад в минало-

то. 
Конституция на Република:
- чл. 49, ал. 1: „Работниците и служите-

лите имат право да се сдружават в синди-
кални организации и съюзи за защита на 
своите интереси в областта на труда и 
социалното осигуряване.”

- чл. 50: „Работниците и служителите 
имат право на стачка за защита на свои-
те колективни икономически и социални 
интереси. Това право се осъществява при 
условия и по ред, определени със закон.”

Въпреки че много може да се спори как 
трябва да се тълкува изречение второ от чл. 
50, приемаме волята на законодателя, който 
още през 1990 г. – с приемането на Закона 

Иван Рачев

Дойде време да зададем и въпросът на въпро-
сите: „По кой път трябва да тръгне Асоциа-
цията, за да се превърне в онази организация, 
каквато всички – и редови членове, и ръковод-
ство – искат да бъде?”

Пътищата за решаването на това уравне-
ние са два: 

- първо: промяна на съдържанието чрез про-
мяна на формата;

- второ: запазване на формата и откриване 
на нови средства за осъществяване на идеи-
те, залегнали в устава. 
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за уреждане на колективните трудови споро-
ве (чл. 16, т. 6), е отсякъл: „Не се допускат 
стачки в системата на Министерството 
на отбраната, Министерството на въ-
трешните работи, съдебните, прокурор-
ските и следствените органи...”.

На масата остава разпоредбата на чл. 49, ал. 
1 от конституцията. А срещу нея – двете из-
дания на Закона за съдебната власт - от 1994 
г. и от 2007 година. Колкото и да „ровихме”, 
никъде не открихме изречението „Съдиите, 
прокурорите и следователите нямат право да 
образуват синдикални организации”. Тъкмо 
обратното – и в двете издания (чл. 12, ал.2 
ЗСВ/1994 г. и чл. 217, ал. 2 от ЗСВ/2007 г.) 
се казва... почти едно и също: магистратите 
имат право да образуват и да членуват в ор-
ганизации, които защитават професионални-
те им интереси. Единственото условие, улти-
мативно поставено от законодателя, е тези 
организации да не се сдружават със синди-
кати от други браншове и да не членуват 
в синдикални федерации и конфедерации.

И още нещо. Чл. 16, ал. 4, т. 2 от ЗСВ/1994 
г. гласи: „Членове на Висшия съдебен съ-
вет не могат да бъдат... членове на синди-
калните организации ИЗВЪН системата 
на съдебната власт.” Тоест – могат да бъдат 
членове на синдикални организации В съ-
дебната власт! 

Въпросът със (анти)синдикалния статут 
на редовите магистрати е уреден конкретно 
едва в Закона за съдебната власт, влязъл в 
сила през лятото на 2007 година. Но по съ-
щия уклончив начин: „Съдия, прокурор и 
следовател, докато заема длъжността си, 
не може да е член на синдикална орга-
низация ИЗВЪН системата на съдебната 
власт” (чл. 195, ал. 1, т. 7). За членуване в 
синдикални организации ВЪТРЕ в съдебна-
та система – отново ни дума, ни вопъл, ни 
стон, както е казал поетът. 

Нека сега видим какво се случва през съ-

щото това време при „съседите”. Тоест - в 
системата на МВР, чиито „обитатели” от 130 
години са под пагон и винаги думата на „на-
чалството” е била по-важна от десетте божи 
заповеди, взети заедно. 

В Закона за МВР, обнародван в  „Държавен 
вестник” на 16 юли 1991 г., синдикалните 
права на офицерите, сержантите и цивил-
ните служители в МВР са описани в четири 
текста (чл. 82 – чл. 85 от ЗМВР/1991 г.). И то 
така, че магистратите, през следващите 100 
години да тичат срещу тях, пак няма да ги 
настигнат: 

- служителите, заемащи изборна ръко-
водна длъжност в синдикална организа-
ция, се освобождават временно от работа, 
т.е. мандатът им се признава за трудов 
стаж;

- синдикалните сдружения имат право 
да се „пазарят” с ръководството на МВР 
и с правителството за работното време, 
почивките и отпуските, заплащането на 
извънредния труд, допълнителните възна-
граждения, основните критерии за оценка 
на професионалната годност и други соци-
ални и икономически права; 

- току що изброените „пазарлъци” за-
дължително завършват със споразумения, 
подписани от – внимание! - комисия, със-
тавена от министъра на труда и социал-
ните грижи (председател), министъра на 
вътрешните работи и министъра на фи-
нансите (или от упълномощени от тях 
длъжностни лица) и от делегация, съста-
вена от членове на най-представителните 
в национален мащаб организации”;  

- синдикални сдружения имат право да 
образуват както офицерите и сержанти-
те, така и служителите от гражданска-
та администрация и помощния състав на 
МВР. 

В Закона за МВР, обнародван в „Държавен 
вестник” на 19 декември 1997 г., нововъведе-
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 Горе-долу същата задача, но 
далеч по-евтина, от две петилет-
ки е непосилна за решаване от 
цели три правителства. Защото 
става дума за Софийския райо-
нен съд и Софийската районна 
прокуратура, които са част от 
независимата съдебна система.  
Каква съдебна система – незави-
сима ли казахме? Мил пардон, 
нещо сбъркахме…

Само за две години, 
бившите управлява-
щи уредиха Минис-
терството на култу-
рата с 27 млн. лв., 
обявиха конкурс за 
архитектурен проект, 
възложиха обществе-
ната поръчка и напра-
виха първата копка 
на реконструкцията 
на бившия Висш ма-
шинно-електротехни-
чески институт „Карл 
Маркс”. 
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нията са две: 
- защитата на професионалните, социал-

ните и икономическите права на служите-
лите в МВР са обособени в специална глава 
„Синдикална дейност”;

- в МВР (чл. 268) е създаден Съвет за со-
циално партньорство, чието единствено 
задължение е да „обсъжда и сключва спора-
зумения за гарантиране правата на служи-
телите на министерството”. Този съвет 
се ръководи от министъра на вътрешните 
работи (или от упълномощен негов пред-
ставител), а в работата му участват най-
представителните в национален мащаб син-
дикални сдружения в системата. 

В действащия Закон за МВР, обнародван в 
„Държавен вестник” на 24 февруари 2005 г. 
и влязъл в сила на 1 май 2006 г., „нещата” 
са съвсем... размазващи (от гледна точка за-
щита на професионалните интереси на ма-
гистратите, разбира се). Всеки може да влезе 
в интернет и сам да прочете за какво става 
дума (ЗМВР, глава двадесета „Синдикална 
дейност”, чл. 257 – чл. 260), така че ние мар-
кираме само най-новите придобивки: 

- лицата, работещи по трудово право-
отношение в МВР, имат право да се сдру-
жават в синдикални организации при ус-
ловията и по реда на Кодекса на труда (за 
разлика от съдебните служители, на които 
това право им е забранено).

- синдикалните организации, в които 
членуват държавни служители в МВР, 
имат право да се присъединяват към меж-
дународни синдикални организации със 
сродни функции и характер; 

- когато не постигнат съгласие с ръко-
водството на МВР, синдикалните орга-
низации могат да пристъпят към осъ-
ществяване на избрани от тях форми на 
протестни действия, без членовете им да 
преустановяват изпълнението на служеб-
ните си задължения;

- министърът на вътрешните работи и 
синдикалните организации, в които члену-
ват държавни служители в МВР, сключ-
ват споразумение за сътрудничество при 
осъществяване на социално-икономиче-
ските права и интереси на държавните 
служители;

- министърът на вътрешните работи и 
синдикалните организации, в които члену-
ват лица, работещи по трудово правоот-
ношение в МВР, могат да сключват колек-
тивен трудов договор и споразумения при 
условията и по реда на Кодекса на труда.

- държавните служители могат да про-
веждат събрания през работно време в 
рамките на 40 часа годишно, времето и 
мястото на които се определят от съот-
ветния ръководител.

- В Съвета за социално партньорство, 
освен представители на ръководството 
на МВР и на синдикалните организации на 
държавните служители, участват и пред-
ставители на СЛУЖИТЕЛИТЕ, НЕЧЛЕ-
НУВАЩИ, в синдикалните организации. 
Като техният брой не може да е по-голям 
от една четвърт от общия брой предста-
вители на синдикалните организации.

И едно много важно допълнение. С всич-
ки синдикални „привилегии”, заложени в 
действащия Закон за МВР, се ползват и слу-
жителите на създадената със ЗСВ от 2007 г. 
Главна дирекция „Охрана” към Министъра 
на правосъдието. Резултатът е известен – 
от 2009 г., когато е учреден Синдикатът на 
служителите в затворите в България (ССЗБ), 
разговорите между Министерството на пра-
восъдието и надзирателите вървят. Вярно 
трудно - къде со кротце, къде со благо, къде 
со малце... протест (по думите на един от 
най-значимите политици през първата поло-
вина на ХХ в. Андрей Ляпчев), но ги има.  

Нека си го кажем направо. За обитатели-
те на т. нар. политически елит, минали през 
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През декември 2012 г., на сайта на агенция „ПИК” се появи тази снимка. Днес 
обаче думата ни няма да е за колите, визирани в „дописката” на колегите. 
Става въпрос за двуетажното блокче, което се вижда на заден план. То е стро-
ено през 80-те години на миналия век и е трябвало да приютява бегълците от 
социалистическия блок, решили да изберат свободата я в Гърция, я в Турция. 

През 1999-2000 г., малко след като „синьото” правителство обяви кръстонос-
ния поход срещу Националната следствена служба,  се роди идея: това блокче 
да бъде довършено и да се превърне в център за обучение за борба с компютър-
ните престъпления и интелектуалното пиратство, ползван едновременно от 
МВР, следствието и прокуратурата. Средствата не бяха много – около 1 млн. 
лева. Имаше и финансови институции, готови да инвестират в начинанието. 
От начинанието нищо не излезе, защото – по думите на неколцина по-смели 
„сини” депутати – Бойко Рашков бил директор на НСлС. Е, от две петилетки 
и половина Бойко Рашков не е никакъв фактор в Националното следствие, ама 
и блокчето си е във вида от средата на 80-те години на миналия век. Само дето 
20-годишното дърво, което беше поникнало от самосебе си, вече го няма… 
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управлението на държавата от 1989 г. насам, 
безвластието в съдебната система е повече 
от удобно. Как за какво – естествено, че за 
държането й под чехъл. Или с намордник…

Шегата настрана.  
Съгласно чл. 20 от ЗМВР „Министърът 

на вътрешните работи е централен ед-
ноличен орган на изпълнителната власт, 
който ръководи, координира и контролира 
осъществяването на държавната поли-
тика за защита на правата и свободите 
на гражданите, националната сигурност, 
обществения ред и защитата при бед-
ствия. Министърът на вътрешните рабо-
ти представлява МВР.” Така че по отноше-
ние на представителството, нещата в МВР са 
ясни: ако имат проблеми, синдикалните ор-
ганизации си контактуват с министъра.

Съгласно чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Устройстве-
ния правилник на Министерството на право-
съдието, „Министърът на правосъдието… 
е централен едноличен орган на изпълни-
телната власт, който ръководи, коорди-
нира и контролира осъществяването на 
държавната политика в областта на пра-
восъдието. Министърът ръководи и пред-
ставлява Министерството на правосъди-
ето.” Тоест – Синдикатът на служителите в 
затворите в България също имат конкретен 
„субект”, с когото да преговарят или да спо-
делят идеи.  

А с кого да преговарят магистратите (или 
професионалните им сдружения)? След като 
върховният административен и кадрови ор-
ган – Висшият съдебен съвет – ползва пред-
седателстващ (министърът на правосъди-
ето), даден му „назаем” от изпълнителната 
власт, представляващият, който членовете на 
ВСС избират помежду си, няма такива пра-
вомощия? 

Тъжна и безнадеждна (засега) работа. 
Първо, защото в Кодекса на труда и в За-

кона за държавния служител думички като 

„съдия”, „прокурор” и „следовател” – като 
субекти на наемния труд - не съществуват? 
А пък в Закона за съдебната власт от понятия 
като „колективен трудов договор”, „прегово-
ри между работниците и работодателите”,  
„право на труд”, „категория труд”, „условия 
на труд” и т.н., няма дори помен. 

И второ, защото ВСС и правосъдният ми-
нистър не могат да направят нищо радикал-
но за подобряване на професионалния хал на 
магистратите и съдебните служители. 

Неведнъж сме говорили и писали по тази 
тема, но се налага отново да си припомним 
някои подробности от пейзажа. Днес с поло-
вин уста, но утре… 

- Бюджетът на съдебната власт не за-
виси от ВСС, въпреки категоричността на 
Решение № 3 от 3 април 1992 г. по консти-
туционно дело № 30 от 1991 г.: 

„… Висшият съдебен съвет не може да 
внася своя проектобюджет направо в На-
родното събрание. Този проектобюджет 
задължително трябва да се представи на 
Министерския съвет, за да се включи като 
част от държавния. 

Друг е въпросът, дали Министерският 
съвет може да прави промени в изготве-
ния от ВСС проектобюджет на съдебна-
та власт, преди да го внесе в Народното 
събрание като съставна част на държав-
ния бюджет. 

Такова право Министерския съвет няма. 
Той внася проектобюджета на съдебната 
власт в този вид, в който му е предоста-
вен от Висшия съдебен съвет…”

Никога досега правителството не е взема-
ло предвид данните, заложени от ВСС във 
„ведомствения” проектобюджет. И няма 
случай, в който парламентът да е увеличил 
парите за Темида – дори само с 500 000 лв., 
предвидени в правителствения проектобю-
джет на съдебната власт. Колкото до тра-
диционното бюджетно разминаване между 
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ВСС и министъра на финансите, то никога 
не е падало под 150-200 милиона лева. Във 
вреда на магистратурата, разбира се.

- През 2006 г. – с третия ремонт на кон-
ституцията, управлението на съдебните 
имоти бе отнето от ВСС и бе възложено 
на правосъдния министър. От когото, как-
то много добре е известно, също нищо не 
зависи. 

- На 15 ноември 2011 г., с Решение № 10 
по конституционно дело № 6 от 2011 г., на 
ВСС му бе забранено да издава подзаконови 
нормативни актове. Какво се казва в реше-
нието – всеки може да научи, като влезе в 
сайта на Конституционния съд. Ние ще ци-
тираме само две обобщения, които са пряко 
свързани с темата ни: 

„... В държавите с парламентарно упра-
вление, каквато е и съвременна България, 
подзаконовите нормативни актове се из-
дават от централните органи на изпъл-
нителната власт – Министерския съвет 
и отделните министри, защото само те, 
а не други органи извън изпълнителната 
власт, подлежат на пряк контрол от На-
родното събрание.

... Съдебната власт не може да приема 
подзаконови нормативни актове, а още 
по-малко такива може да приема кадрови-
ят орган на тази власт, какъвто е ВСС и 
който с чл. 130, ал. 6 от Конституцията е 
оправомощен да издава само индивидуални 
и общи административни актове. Харак-
терът на материята, по която се пред-
писва ВСС да създава правила, не изисква 
те да бъдат облечени във формата на нор-
мативни актове, защото ВСС не може да 
урежда условията, а само реда за провеж-
дане на процедурите, свързани с назнача-
ването на съдии, прокурори и следователи 
и тяхното кариерно развитие.”

И с какво, задаваме отново баналния вече 
въпрос, всичко „това” е помогнало за ук-

репването на съдебната система? Или за по-
вишаване на ефективността в работата на 
съдилищата, държавното обвинение и след-
ствието? 

Ех, прекрасно би било – даже още на след-
ващия ден след отпечатването на списанието 
- някой да вдигне телефона и да ни наругае, 
че единствената ни цел в живота е да лъжем 
и да манипулираме общественото мнение. 
Ама не би...

Така че отново пускаме „развалената гра-
мофонна плоча”: с кого трябва да разговарят 
” професионалните сдружения на магистра-
тите за решаването на проблеми от рода на 
категоризацията на труда? Не, не става дума 
за нови социални придобивки или за норма-
тивни щения от сорта на „Съдиите, проку-
рорите и следователите се пенсионират след 
10-годишен стаж в системата и получават 
обезщетение в размер на 50 или 100 брутни 
заплати...”. Отношението на т. нар. полити-
чески елит и неговата „извадка” във властта 
към третата власт обаче си личи дори и по 
дребните детайли или незабележимите про-
пуски. 

Отваряме за последно ресорните норма-
тивни актове: 

В Закона за МВР пише, че „При пенси-
ониране, трудът на държавните служи-
тели се зачита като първа категория.

В Закона за съдебната власт по този въ-
прос НИЩО НЕ ПИШЕ!  

Тоест – прилага се чл. 3 от Наредбата за 
категоризиране на труда при пенсионира-
не, който гласи „От трета категория при 
пенсиониране е трудът на невключените 
в чл. 1 и 2 работници, специалисти и слу-
жители”.  

А магистратите, както е видимо и с просто 
око, не фигурират както сред пилотите, водо-
лазите и разливачите на цветни метали (пър-
ва категория), нито сред цирковите артисти, 
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еквилибристите и оркестрантите на духови 
инструменти (втора категория).  

И накрая (да ни прощават колегите от Вис-
шия съдебен съвет), ама е абсурдно Асоци-
ацията на прокурорите, Съюзът на съдиите, 
Камарата на следователите, Асоциацията на 
българските административни съдии, Бъл-
гарската съдийска асоциация и Национал-
ното сдружение на съдебните служители 
да разговарят с ВСС като членове на Граж-
данския съвет. И да бъдат третирани не като 
професионални сдружения в третата власт, 
а като най-обиковени неправителствени ор-
ганизации. Да, създаването на въпросния 
Граждански съвет може само да бъде адми-
рирано. Професионалните сдружения обаче 
нямат никаква работа в него, тъй като раз-
говорите между тях и върховният кадрови и 
административен орган в съдебната система 
са от съвършено различно естество. Все едно 
в Националния съвет за социално сътрудни-
чество, освен правителството, работодател-
ските организации и синдикатите, да бъдат 
включени и пет-шест неправителствени ор-
ганизации, занимаващи се с човешки ресур-
си и осигуряване на работа зад граница.  

А най-унизителното в случая е, че включ-
ването в Гражданския съвет става чрез… по-
даване на документи за участие и надлежна 
проверка дали НПО-то отговаря на задължи-
телните критерии. 

 
Оттук нататък тръгваме чисто… боси и 

къде - през просото, къде – през лука. 
„Претенция” първа: По подобие на МВР, 

чрез „съответен” ремонт на Закона за съдеб-
ната власт, към ВСС се създава Съвет за со-
циално партньорство. В него – на равна нога 
– участват всички професионални сдруже-
ния  в третата власт. За целта в ЗСВ изрично 
се записва, че магистратите и съдебните слу-
жители имат право да учредяват синдикални 
организации. 

„Претенция” втора: Въпреки че не отго-
варят на количествените изисквания за на-
ционално представителство (75 000 органи-
зирани членове), магистратите и съдебните 
служители трябва да получат своето място 
в Националния съвет за социално сътрудни-
чество. Защото е абсурд (нека никой не се 
обижда) металурзите, миньорите, строите-
лите и шофьорите да преговарят с правител-
ството, а слугите на Темида да гледат отстра-
ни и да… Както и да е. 

„Претенция” трета: Прокуратурата се 
разтоварва от задължението да изгражда 
Единната информационна система за проти-
водействие на престъпността и тази отговор-
ност се връща на изпълнителната власт, т.е. 
на Министерството на правосъдието. 

„Претенция” четвърта: С нарочен проек-
тозакон за изменение и допълнение на ЗСВ, 
Висшият съдебен съвет се „обзавежда” с ти-
тулярен председател. Той се избира измежду 
членовете на ВСС с явно гласуване и манда-
тът му съвпада с мандата на съвета. 

„Претенция” пета: Трудът на съдиите, про-
курорите и следователите се признава за 
първа категория.

„Претенция” шеста: Всеки магистрат, 
тръгнал да става депутат, министър, замест-
ник-министър, кмет и т.н., подава заявление 
за напускане на съдебната система. Мястото 
му не се пази до изтичане на „другия” ман-
дат. Връщането става чрез конкурс на общо 
основание.  

„Претенция” седма: В Закона за норма-
тивните актове се записва изрично, че ВСС 
има право да издава подзаконови норматив-
ни актове. ..

„Претенция” осма: Ако „номерът” със 
синдикализма не мине, професионалните ор-
ганизации на магистратите и съдебните слу-
жители трябва да получат правото и да кан-
дидатстват за финансиране по оперативните 
програми на Европейския съюз. 
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Разработката на премиера Пламен Оре-
шарски, пред която управляващата (полу)
тройна коалиция е застанала като Мат-
росов пред амбразурата, е озаглавена „Път 
към стабилизация и развитие”.

Спасителните мерки са разпределени в 
три основни категории – „За граждани-
те”, „За бизнеса” и „За държавността”.  

Грижата за съдебната система обаче не 
фигурира сред приоритетите, залегнали в 
най-важния раздел от плана – „За държав-
ността”: 

„… Цялостен анализ и пълна ревизия на 
дейността във всички сфери на държавно 
управление и предприемане на законови 
мерки и действия за санкциониране на до-
пуснатите нарушения.

- Публично оповестяване на фактите и 

Темида отново изпадна 
от каручката на властта

тенденциите за икономическото и финан-
сово състояние на страната.

- Нов модел на взаимодействие между 
парламента и правителството – редов-
ни отчети на Правителството за изпъл-
нение на програмата за управление, нов 
тип парламентарен контрол, периодично 
участие на министри в заседанията на 
съответните парламентарни комисии, за-
дължително присъствие на министри при 
обсъждания на законопроекти от тяхна-
та компетентност.

- Незабавно изпълнение на препоръките 
на ЕС и ПАСЕ, които имат пряко отноше-
ние към защита и гарантиране на правата 
и свободите на гражданите и демократич-
ното функциониране на институциите.

- Предприемане на незабавни мерки за 
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THE CHOICE IS YOURS

„Претенция” девета: ВСС съгласува всич-
ки обществени поръчки със сдруженията на 
магистратите и съдебните служители…

Спираме дотук, защото - както сме я подка-
рали – като нищо ще стигнем до „претенция” 
№ 100 или № 150. След което ще „отпочнем” 
с чисто професионалните несгоди, чието 
решаване също трябва да бъде обсъждано с 
магистратските сдружения. Като започнем, 
примерно – с реабилитирането на предва-
рителната проверка в НПК. И приключим с 
далеч по-фундаменталният въпрос „Кога На-
ционалният институт по криминалистика и 
криминология (НИКК) ще бъде изваден от 
МВР и ще бъде обединен – като независима 
агенция – със съдебната медицина?” 

А защо да не започнем с вещите лица и не 
приключим със съдебните заседатели? Или 
с двойните аршини на т. нар. политически 
елит, според които на магистратите им е заб-
ранено всичко човешко, докато на депутати-
те все още нищо не им е чуждо?  

Ами 50-те милиона лева, които държава-
та всяка година вади за партийни субсидии? 
Те откъде се вземат, след като скоро нямаме 
шанс да излезем от кризата? 

Толкоз обаче за днес. За двойните стандар-
ти, за сбърканите приоритети и за все по-
системното просмукване на изпълнителната 
власт в съдебната – в следващият брой. Жи-
вот и здраве да е. 

овладяване и ограничаване на битовата 
престъпност.

- Възстановяване на баланса на функ-
ционалност и компетенции между МВР и 
ДАНС.

- Преустановяване на практиката на 
безразборно използване на СРС чрез на-
дежден и независим надзор върху тях.

- Ефективно инвестиране на средства-
та от ЕС с максимално широк обществен 
ефект.

- Спешно обсъждане и актуализиране на 
проекта за Споразумение за партньорство 
с ЕС за 2014-2020 г. с участие на неправи-
телствения сектор.

- Провеждане на форум „Отговорен пар-
ламент“ с участието на граждански и 
браншови организации, парламентарни и 
извънпарламентарни партии за постига-
не на национално съгласие за най-важни-
те приоритети и мерки за излизане от 
кризата.

- Интегриране на представители на мал-
цинствата в полицейските структури и в 
звената от сектора на сигурността.

- Създаване на гаранции за свободен пе-
чат и медии.

- Предприемане на спешни мерки за раз-
криване на корупционни практики, строг 
контрол и санкциониране на корупцията 
на всички етажи на администрацията и 
властта, съвместни действия на държав-
ните органи и гражданския сектор.

- Прозрачност и достъпност до информа-
ция за работата на държавната админи-
страция и привличане на представители 
на граждански сдружения при обсъждане 
на въпроси със значим обществен интерес.

- Гаранция срещу купен и контролиран 
вот, за честни избори чрез промени в из-
борния кодекс. Действия за активизиране 
на гражданското участие в изборния про-
цес. Изпълнение на препоръките на ОССЕ 
за бъдещи избори. Тези стабилизационни 
мерки са част от цялостния пакет про-
грамни намерения.

Грижата за съдебната власт не същест-
вува и сред приоритетите в другия стълб 
на т. нар. План „Орешарски” – „За бизне-
са”.
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Европейска прокуратура 
ще реализира споделената 

компетентност между 
държавите членки и ЕС *

I. Необходимост от създаването на Евро-
пейска прокуратура 

Прокуратурата на Република България под-
крепя идеята за създаване на Европейска про-
куратура. Основанията за това са няколко:

- провеждането на сложни и трудоемки 
разследвания на престъпления, засягащи 
финансовите интереси на ЕС, изисква ог-
ромен човешки и експертен ресурс, който 
трудно може да бъде поет от национал-

Бележка на редакцията: На 16 април 2013 г., в хотел „Шератон”, се 
проведе конференция, посветена на бъдещето на Европейската проку-
ратура. Форумът, организиран от Прокуратурата на Република Бълга-
рия и Асоциацията на прокурорите в България, протече в две пленарни 
сесии: „Европейската прокуратура – отношения с националното ниво 
на наказателното правораздаване. Съвместимост на европейското обе-
динение с конституционните модели на Република България и на дър-
жавите-членки на ЕС“, и „Взаимодействие на бъдещата Европейска 
прокуратура с останалите институции на Европейския съюз и с нацио-
налните власти“.

В работата на конференцията взеха участие президентът на Ев-
роджъст – г-жа Мишел Конинкс, генералният директор на Европей-
ската служба за борба с измамите (OLAF) - г-н Джовани Кеслер, за-
местник-главни прокурори и магистрати от 14 държави членки на 
Европейския съюз. 

С публикацията на г-жа Иванка Которова, сп. „Тема” прави първата 
копка на специална рубрика, посветена на предизвикателството „Ев-
ропейска прокуратура”. Искреното ни намерение е в списването й да 
се включат и прокурори, които – по една или друга причина – досега 
са работили само на родна земя. Ясно е защо: страничният поглед на 
неизкушения винаги разширява хоризонта на „другите”. Или го прави 
по-светъл... 

Иванка Которова**

* Заглавието е на редакцията 
** Иванка Которова e завеждащ отдел „Международно правно сътрудничество“ 
при Върховната касационна прокуратура
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ните власти само на една държава. Труд-
ни разследвания биват провеждани, когато 
характера на извършеното престъпление 
надхвърля националните граници и  изисква 
нещо повече от национален отговор;

- продължителни разследвания по време, 
когато са засегнати интересите на няколко 
държави;

- при престъпления, извършени от и срещу 
служители на европейските орани и инсти-
туции, най-справедливо би било разследва-
нето да се проведе от наднационален орган 
като Европейската прокуратура (ЕП), а не 
от една или друга национална прокуратура; 

- много често престъпната дейност е 
транснационална и прехвърля границите на 
няколко държави. 

При последната хипотеза към настоящия 
момент се поставят за разрешаване няколко 
въпроса, които в бъдеще ще бъдат от компе-
тентност на ЕП, а именно:

- Коя държава е в най-благоприятна пози-
ция да проведе разследване?

- Кой  е компетентният орган да разреши 
конфликта на компетенции между няколко 
държави?

- Как ще си разпределят помежду си дока-
зателствата, ако те са неделими и уникални?

- Как ще си предават помежду си свои 
граждани за съдене, без това да нарушава 
принципа „Non bis in idem“?

- Как ще си изпълняват взаимно съдебни по-
ръчки, без да нарушат принципа „Non bis in 
idem”?

- Как, дори при допуснати съдебни поръчки, 
същите ще бъдат изпълнени при различните 
процесуални стандарти? След като, при-
мерно, използването на специални разузнава-
телни средства се допуска при наличието на 
различни предпоставки в различните правни 
системи?

- Как ще обменят държавите помежду си 
секретна информация, ако нямат двустранен 

договор за нейната защита? 
И два допълнителни аргумента в полза на 

идеята за създаване на Европейска прокурату-
ра. 

Първо - на територията на ЕС няма еднакъв 
подход в политиката по отношение на този вид 
деяния. Едни държави квалифицират дадено 
деяние като престъпление, а други - като ад-
министративно правонарушение. 

И второ - националните власти в отделните 
държави членки не винаги започват наказа-
телно производство по препоръка на ОЛАФ. 
Някои от тях приключват проверките само с 
доклад и препоръки към националните вла-
сти. Започването на наказателно производство 
е  оставено на усмотрението на националните 
власти. С този различен подход на държавите 
членки се засягат обаче интересите на всички 
данъкоплатци в рамките на ЕС, а не само на 
националните.

Ето защо наказателното преследване срещу 
този вид престъпления е от общоевропейски 
интерес, който следва да подчини национал-
ния. В крайна сметка засегнатия интерес при-
добива наднационален характер.

Не всички държави членки на ЕС са ратифи-
цирали Конвенцията за защита на финансови-
те интереси на ЕО. Република България е  една 
от малкото държави, която я е ратифицирала 
през 2007 година. Следователно липсва еднак-
вост в държавите членки що се отнася до за-
щитата на финансовите интереси на ЕС.

Има различни дефиниции на престъпления-
та, с които се засягат финансовите интереси на 
ЕС, примерно - присвояване, обсебване, злоу-
потреба с власт. Предвидените в националните 
законодателства наказания също са различни. 

Някои от деянията в държавите членки въоб-
ще не са криминализирани като престъпления. 
Това води до невъзможност за осъществява-
не на международно правно сътрудничество, 
там където се изисква двойна наказуемост на 
деянията.Също така се затруднява взаимно-
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то признаване и при изпълнение на решения 
за налагане на финансови санкции. Двойния 
стандарт в подхода при криминализиране на 
деянията води до невъзможност доказател-
ствата, събрани в една държава членка в рам-
ките на административно производство, да бъ-
дат използвани като доказателства в рамките 
на нейното наказателно производство.

В някои държави членки е налице двоен 
стандарт при наказване на престъпления, с 
които се засягат публично държавната соб-
ственост,  и престъпления, с които се засягат 
европейски интереси. Някъде собствените на-
ционални средства са по-добре защитени от 
европейските.

В някои държави членки на ЕС юридически-
те лица носят наказателна отговорност,  а в 
други държави - като България, например – те 
носят само административно-наказателна от-
говорност.

Националните власти могат да разследват 
престъпления, с които се засягат финансови-
те интереси на Европейската общност (ЕО), 
само ако съответните интереси са засегнати на 
тяхна територия. Те са силно ограничени във 
възможността да разследват престъпления, с 
които се засягат финансовите интереси на ЕС, 
но част от фактите (доказателства) се намират 
на чужда територия, а обвиняемите  и постра-
далите лица… също са на чужда територия. 

Още по-сложно става, когато в престъплени-
ето са намесени държава членка на ЕС  и дър-
жава, която не членува в Европейския съюз. 

II. Готовност на България да участва в 
създаването на Европейската прокуратура 

1.  Вътрешна материалноправна база за 
защита финансовите интереси на ЕС

Това са престъпните състави на чл. 248а; 
чл.254б; чл.202, ал.2; чл. 212, ал.3; чл.255 – чл. 
260; чл.308 – чл. 310 и чл.316 от Наказателния 
кодекс (НК).

Само два от посочените престъпни състави 
са новосъздадени престъпления - чл.248а и 
чл.254б НК. Останалите състави са нови ква-
лифицирани състави към вече съществуващи-
те престъпления.

Особеното на тези състави е, че те имат пряк 
или опосредстван  обект на защита на парич-
ните средства, финансовите интереси и иму-
щество, принадлежащо на ЕС и неговата фи-
нансова система.   

2. Международна материално правна база 
за защита финансовите интереси на ЕС

Република България е ратифицирала със 
закон от 6 февруари 2007 г. Конвенцията за 
защита на финансовите интереси на ЕО от 
26 юли 1995 г., приета на основание чл. К.3 от 
Договора за ЕС, както и трите протокола към 
нея. България  е направила изрична деклара-
ция към конвенцията, а именно - че спорове-
те между държавите членки по тълкуване и 
прилагане на конвенцията ще бъдат отнасяни 
към Съда на ЕС, и че изрично приема юрис-
дикцията на съда на ЕС по отношение на тази 
конвенция.  

На практика България прилага и Регла-
мент №1074/ЕВРАТОМ/1999 г. на Съвета на 
ЕС относно разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с измамите 
(ОЛАФ), Регламент №2185/96 г. на Съвета от-
носно външните проверки, както и Регламент 
№2988/95 г.на Съвета от 18 декември 1995 
г.относно защита на финансовите интереси на 
ЕС.

По този начин България е готова да транс-
понира и проектодирективата за защита на 
финансовите интереси на ЕС, която съдържа 
т. нар PIF престъпления и които до голяма сте-
пен се припокриват като престъпни състави с 
вече криминализираните в българския Наказа-
телен кодекс.

И накрая – в България ОЛАФ има своя на-
ционална контактна точка. Това е Дирекция 
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„Координация на борбата с правонарушения-
та, засягащи финансовите интереси на ЕС” 
(АФКОС), което обезпечава координацията на 
оперативното сътрудничество между ОЛАФ и 
членовете на съвета и цялостната дейност в 
областта на борбата с нередностите и измами-
те на национално ниво.

3. Вътрешна процесуалноправна рамка
Специална разпоредба, посветена на инфор-

мацията, събрана от ОЛАФ, придава доказа-
телствена стойност на тази информация. Това 
е разпоредбата на чл. 127 от НПК, според коя-
то „писмени доказателствени средства са 
протоколите за действията по разследване, 
съдебните следствени и другите процесу-
ални действия, протоколите за изготвяне 
на веществени доказателствени средства и 
други документи, включително докладите 
и приложените към тях документи относно 
разследванията на Европейската служба за 
борба с измамите.”

Проблемите обаче продължават да същест-
вуват, защото в различните държави членки 
продължават да действат различни процесу-
ални стандарти. Факт, който прави неизбеж-
но въвеждането на минимални стандарти за 
тяхната хармонизация. Между другото, това е 
предвидено в Лисабонския договор.

4. Готовност на българската прокуратура 
за участие в Европейската прокуратура

Имаме достатъчен опит при работа на евро-
пейско ниво в рамките на съвместните екипи 
за разследване. Това не е нищо друго, а за-
родиш на бъдещата Европейска прокуратура. 
От 2008 г. до сега са създадени 15 съвместни 
екипа за разследване с държави членки на ЕС. 
Някои от тях - с Германия  и с Румъния - за 
престъпление срещу паричната  и кредитната 
система (фалшифициране на евробанкноти) са 
завършили в осъдителни присъди.Други – с 
Франция и два екипа с Испания - за престъ-

пления против паричната  и кредитната систе-
ма - са пред изготвяне на обвинителни актове.

В процес на подготовка е осъществяването 
на обмена на информация с Евроджъст по реда 
на чл. 13  и чл. 13а от Решението за Евроджъст 
от 2009 година. Предстоящо е и приемането на  
инструкция с конкретните задачи за изпълне-
ние на европейския акт.

III. Предизвикателства пред ЕП от гледна 
точка на националното право/национално-
то разследване

1. Структура. Форма
В чл. 86 от Договора за функционирането на 

ЕС е предвидена възможност за създаване на 
Европейска прокуратура. Вариантите са два:

Първи вариант (максимум): създаване на 
Европейска прокуратура при условия на еди-
нодушие от Съвета на ЕС и одобрение от 
Европейския парламент, която ще има ком-
петентност на територията на целия ЕС по 
отношение на  определен вид престъпления.

Втори вариант (минимум): създаване на 
Европейска прокуратура при условия на за-
силено сътрудничество от минимален брой 
държави - най-малко девет. Тогава ЕП ще 
има компетентност на територията само 
на тези 9 държави членки.

И в двата случая става дума за упражняване 
на наднационална компетентност до опреде-
лен момент - поне до внасяне на обвинителния 
акт в националния съд, когато функциите се 
поемат от национален орган. Съгласно прави-
лата, функциите на Европейската прокуратура 
се приравняват на функциите на националната 
прокуратура при провеждане на разследване  
и вземане на решения. Въпреки че по този на-
чин всяка държава членка на ЕС ще ограни-
чи собствения си суверенитет в полза на ЕП 
(само в конкретно определена сфера, разбира 
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се), това е една много решителна крачка към 
създаването на общото европейско наказател-
ноправно пространство.

2. Състав
Предвижда се създаване на ЕП със седалище 

в Хага или Брюксел.
Там ще бъде централата на т. нар. European 

Public Prosecution Office (EPPO), начело с Ев-
ропейски главен прокурор и двама заместник-
главни прокурори.

В отделните държави членки се предвижда 
създаване на т. нар. национални бюра от про-
курори, които ще бъдат неразделна част от 
EPPO. Всяка държава членка сама ще опреде-
ли броя и персоналния състава на тези бюра 
- съобразно изискванията на нейното нацио-
нално законодателство. 

Прокурорите, работещи в  националните 
бюра, ще бъдат на двойно подчинение: ад-
министративно - на националните власти, 
функционално – на EPPO. Ефектът ще е дву-
посочен. От една страна тази схема „облича” 
дейността на обвинителите с европейска сила, 
а от друга - позволя на ЕП да се интегрира въз-
можно най-бързо и безболезнено в национал-
ните правни системи.

EPPO ще бъде независим наднационален ор-
ган. На него не могат да му бъдат давани ин-
струкции както от националните власти, така 
и от европейските органи и институции.

EPPO ще бъде компетентен - при конфликт 
на юрисдикции между няколко заинтересова-
ни държави - да реши кое от „съответните” 
държавни обвинения е в най-добра позиция да 
проведе разследване. Както се казва по друг 
повод, този тип актове на ЕРРО са окончател-
ни и не подлежат на обжалване или протест. 
Тоест – след появата на едно такова решение, 
нито една национална прокуратура не ще има 
право да провежда собствено разследване.

В случай, че до момента на вземане на ре-
шение от страна на EPPO се е провело раз-

следване от националните власти на някоя или 
няколко държави, последните незабавно из-
пращат на EPPO всички събрани материали и 
прекратяват действията си по случая.  

Засега ЕPPO ще се отчита само и единствено 
пред Европейския парламент. Предвижда се в 
по-далечно бъдеще неговите актове да подле-
жат на обжалване пред Съда на ЕС в Люксем-
бург. 

Компетентните национални власти-ин-
ституции, органи, агенции ще се подчиня-
ват изцяло на  разпорежданията на ЕП и ще 
й оказват пълно съдействие.Следователно за 
повеждане на разследване ще се ползва съ-
ществуващия национален ресурс от органи-
полицаи,следователи, експерти.

3. Обжалваемост на актовете, постано-
вени от ЕП и от националния съд 

Решенията, с които се засягат правата и ин-
тересите на обвиняемите  и пострадалите лица 
ще подлежат на обжалване пред Съда на ЕС в 
Люскембург. Колкото до другия въпрос „Пред 
кой съд ще подлежи на обжалване крайният 
съдебен акт на държавата, на чиято територия 
е проведено разследване?”, засега отговорът 
е… еднозначен: дискусиите продължават. 

4. Приложимо право 
В момента са в процес на подготовка т. нар.

Люксембургските Lex speciale  правила. Те ще 
отменят общите процесуални правила по на-
ционалните НПК, но само в онези части, които 
засягат  разследванията на престъпления сре-
щу финансовите интереси на ЕС, провеждани 
от Европейската прокуратура. Освен това, тези 
прави се отнасят само за досъдебното произ-
водство, тъй като съдебното производство ще 
се провежда по правилата на държавата, чийто 
съд ще разглежда обвинителния акт на ЕП.

Материалноправните норми в отделните 
държави членки - съставите на престъпление 
– също предстои да бъдат „подложени” на ми-
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нимална хармонизация. Основанието е чл. 83 
от Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС), 
а областите засега са строго фиксирани: тран-
сгранични престъпления като изпиране на 
пари, корупция, фалшифициране на платежни 
средства, компютърна престъпност, организи-
рана престъпност и др. Обхватът на хармони-
зирането ще бъде минимален - определяне на 
престъпленията и санкциите за тях. 

5. Подсъдност
Разследването ще се провежда от съответ-

ното национално бюро на Европейската про-
куратура. То ще има компетентност на те-
риторията на целия ЕС, ако всички държави 
членки участват в създаването на ЕП, или на 
територията на онези държави, които участват 
в ЕП.

Територията на ЕС се разглежда като една 
обща правна територия. Или казано с други 
думи – като една юрисдикция, в рамките на 
която ЕП може да извършва всички необходи-
ми следствени действия. В този смисъл ЕП ще 
има наднационална компетентност.

Актовете, постановени от съответното на-
ционално бюро на ЕП, ще се изпълняват на 
територията на целия ЕС без да е необходима 
допълнителна санкция по тяхното признаване. 
Примерно - съдебно решение за претърсване и 
изземване на помещение, дадено от български 
съд на българското национално бюро на ЕП, 
ще може да бъде изпълнено директно на те-
риторията на Румъния, без да е необходимо да 
минава през румънски съд за признаване. 

 Мястото, където ЕП ще упражнява своите 
обвинителни функции, са националните съди-
лища на съответната държава членка на ЕС, 
предварително определена от EPPO. Тоест - 
националните съдилища ще трябва да трети-
рат събраните доказателства от ЕП като закон-
но събрани.

Тук се поставят множество въпроси, на кои-
то все още няма ясен отговор. 

Примерно – „Коя държава ще бъде избрана 
по критериите на правилата на бъдещата ЕП? 
Тоест - коя от всичките ще бъде в най-добра 
позиция, за да се проведе разследване на ней-
на територия (правило 64 от т. нар. Люскем-
бургски правила)?”

Ако става дума за държавата, на чиято тери-
тория е извършена най-голямата част от прес-
тъпната дейност, какви ще бъдат критериите 
- времетраенето на престъпната дейност, бро-
ят на съизвършителите и съучастниците или 
размера на причинената имуществена вреда?

Ако става дума за държавата, чийто гражда-
нин е извършителят – нещата са ясни. Но, ако 
извършителите са няколко и всички са гражда-
ни на различни държави членки? 

Третият вариант е да бъде избрана държава-
та, на чиято територия се намират по-голяма 
част от доказателствата. 

А, ако нито една държава членка не отговори 
поне на един от току що изброените критерии, 
компетентна ще бъде държавата, на чиято те-
ритория е седалището на Европейската проку-
ратура. 

Другите много дискутирани въпроси звучат 
така:

„Решението за определяне на компетентна 
държава може ли да се обжалва от обвиня-
емия или от пострадалото лице пред Евро-
пейския съд в Люксембург? И, ако да – този 
съд коя инстанция ще е?” 

„Докъде ще се простират правомощията 
на Европейската прокуратура? Ще участ-
ва ли тя в първа инстанция като обвинител 
или това ще се реализира от националните 
власти?” (Решаването на този проблем е из-
ключително важен, тъй като е свързан с от-
личното познаване и на чуждите процесуални 
правила).

„Ще участва ли Европейската прокура-
тура в производство пред втора и последна 
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За първи път – от много време насам – съдебните репортери (на снимката долу) бяха три пъти 
повече от официалните лица на „президиума”. Което означава само едно: „сухата материя” ни-
кога не е била бариера пред медиите. Въпросът е кой какви идеи иска да прокара през медиите 
- покрай „сухата материя” или въпреки нея. 
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инстанция? Всъщност - колко инстанционно 
ще е това производство, като се има предвид 
„инстанционните” различия между правни-
те системи в държавите членки? И въобще 
– в тази сфера ще има ли процесуална хармо-
низация?”

„Как ще се раздели производството за 
престъпления, извършени в условията на ре-
ална съвкупност, едното от които е от ком-
петентността на ЕП, а другото – от ком-
петентността на националните власти? И 
какво ще се случи с доказателствата, ако са 
единствени и уникални?”

Примерно: предикатното престъпление  е 
измама с пари от еврофондовете, а субсиди-
арното престъпление е изпиране на пари. Из-
пирането на пари ще попадне ли в сферата на 
компетентност на ЕП? Ами, ако то е извърше-
но на територията на държава членка, която 
не е страна по ЕП? Как тогава ще се раздели 
разследването?

6. Предизвикателствата пред Европейска-
та прокуратура от гледна точка на между-
народното правно сътрудничество

Първо - поставят се няколко въпроса, каса-
ещи международното правно сътрудничество, 
което ще се упражнява от ЕП. А именно: 

- Ще може ли ЕП да ползва съществуващи-
те международно правни инструменти по 
бившия трети стълб? Тоест - ще може ли да 
издава Европейска заповед за арест и от чие 
име ще се издава? 

- По принцип ЕП може да задържа лица по 
реда на правило 58 - за 24 часа, да иска про-
дължаване на задържането за още 24 часа, 
както и да иска - съгласно правило 59 - pre-tral 
detention за 30 дни (правило 60). Но ще може 
ли ЕП да издаде европейска заповед за арест, 
когато лицето е в друга държава членка на 
ЕС?

- Ще може ли да изпраща искания за вза-
имно признаване на актове за обезпечаване на 
имущество и доказателства в досъдебното 
производство в друга държава членка? И, ако 
тази държава членка е извън ЕП, ще признае 
ли тя съдебен акт, постановен въз основа на 
обвинение от ЕП?

- ЕП може да издава обезпечителна заповед 
съгласно правило 56, но само в рамките на 5 
работни дни. Може ли да поиска от компе-
тентния национален съд издаване на съдебно 
решение за обезпечение и сертификат с оглед 
взаимно признаване на freezing order?

Второ - могат ли - при необходимост - про-
курорите от ЕП да участват в създаването на 
съвместни екипи за разследване, кой ще ги ръ-
ководи и кои ще са участниците в тях? С каква 
сила ще се ползват доказателствата, събрани 
в рамките на екипа и кои ще са приложимите 
процедурни правила – LEX specialе или при-
ложимото право на държавата на чиято тери-
тория оперира екипа (както е по правилата на 
Рамковото решение на Съвета за съвместните 
екипи за разследване и по Конвенция 2000 г.)?

Трето - проблеми с чисто практически ха-
рактер. 

Предстои да се осъществи контролирана 
доставка през територията на няколко държа-
ви членки на ЕС, сред които и нестрани по ЕП. 
Кой ще изготви и изпрати молба за правна по-
мощ до държавите нестрани по ЕП?

Същия проблем стои с финансовите тран-
закции, които се извън територията на ЕП? 
Кой ще изготви искането за проследяването 
им и за евентуалното замразяване на средства-
та в чужбина?

Четвърто - как Европейската прокуратура 
ще си сътрудничи със съществуващите органи 
вътре в рамките на ЕС - Европол, Евроджъст, 
ОЛАФ, Европейската съдебна мрежа? Ще 
може ли да ползва ресурса на ОЛАФ за про-
веждане на административни проверки както 
при нарушения извършени от служители на 
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европейските институции, така и при наруше-
ния, извършени от длъжностни лица в държа-
ви членки на ЕС? 

Ще има ли ЕП контактни точки в ЕСМ и по 
какъв начин ще се използва базата данни и ка-
пацитета на Европол?

Как ще се съотнася ЕП с Евроджъст  от чи-
ято база трябва да се създаде  ЕП? Може ли 
националните членове в Евроджъст да участ-
ват в разследвания, провеждани от ЕП, при уп-
ражняване на техните правомощия по чл. 9а, 
чл. 9b, чл. 9c и чл. 9d от Евроджъст решението 
като национални членове, предоставени им на 
национално равнище? Може ли Евроджъст - в 
рамките на ЕП - да упражни своите правомо-
щия по чл.6, когато действа чрез своите нацио-
нални членове или да упражни правомощията 
си, когато действа като колегиален орган по 
чл.7 от Решението за Евроджъст? 

Пето – как ще се уредят отношенията на 
международно правно сътрудничество с дър-
жави от трети страни, респективно - членки на 
Съвета на Европа, членки на ООН или нечле-
нуващи в нито една от тези организации?

Ще може ли ЕП да изготвя и изпраща молби 
за правна помощ до други държави извън ЕС 
- по реда на Конвенциите на Съвета на Европа 
и на ООН? И от чие име ще се изготвят тези 
молби?

Ще може ли да изготвя молби за екстради-
ция на лица, намиращи се извън територията 
на ЕС?

Шесто - в хипотеза на засилено сътрудни-
чество как ще се уреждат отношенията по ли-
ния на международното правно сътрудничест-
во с държави членки на ЕС, но извън ЕП? Ще 
може ли да изготвя и  изпраща до тях молби 
за правна помощ и актове за взаимно призна-
ване?

Седмо - необходимо ли ще бъде да се склю-
чат допълнителни договори за сътрудничество 
с трети страни и кой ще бъде страна по тях? 
Ще може ли ЕП да се ползва от съществува-

щата база за международно правно сътрудни-
чество с трети страни, създадена в рамките на 
Евроджъст по реда на:

-  чл. 27б от Решение №2009/426/ПВР 
на Съвета  от 16 декември за укрепване 
на Евроджъст и за изменение на Решение 
№2002/187/ПВР за създаване на Евроджъст с 
оглед засилване на борбата срещу сериозната 
престъпност, 

- Споразумение за сътрудничество между 
Евроджъст и Кралство Норвегия, 

- Споразумение за сътрудничество между 
Евроджъст и Република Исландия, 

- Споразумение за сътрудничество между 
Евроджъст и САЩ, Македония, Швейцария, 
Хърватска.

Всяка една от тези държави има магист-
рат за връзка в Евроджъст, а преговори за 
сключване на споразумения се водят още с Ру-
ската федерация, Украйна и Лихтенщайн…

Осмо – обжалваемостта. Пред кой орган ще 
се обжалват процесуалните действия на ЕП, 
и въобще - дали те ще са обжалваеми или по 
презумпция ще са правилни? Пред Европей-
ския съд са обжалваеми действията, с които 
се засягат правата на обвиняемите лица, но с 
другите действия на ЕП „какво ще се случва”?

Девето - кой орган ще решава конфликта на 
компетенции, примерно - между национални-
те власти и ЕП? 

По правило 4 националните органи - при на-
личие на предпоставки за това - са длъжни да 
изпратят случая на ЕП незабавно. Но, ако това 
не бъде направено, „провинилият” се пред кой 
орган ще носи отговорност?

Какво ще се случи с доказателствата, които 
са събрани в хода на започнало национално 
производство, за което националните власти 
на по-късен етап са решили, че са налице ос-
нованията за изпращането му по компетент-
ност на ЕП? Ще се преповторят ли следстве-
ните действия и какво ще се случи, ако това 
обективно не е възможно?
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Случайно или не, но председателят на Върховния касационен съд – проф. Лазар Груев (вдясно) и 
неговият „наказателен” заместник Гроздан Илиев (вляво) заеха правилните места: на първия 
ред, но в половината на гостите… 

ПЕРСПЕКТИВИ
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Десето – кой ще бъде работният език на ЕП? 
По  процесуалните правила на ДЧ процеса се 

води на официалния език на държавата, къде-
то се провежда разследване.Ще се превеждат 
ли материалите на езика на държавата, на чи-
ято територия се провежда разследването,ако 
са събрани на друг език и в такива случаи за 
чия сметка ще бъде превода.Ако има един общ 
работен език по примера на съда в Люксем-
бург/френския език/, то кой ще  е  той?

Единадесето – гражданският иск за обезще-
тения за имуществени и неимуществени вре-
ди, причинени от престъплението. Кой съд ще 
бъде компетентен да го разгледа и как постра-
далите от престъплението ще защитят своите 
права?

Дванадесето – прилагането на принципа за 
силата на присъдено нещо и Non bis in idem. 
Дали държава членка на ЕС, която не е страна 
по ЕП, ще признае постановения от съда акт и 
на какво основание ще стане това признаване?

Ако в една държава членка, която е страна 
по ЕП има триинстанционно производство, а 
в друга държава членка производството е дву-
инстанционно, как ще се уеднаквят критерии-
те за процесуална еднаквост? При това - както 
по отношение срока на разследване и броя на 
инстанциите, така и по отношение на размера 
на наказанието?

Коя прокуратура ще е компетентна да изпъл-
ни наложеното наказание-ЕП  или национал-
ната?

Как ще се прилагат международно правните 
актове при изпълнение на наказанието? Ще се 
прилагат ли Европейската конвенция за меж-
дународно признаване на присъди и Конвен-
цията за трансфер на осъдени лица?

IV. Очаквани резултати 
Със създаването на ЕП ще се създаде доба-

вена стойност към провеждането на общоев-
ропейската икономическа политика в условия 

на общ пазар, на защита интересите на ЕС и на 
европейските граждани. Ще се засили сигур-
ността в границите на ЕС, без която не може 
да бъде гарантирана свободата на гражданите.
Така ще се реализира и споделената компе-
тентност между държавите членки и ЕС на ос-
новани чл. 4, т. 2б.й от Договора за функцио-
ниране на ЕС. 

Ще се реализират и целите, заложени в раз-
поредбата на чл. 3 от ДЕС - съюзът предос-
тавя на своите граждани пространство 
на свобода, сигурност и правосъдие без въ-
трешни граници, както и предотвратява-
нето и борба с престъпността.

В условия на ЕП ще се засили ролята на 
органите на европейско ниво - Европол, Ев-
роджъст, ОЛАФ, ЕП.

ЕП ще провежда по-задълбочено разследва-
не и  така по-пълно ще се защитят финансови-
те интереси на ЕС.

Ще се реализират заложените задачи в Сток-
холмската програма - за възстановяване на 
имущество, придобито от престъпна дейност 
и неговата конфискация. Средствата, придоби-
ти от ЕС, с които е  злоупотребено, не трябва 
да се третират като по-малко значими от сред-
ствата, придобити от отделните държави член-
ки, с които  е  злоупотребено.

Евроджъст трябва по-силно да започне да 
използва своята възможност да иницира за-
почване на наказателно производство за прес-
тъпления, с които се засягат финансовите ин-
тереси на ЕС.

ОЛАФ – като единственият административ-
но разследващ орган в ЕС, натоварен със за-
дачата да защитава финансовите интереси на 
ЕС, трябва да развие тази своя роля и да се 
адаптира към новосъздадената Европейска 
прокуратура.

Трябва да се изясни връзката между админи-
стративната  и съдебната процедура.

ПЕРСПЕКТИВИ
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Искаме нови 15 млрд. евро от ЕС? 
Може, но… с едно „прокурорско” наум!

По данни на Информационната система за упра-
вление и наблюдение на структурните инструмен-
ти на ЕС в България (ИСУН), през първия про-
грамен период (2007 г. – 2013 г.) по оперативните 
програми на милата ни татковина й се полагат 
около 7 млрд. евро. 

До момента, актуализираните към 17 юни 2013 
г. данни в ИСУН сочат, че реално са изплатените 
средства по оперативните програми са около 3, 
150 млрд. евро.  

Каква обаче е връзката с конференцията, посве-
тена на бъдещето на Европейската прокуратура, и 

по-специално – с цитираните тук думи на Джова-
ни Кеслер? Ами много е пряка и още по-видима е 
тази връзка, както не веднъж сме казвали по раз-
лични поводи: според Сметната палата, Агенци-
ята за държавна финансова инспекция, работода-
телските и браншовите организации, всяка втора 
обществена поръчка е манипулирана. С особена 
сила това важи за строителството, което поглъща 
близо 75% от европейските пари и… все няма на-
сищане. Или поне няма да има, докато пратеници-
те на Европейския прокурор не слязат на летище 
„София”. 

Джовани Кеслер, генерален директор на Европейската служ-
ба за борба с измамите (ОЛАФ) пред конференцията: 

„… Тук не става дума за конкуренция между отделните орга-
низации, а става въпрос за нова структура на правната систе-
ма в Европа, която да бори престъпленията срещу финансови-
те интереси на ЕС.

Евроджъст и Европол ще продължат да съществуват и след 
създаването на Европейската прокуратура, тъй като имат 
доста по-широки компетентности от нея.

По-различно обаче стоят нещата с ОЛАФ, чиито компетен-
ции съвпадат с тези на Европейската прокуратура. Най-веро-
ятно ОЛАФ ще се слее с новата структура.

Да си припомним делото САПАРД. То започна по разследване 
на ОЛАФ, а след това имаше два паралелни процеса в България 
и Германия. Резултатите бяха коренно различни. И, за да не се 
получават подобни разминавания, ще Европейската прокура-
тура трябва да бъде създадена…” 

ПЕРСПЕКТИВИ



49

ТЕЗА, бр. 6, 2013

Чезаре Ломброзо – 
бащата на съвременната криминология

(продължение)

ПИОНЕРИТЕ

През различните епохи обществото разглежда 
престъплението, престъпника и наказанието през 
различни призми.

Основоположник на класическата кри ми
нологична школа, която отразява идеите на 
Просвещението, е Чезаре Бекария. През 1764 г. 
Бекария публикува труда си „За пре стъпленията и 
наказанията“, в който развива концепцията си за 
свободната воля на човека и нейната изключителна 
роля за извършване на престъплението. Този 
възглед, съчетан с теорията на обществения 
договор, позволява да се формират следните 
основни положения: 1) престъплението е проява 
на свободната воля на правонарушителя; 2) 
престъплението трябва да се разглежда като 
нещо, което уврежда обществото и посяга върху 
принципите на обществения договор; 3) срещу 
престъпленията трябва да се използват съответни 
на тях на ка зания, които да са установени със закон, 
като цел на наказанието е да предпазва хората от 
извършване на престъпления, а не да отмъщава и 
4) престъплението и престъпността могат да бъдат 
предотвратени, ако се използват правилни мерки.

Привърженици на Бекария са Джереми Бен тън, 
Франческо Карара, Самюел Карара и др.

В началото на XIX век се утвърждава капи

талистическият строй, който създава първите 
фабрики, увеличава процентно наемния труд, 
развива градския живот, но и увеличава пре
стъпността. С промяната на общественото 
устройство се променя и криминологичната 
гледна точка. Именно в тази връзка се появява 
по зитивната (антропологична) школа, която 
се формира под въздействие на възгледите на 
италианския психиатър Чезаре Ломброзо, наричан 
още „баща на криминологията“. Найхарактерно 
за тази школа е:

– нейното влияние е огромно и осно во полагащо 
за развитието на съвременната криминология като 
самостоятелна наука и за окончателното й отделяне 
от наказателните науки;

– тя поставя в центъра на научните изследвания 
престъпника, т.е. лицето, извършило престъп
лението, а не престъплението, което е в основата 
на класическата школа;

– проф. Ломброзо извършва множество из
следвания на хора (в затворите и в лудниците), 
ориентирани към няколко основни анатомични 
области: морфологични аномалии, череп, скелет 
и т.н., като същевременно той използва резултати 
от изследванията и на други учени – криминолози. 
Ломброзо обаче е първият, който предлага научна, 

Стефка Михайлова
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обективна типология на престъпниците, независимо 
от това, че по ддържа антропологическата теория 
за „ро дения (унаследен по биологичен начин от 
предшествениците си) криминален престъпник“;

– за пръв път през XIX в. се прилагат ста ти с
тическите методи в криминологията, които дават 
възможност да се разкрият нивото и структурата 
на престъпността и да се определят тенденциите 
в развитието на това явление. Статистическите 
наблюдения и анализи, както и данните от ем пи
ричните изследвания са важно средство за изу
чаване на причините на престъпността.

Първите си антропометрически изследвания 
проф. Ломброзо започва през 1860 г., в качеството си 
на военен лекар, в кампанията срещу бандитизма, 
в южните области на Италия. Той определя ант
ро пометричните данни с помощта на  специален 
уред „краниограф“, с който се определят точно 
размерите на лицата, главите и крайниците на 
престъпниците.

Теорията на Ломброзо за „родения престъпник“ 
е материалистична по своя характер. Според нея 
човек става престъпник заради определени черти, 
предавани по рождение. При това става въпрос 
за нещо съвсем естествено и непреодолимо: 
престъпните наклонности са заложени като 
инстинкт – също като половото влечение или 
страхът от високото. В този ред на мисли, според 
проф. Ломброзо няма нищо неестествено при 
извършването на дадено престъпление – не можем 
да виним тигъра, че убива антилопата. При така 
представената постановка основното, което 
криминологът може да направи, е да определи 
биологичните аномалии и антропометричните 
белези, по които се разпознава престъпникът, а 
съдът – да го осъди на лечение и затвор.

Престъпникът, според Ломброзо, е човек с ата
ви стични (характерни за далечните ни предци) 
черти, т.е. с вид на примитивен човек: ниско чело, 
широки челюсти, груби черти, сплескан нос и т.н. 
Повод за създаването на това клише за външността 

на горилоподобния мародер стават зверските 
нападения на римския убиец Винченда Вернеци. 
Когато той е заловен, Ломброзо изследва физиката 
му и отбелязва, че той има някои особени външни 
белези (уродливи уши, изключително широка 
челюст и др.). Но с времето професорът прецизира 
различните типове престъпници (престъпници по 
рождение, престъпници според обстоятелствата, 
политически престъпници) и разкрива, че те имат 
специфични характеристики. Така например, 
роденият престъпник е различен от престъпника 
според обстоятелствата, защото първият тип е 
тласнат към престъпността от вътрешна сила, 
от която черпи странно удоволствие да прави 
зло, докато вторият  тип е движен от външна 
сила, която лесно преодолява почтеността му, 
тъй като той не се отвращава достатъчно силно 
от престъплението. Но това са само различни 
степени в класификацията на престъпниците, 
защото обстоятелствата не правят крадеца, а само 
го разкриват. Обстоя телствата действат единствено 
при среща с вътрешното разположение, което идва 
или по наследство, или чрез възпитанието, или 
поскоро като комбинация от двете, но във всеки 
случай чрез директно или индиректно действие на 
социалната среда, в която предците на индивида са 
изживели целия си живот като него.

Чезаре Ломброзо разглежда като подходящ 
пример за престъпник според обстоятелствата, 
станал с времето престъпник по навик, профе
сионалист – Мишел Ейро. През 1890 г, той, заедно 
със съучастницата си Габриел Бомбар (с белези на 
роден криминален престъпник) убиват гн Ж. Гуфе 
в гр. Лион, Франция.

По физиономията на Мишел Ейро не може да се 
познае, че той на практика има толкова лошо име. 
Чезаре Ломброзо съпоставя антропометричните 
данни на двамата престъпници с щателни 
изследвания на тяхната анатомия, физиология 
и психология. В резултат на това, професорът 
открива само някои дегенеративни белези у 
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Мишел Ейро, каквито са: поголяма дължина на 
двете му ръце, в сравнение с ръста, клепнали уши, 
поразвита лява фронтална изпъкналост, широки 
челюсти, много активни сетива и почерк, който 
по своята грубост и енергичност съответства 
на почерка на криминалните престъпници. 
Разширяването на буквите „t“ и „r“, острата 
вертикална черта при подписа му, удължаването 
на буквите е почти същото, като при почерците 
на разбойниците, дадени за пример в „Атласа 
за човека – престъпник“ на Ломброзо. Въпреки 
това, Ломброзо смята, че Мишел Ейро не е роден 
криминален престъпник, а че неговата психика е 
престъпна. 

Проучването на живота на Ейро показва, че 
като младеж той е бил весел човек, обичал смеха, 
но в същото време бил груб, необуздан, лесно се 
разгневявал и стигал до ярост без сериозен повод. 
Той се отнасял с престъпно безразличие и студена 
жестокост към човешкия живот, прекалено много 
обичал жените и бил способен на всичко, за да 
задоволи тази своя страст.

Още в началото на връзката си, Ейро бързо 
се влюбва в съучастницата си, независимо, че 
Габриел Бомбар била жена, извратена до крайна 
степен, във всяко едно отношение. Тя притежавала 
всички характерни белези на ро де ните криминални 
престъпници, въпре ки че при жените те се 
проявяват много ря дко. Нейният ръст е бил 1.46 
м, ханшът и гърдите – недоразвити, лицето й – 
асиметрично, с много големи челюсти. Тя била 
с истерична свръх чувствителност, с намалена 
зрителна острота и слух вляво, с патологична 
омраза към бащата и с безразлична апатичност към 
другите хора, стигаща до цинизъм. Габриел Бомбар 
се развила преждевременно в полово отношение 
и била много пламенна в разврата. Тя приела 
благосклонно идеята за убийството, примамила 
жертвата – Ж. Гуфе, и помогнала да се довърши 
и прикрие престъплението. След престъплението 
тя е спала през нощта в стаята до трупа, без да 
се притесни въобще. Ломброзо смята, че в този 

момент тя не е била под хипнотично действие, 
тъй като този тип феноменално поведение е една 
от характерните черти на родените криминални 
престъпници. 

Покъсно в поведението на Габриел Бомбар 
настъпила рязка промяна: от съучастница, тя 
станала обвинителка. Това поведение е обичайно 
за престъпницитесъдружници: първо, да се 
самообвиняват, а после да се опитат да смекчат 
престъплението си, като твърдят, че са били 
принудени да го извършат от съучастниците си. 
Още повече, че тази нещастница, като истинска 
жена, съчетано с нейните престъпни навици, не е 
могла да потуши в себе си суетата от извършеното 
престъпление. Тя имала нужда да говори за 
престъплението, да се разкрие пред трети човек, 
като играе едновременно с това комедия на 
добродетелна жена. За да завърши ролята си в тази 
комедия, тя принудила този трети да отиде и да 
издаде съучастника й – Мишел Ейро.

Професионалното заключение на професор 
Ломброзо е категорично – Ейро е бил измамник 
и найвече развратник, т.е. криминалноподобен 
тип, но не и професионален престъпник. Той е 
станал такъв, въвлечен в убийството на Ж. Гуфе, 
от постоянната си загриженост да има до себе си 
жена. Без Габриел Бомбар (с белези на родена 
кри минална престъпница), М. Ейро е щял да си 
остане обикновен измамник и дезертьор, но за нея 
и заради нея той убива, бива разкрит и е арестуван.

Според теорията на Ломброзо, освен прес
тъпниците според обстоятелствата, като Мишел 
Ейро, и престъпниците по външни, вродени ано
рмални белези, има и една поособена категория от 
потенциални престъпници, към която група при
надлежат и политиците. Мно го често политиката и 
социалната борба слу жат за сигурно оправдание и 
излъскват още повече криминалните наклонности 
на индивида. Криминалните престъпници са по
предразположении от честните хора да приемат 
новостите, благодарение на послабата си омраза 
към всичко ново. По този начин се обяснява защо 
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хо ра, които представляват „найхарактерния 
тип криминален престъпник и притежават ярко 
изразени невротични аномалии“, не само не са 
извършили престъпление от общ характер, но 
са „отдадени с изключително себеотрицание на 
политическите си функции“.

Ломброзо обръща внимание на особен тип 
лудост, която се адаптира към криминалното 
поведение – матоидизма. Неговите предс
тавители също се включват с огромно желание 
в политиката и играят определени политически 
роли, а обществото, ако не е информирано, не може 
да определи докъде стига нормалното поведение 
и къде започва абсурдът при тези политици. 
Матоидният тип човек винаги има нормален череп 
и физиономия, но е комбинация от мегаломан, 
изпълнен с гордост, амбиция и екстравагантна 
превзетост при ниско ниво на интелигентност. Той 
обича политическите процеси и полемиките. Той 
е неукротим и страстен, измъчван от фикс идеи, 
подплатени с вътрешни противоречия. Матоидът 
се проявява найвече в големите градове, до болка 
изморени от цивилизацията. Той е продукт на 
преждевременна, извратена и фалшива култура. 
Матоидът има прекалено високо мнение за личните 
си заслуги, за собственото си значение. В неговото 
поведение се открива абсурдът, многословието 
и огромна суета, която надделява над всички 
останали тенденции.

На първия международен конгрес по крими
нална антропология РимТорино, 1886–1887 г. 
Ломброзо и неговият сътрудник Лачи представят 
доклад за особените политически престъпници 
– цареубийците. Те образуват своя естествена 
група, защото са пряка и наследствена последица 
от едно и също душевно състояние. Разбира се, 
не трябва да се смесват истинските цареубийци с 
фалшивите, при които атентатът е чисто и просто 
случаен акт. При фалшивите цареубийци, атентатът 
често пъти е средство, докато при истинските 
– той е цел. Професор Ломброзо доказва, че 
цареубийците произхождат от болни семейства и 

носят деформации на черепа, страбизъм, аномалии 
във формата на ушите и т.н. Що се отнася до 
формата, която тази психоза приема, това е 
определен вид мистицизъм, истинско вдъхновение, 
проявяващо се във вярата, че даденият човек има 
да изпълнява определена мисия.Така например, 
във Франция, Полтро ранява смъртоносно херцог 
дьо Гиз, за да премахне от този свят заклетия враг 
на Светото Евангелие и чрез това действие да на
мери своето място в рая. Балтазар Жерар убива 
Гийом дьо Насо, за да се изяви като храбър войн 
за каузата на Римската църква, да стане мъченик 
и да получи блаженство. Равайак убива Анри IV, 
за да му попречи да воюва с папата и да пренесе 
Свещения град в Париж. Дамиен одрасква Луи 
XIV със своето джобно ножче, за да го предупреди, 
че трябва да установи ред, мирен и спокоен живот 
във френската държава. Анри адмиралът и 
Шарлот Конде убиват Коло Дербоа и Марат, за 
да спасят Републиката. Лувел убива херцог дьо 
Гери, тласкан от идеята да освободи Франция  
последователно, един след друг, от всички Бурбони. 
Гито убива президента Гарфийлд, „като последица 
от политическа необходимост и божествено 
проникновение“. Обертин стреля срещу Жюл 
Фери, за да премахне злия гений на Франция и 
други подобни.

Друга изключително важна тема, която про
фесор Ломброзо и сътрудникът му Лачи засягат 
пред колегите си на Първия международен 
конгрес по криминална антропология, са 
резултатите от изследванията им върху ан тро
пологичните, физическите и социалните фактори 
за политическите престъпления. Според двамата 
автори, човешкото общество е инстинктивно 
консервативно към прогреса, но понякога той се 
осъществява чрез много резки и жестоки средства, 
които не са „физиологични, а патологични“, затова 
от юридическа гледна точка те са антисоциален акт 
и следователно са престъпление. От политическите 
престъпления трябва да разграничим революциите 
от бунтовете, защото революциите имат „бавно 
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развитие и необходим, подготвящ етап“, до
като бунтовете са „ускорен зародишен период с 
ясно изразени крайности, обречени на си гурна 
смърт заради това, че са посмели да избухнат“. 
Между двата вида има междинни видове: това 
са революции, породени от общи и справедливи 
каузи, на определена потисната част от обществото, 
но проявили се изключително рано и довели до 
победа. В периода на избухване на тези революции, 
те се смятат за престъпление, но покъсните 
епохи могат да открият в тях дори героизъм и 
мъченичество, както и да видоизменят гледната 
точка към тях. 

Найважният фактор, според Ломброзо и Лачи, 
който причинява политическите престъпления, е 
климатът. Както може да се види от приложените 
диаграми, именно в планинските области на 
Франция се наблюдава найголям процент от 
гении и републиканци, докато в равнината има 
наймалко от тях. Що се отнася до расата, като 
фактор в избухването на революциите, в доклада 
на Ломброзо и Лачи се сравнява картата на 
расите във Франция (според Реклюз, Топинар и 
Жакоби) с резултатите от политическите избори 
през 1877 г., 1881 г. и 1885 г. Двамата автори 
заключават, че в областите, където преобладава 
лигурийската и белгийската раса, са гласували 
за републиканците, т.е. за бунтовниците. Същия 
вот дават и областите с галска кръв. Във всички 
географски области, където е разпространена 
републиканската тенденция, авторите забелязват 
висока раждаемост на талантливи и гениални хора. 
В подкрепа на своята теория, Ломброзо и Лачи 
дават за исторически пример – Атина и Спарта. 
Атина е била изключително склонна към бунтове 
и именно в един от тези бунтовни, но блестящи 
в културноисторическо отношение периоди, тя 
е отгледала 56 известни поети, 21 оратори, 12 
историци и литератори, 14 философи и учени и 
двама видни законодатели, като Дракон и Солон. В 
същото време, в Спарта не е имало почти никакви 
бунтове, но и много малко известни до днес гении 

са живели там (не повече от двама, според Шьол). 
За да попълни изследванията си по криминална 

антропология и за да предпази обществото от 
престъпността, Ломброзо изучава престъпници 
15 години, в затворите на градовете Падуа и 
Торино (Италия). Там той се спира само на родени 
криминални престъпници (според неговата де фи
ниция) и ги изследва, според правилата на учени, 
като Бертийон, Тамбурини и Бенели, заедно с тахи
антропометъра на Анфоло. Правилата и методите 
на колегите си той допълва със свои идеи в процеса 
на работата. Преди да се срещне и разговаря с 
престъпника, проф. Лом брозо предварително 
изучава в подробности обвинителния акт и досието 
на престъпника. По неговите антропометрични 
и психологически изследвания, през 1888 г. се 
предотвратява съдебна грешка по отношение 
на Роси, осъден на доживотен затвор за голям 
грабеж. След експертизата на професора, властите 
признават осъдения за честен, но окле ветен 
човек и го пускат на свобода. Ломброзо за 
пръв път в световната криминология използва 
физиологичните реакции на човека, за да разкрие 
кога арестуваният лъже и кога казва истината. През 
80те години на XIX в. той започва да измерва 
пулса на заподозрените лица по време на разпит. 
През 1895 г. публикува, за пръв път, резултатите 
си от използването на примитивни лабораторни 
прибори при разпита на престъпниците. В един от 
описаните случаи, Ломброзо изследва с помощта 
на уреда си „плетизмограф“ мъж, обвинен в 
убийство, и достига до извода, че той е невинен. 
Резултатите от независимото раз следване на 
следователя потвърдили на 100% правилните 
изводи на професора.

В затворите Ломброзо не се занимава със 
случайните престъпници, които влизат за пръв 
път в ареста, не се занимава и с подсъдими, 
защото смята, че освен родените криминални 
престъпници, другите престъпници не се раз
личават особено много от обикновените хора и 
нямат нужда от специални изследвания и грижи.
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Чрез международния съюз по наказателно право, 
във Франция, професор Ломброзо пре длага на 
затворническата и наказателната администрации 
да не вкарват в затвора случайни престъпници, 
арестувани за пръв път, без предишни присъди, 
защото килията е повече вредна, отколкото полезна 
за тях. Той предлага затворът да се замени с 
различни наказателни мерки като: предупреждение, 
въдворяване у дома, реформиране на системата от 
глоби, обществена работа на свободен режим и по
широко приложение на условната присъда, което 
позволява изправителният режим на осъдения 
виновник да бъде краткотраен и да протече далече 
от покваряващото съседство с рецидивистите – 
професионални престъпници.

Освен че обществото трябва да има различни 
похвати към различните видове престъпност, 
според Ломброзо, то трябва да вземе и пре вантивни 
мерки, за да предпази себе си и младите хора от 
покварата на престъпността. Професор Ломброзо 
предлага учителите в обществените училища да 
отбелязват нравствените аномалии на децата, и 
то найвече тези аномалии, които продължават 
подълго време и могат да се смятат за сериозни 
белези на криминална престъпност. 

Въпреки че днес теорията на Ломброзо е от
хвърлена като невалидна, той все още има свои 
последователи. Британският учен Ейдриън Рейн 
твърди, че за криминалните наклонности може 
да се съди по строежа на главния мозък и по 
особености в поведението на детето. Според Рейн, 
престъпниците имат помалки от нормалното 
бадемовидни ядра в мозъка и префронтална зона 
на мозъчната кора. Тези области отговарят за 
емоционалното състояние и контрол при човека. 
При децата, освен тази анатомична аномалия, ако 
детето не се бои от наказания, има голяма вероятност 
то да израсне като социопат. Изследванията на Рейн 
са основа на зловещата реалност от филма на С. 
Спилбърг „Специален доклад“, където арестите се 
извършват преди престъплението да се е случило. 
Колегите на Ейдриън Рейн отхвърлят изводите 

му и смятат, че нестандартният размер на някои 
мозъчни зони може да свидетелства за различни 
неща и само в много малък процент от случаите 
става въпрос за повишена агресивност. Те смятат, 
че не може да има ранна диагностика, базирана 
само на структурата на мозъка, защото в развитието 
на престъпния разум влияние имат много фактори, 
като  условия на живот, възпитание, обучение и т.н.

Наистина условията на живот, възпитанието, 
обучението имат огромно влияние не само по 
отношение на възпитанието на едно дете, но и по 
отношение на превъзпитанието на престъпниците 
в затвора. Но как да ги превъзпитаме, се пита 
проф. Ломброзо, когато това, което им предлагаме 
в затвора, е тъжна, тягостна и безнадеждна 
атмосфера. За 15 години наблюдения в затворите, 
той събира техните „изповеди“, изписани върху 
стените, по дървените части на леглата, по чашите 
за пиене, по кожата на затворниците и дори по 
влажния пясък, които те тъпчат по време на 
разходката си. Ще цитираме найярките от тях:

„Когато съдиятаследовател те разпитва, прави се 
на луд. Тогава ще те изпратят в лудницата, откъдето 
ще избягаш.

Нещастен е този, който трябва да живее в тези 
килии, подобре да умре. Той трябва да направи 
всичко, за да избяга, защото подобре да живее в 
гората или в пустинята като диваците.

О! Наказателен кодекс! Как жестоко наказваш 
кражбите, докато правителството със своята 
лотария организира официално обири с измама.

Винаги съм крал и ще продължавам да крада, 
защото това е моята фатална съдба. Хартията, на 
която пиша, е крадена, мастилото и перото също, 
дори въжето, с което искам да се обеся, също съм 
откраднал. Аз съм поскоро нещастен, отколкото 
извратен. Имам нещастието да не съм господар на 
волята си и се подчинявам на волята на другите 
хора. Аз съм едновременно и доброто, и злото, 
според това, което са ми внушили.
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Скъпи приятелю, пиша ти тези два реда, за да 
на учиш, че съм в затвора. Тъй като съм самотен, 
моля те да извършиш някакво пре стъпление, за да 
дойдеш при мен, защото с другар времето минава 
побързо. Когато се намерим на каторгата, ще си 
разкажем как сме живели преди.“

Както виждате, всички човешки страсти, от най
естествените до найизвратените се проявяват зад 
затворническите ключалки. В списание “La vida 
penal en Espana“ по кри ми нална антропология,  
Мадрид, 1887 г., са публикувани изследванията 
на учените Се лила и Вентра, които представят 
интересни особености в отношенията между 
затворниците в Испания и Италия. В Испания 
имало утвърдена затворническа практика, която се 
нарича cucas. Тя се състои в платоническа любов, 
осъществена чрез писма, т.е. затворници от двата 
пола, които не се познават и никога не са се виждали, 
успяват да установят постоянни отношения чрез 
изкусна и любопитна кореспонденция. Така чрез 
писма те се женят, обичат и развеждат – това е cucas. 
Понякога влюбеният затворник изпраща послание 
до своята cuca да намери  нови любовници за 
неговите приятели и обратно. И затворниците 
изживяват бурни страсти, ревнуват и понякога се 
бият за своята непозната любовница. Тя е горда със 
своя мъж, според големината на престъплението му, 
и ако той умре, тя е негова вдовица. В Неапол има 
поужасяваща практика – ако определен затворник 
е виновен пред мафията, тогава той и жена му 
(дори и да е невинна) се бележат с sfregio – дълъг 
белег по лицето, нанесен с бръснач, при уточнени 
предварително специални правила и условия. Но 
това злодейско посегателство не отнема нищо от 
любовта на двамата, дори напротив, след това те 
още повече се обичат. Отбелязаната жена дори се 
гордее с белега си, защото това доказва, че са я 
обичали до престъпление. В Сицилия не се прави 
белег, а се убива!...

Ломброзо заключава в своя доклад, че затворът е 
вид парник за отровните растения на престъпността, 
като единствено и само там се набира и обучава 

страшната и опасна армия на престъпниците. 
Вместо да ги поправи, затворът ги опорочава 
неизлечимо до найсъкровената им същност. 
Изглежда, че тяхната извратеност нараства с 
наказанието, а понятията за добро и зло се размиват 
и полекалека се заличават в заразеното им 
съзнание. Очевидно, затворът не може да изпълни 
предназначението си да бъде болница за нравствени 
болести, а изолацията и самотата нанасят трайни 
физиологични и морални щети на затворниците. 
А обществото отвън, в стремежа си да се пребори 
с тези щети, понякога стига до прекалени прояви 
на филантропия, доведени до абсурд. В Холандия, 
например, през 1884 г., в затвора Хурн доставяли 
сутрин на затворниците топла и студена вода за 
измиване; на закуска – кекс, бисквити, сладкиши 
и мед; вечер – музикални развлечения и игра на 
домино, а на празника на Краля – тържествена заря 
с фойерверки. Професор Ломброзо не толерира 
този тип отношение към затворниците, защото 
то е толкова далеч от истинската справедливост, 
колкото са далеч и крайните защитници на 
мъченията и смъртната присъда. Той апелира 
към промяна на възгледите на обществото за 
затворническата институция и за пряк контакт на 
юриститезаконодатели с престъпниците, преди да 
се постановят наказателните закони.

Теорията на Ломброзо добива голяма попу
лярност след оповестяването й. Въпреки че още 
тогава тя търпи доста критики,  а в днешно време се 
разглежда единствено от историческа  гледна точка, 
тя е имала и има много привърженици. Сред най
ревностните последователи на труда на Ломброзо 
са неговите съвременници – Рафаело Гарафало и 
Енрико Фери. Гарафало прави значителна крачка 
напред, като приема за значими освен биологичните 
предпоставки, и такива криминогенни фактори, 
като негативната среда, нищетата, лошия пример 
и т.н. По същия път върви и Фери, който отдава 
значение в трудовете си на ред социални фактори.

Наследствената теория, с представители А. 
Ленц и Жан Пинател, се появява през 20те 
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години на XX в. и по същество повтаря идеята на 
ломброзианското течение, но с едно съществено 
изменение. Според Ленц и Пинател, наследствено 
се прехвърля не самият престъпен инстинкт, а 
предпоставките за изграждането на престъпника, 
като агресивност, жестокост, характерна емо ци
оналност и други. Класическия пример, който 
те дават, е родът Джукси от САЩ, в който има 
повече от 1200 престъпници за 6 поколения. 
Но ние можем да дадем и друг пример, който 
сочи тъкмо обратното, че няма семейна връзка в 
предпоставките за престъпността – двамата братя 
Капоне. Ал Капоне е шеф на италианската мафия 
в САЩ, а брат му Винченцо стига до лейтенант 
в Първата световна война, а впоследствие става 
полицейски служител с изключителна биография. 
Той бил толкова добър в работата си, че известно 
време е бил дори охранител на президента Калвин 
Кулидж.

Хромозомната теория е още едно разклонение на 
биологичното направление. Според нея, на личието 
на допълнителна 47ма Yхромозома при мъжете и 
Xхромозома при жените, обу славя предпоставки, 
като агресивност, асо циалност, липса на емпатия 
и други ано малии. Проведените опити не показват 
повисок процент на престъпници сред хората с 
хромозомни аномалии от тези с нормален брой 
хромозоми (две двойки по 23 X и 23 Y). При все 
това се счита, че има определена връзка между 
аномалиите и определени психически заболявания.

Според теорията за ендокринното предраз
положение, престъпните наклонности са свързани 
с нарушеното действие на жлезите с вътрешна 
секреция (щитовидна жлеза, хипофиза, жлъчка 
и т.н.). Представители са М. Шлап, Е. Смит, 
Л. Берман, Пенде и други, които извличат теорията 
главно въз основа на логически за клю чения, като 
смущаващ факт е, че не са приведени никакви 
доказателства от опитен тип.

Интересна теория е теорията за телесното пре д

разположение към престъпления, чийто създател 
е Ернест Кречмер. Според него, съще ствуват 
четири типа хора: пикник – с голям корпус и къси 
крайници, атлетик – с добре развито телосложение 
и мускулатура, астетик – с удължено тяло и слаба 
фигура, и диспластичен тип – с асиметрична 
фигура. За пикника са характерни користните 
престъпления (измами, кражби, присвоявания), 
за атлетика – престъпленията против личността, 
за астетика – противоречиви действия, а за 
диспластичния тип – садистични немотивирани 
прояви.

Една друга теория, която среща много привър
женици и днес, на фона на размириците в 
България, е тази за расовото предразположение 
към престъпления, и то найвече сред циганското 
малцинство. За да се докаже, че циганите всъщност 
по природа са престъпници и нищо не може да ги 
промени, се изтъква като доказателство големият 
процент цигани в за творите. За съжа ление, 
дискриминацията на расова основа е общо човешка 
черта, която може само да се прикрие съзнателно, 
но не и да се изтрие. Дори и при наличието на фак
та, че съществуват традиции в ромската общност, 
които приемат за нормално явление джебчийството 
например, не трябва да се приемат тези традиции 
като определящи за расова предразположеност. В 
конкретния случай трябва да се вземат предвид 
и външните исторически и социални фактори, 
обусловили настоящото положение на ромите в 
България и света.

Като заключение, можем да посочим, че вън
ш ният вид понякога може правилно да ни 
насочи в преценката за даден човек, но в много 
случаи може да ни изиграе и лоша шега. Винаги 
трябва да внимаваме, защото е възможно добри 
и общественоотговорни хора да пострадат 
от преднамерено отношение, съзнателно или 
несъзнателно, базирано върху наукоподобни 
теории.
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Доц. д-р Ива Пушкарова1

Мерки за пробационен надзор 
в контекста на понятието 

за наказание

1 Авторът изразява признателността си към всички колеги – съдии и прокурори, които му помогнаха с мнение по 
изложените в статията тези.
2 Стойнов, А. Наказателно право. Обща част. С., 2008 г., стр. 379 и сл.

,,Човешкият опит е показал, че максимата ,,няма лоши закони, след като има 
добри съдии да ги прилагат“ невинаги отговаря на изпитанието на времето. Затова 
въпросът се решава на нормативно ниво – самият закон да е добър и справедлив, а 
не с оглед на очакването, съдиите да са безпристрастни и справедливи.“

(конституционен съдия Румен Янков, Решение на КС № 1/13.02.2007 г. 
по КД № 9/2006 г.)

Разсъжденията в тази статия се поднасят 
на читателя със съзнанието за тяхната прово
ка тивност и с намерението да допринесат за 
разширяването на професионалния разговор 
за понятието за наказание в българския закон 
и практиките по индивидуализация на на ка за
телната отговорност с прилагане на различни 
видове мерки извън наказанието.

Целта на настоящия анализ е да очертае ня кои 
акценти в законодателната концепция, офо рмила 
мерките за пробационен надзор, ней ната разпоз
натост от съдебната практика и правната същност 
на този вид мерки от гледище на пра вото на човека, 
извършил престъпление, да по лучи адекватно зако
ноустановено на ка зание в справедлив процес. По
конкретно раз  съж де нията се отнасят до въпроса, 
имат ли мерките за пробационен надзор правната 
при рода на наказание и създава ли режимът на 

на лагането им рискове от неоправдана не равно
пос таве ност между лицата, които ги из търпяват, и 
други гру пи осъдени.

1. Наказания ли са мерките 
за пробационен надзор?

1.1. Понятия за наказание
В българската наказателноправна система липс

ва законово определение за наказание. Зна чи мите 
по нятия са установени от българската правна 
док т рина, българската съдебна и конституционна 
пра ктика и задължителните относими решения 
на ме жду народни юрисди кции.

1.1.1. В правната теория понятието за на ка
за ние е традиционно установено, поради което 
ще бъде съвсем накратко изложено за целите на 
този анализ2. 
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3 В практиката се среща и разбирането, че една мярка е наказание, ако е уредена в ,,наказателен“ закон, какъвто е 
нормативен акт, ползващ ,,основни институции и понятия на наказателното право“, сред които тези за престъпле-
ние и наказание. Вж. Решение на II НО на ВС № 77/26.02.1993 г. по НД № 1029/1992 г.
4 Решение на АдмС-Кюстендил № 37/11.02.2011 г. по КАНД № 325/2010 г.
5 Решение на II НО на ВС № 77/26.02.1993 г. по НД № 1029/1992 г.
6 С този критерий например е обоснована ,,еднаквост“ на правния статус на лицата, на които е наложена админи-
стративна мярка „задържане в поделенията на МВР“, на основание УБДХ, и на лицата, които са „лишени от свобо-

Според него, една мярка на държавна принуда 
е наказание, когато е предвидена в нормативен 
акт с ранг на закон и наложена въз основа на 
този закон от съд на физическо лице заради 
извършено от него престъпление и за постигане 
на определени в закона цели. Не е необходимо 
законът да е ,,наказателен“3, нито наказанието 
да е насочено към постигане на всички цели 
или към постигането им в еднаква степен.

По съдържание, наказанието представлява 
ограничаване на законни права на осъдения, 
които той е придобил към момента на осъж
дането. В практиката се обръща вни ма ние, че 
това засягане няма компенсаторен ха ра ктер, т.е. 
не представлява обезщетение за при чинените с 
престъплението вреди4. 

Съществен елемент от наказанието е не го
вият порицателен ефект, изразяващ се в укор, 
отправен от държавата от името на обществото 
срещу дееца заради извършеното от него деяние. 
Порицанието възниква главно от връз ката ме ж
ду принудителното ограничаване на права на 
осъдения и извършеното от него дея ние.

1.1.2. Българската съдебна практика по на
казателни дела не е разработила соб с т вено по
нятие и в решенията си обичайно не из хожда от 
анализ на общо понятие за нака зание. Относимите 
към разглеждания тук въпрос актове се отнасят 
до изясняването на на ка  зателноправната природа 
на мерки за въз действие, за които в практиката 
съществува или е съществувала несигурност да
ли са нака зания. Тези съдебни актове, с някои 
ва ж ни из к лю чения, предлагат концепции главно 
за отрицателните признаци на наказанието, т.е. бе
ле зи, които изключват, а не представляват про ява 
на наказателния характер на съответното яв ление. 

Като цяло, българските съдилища се придър
жат към критерии, чийто анализ очертава през 
последните две десетилетия тенденция на 
фор мализация на подхода и тълкуване в 
пол за на приложимостта на съответната мя
р ка. Сред при лаганите подходи, например, се 
среща сравнение единствено между мяр ката 
и действащо наказание с подобно съдър жание 
или близко наименование5. Не се изсле два да
ли отклонението от режима на това конк ре т
но наказание е достатъчно съществено, за да 
обуслови отклонение и от общото по нятие за 
наказание, т.е. дали мярката не е наказание, за
щото поначало не удовлетворява приз наците на 
ро до вото понятие. Често се пренебрегват дру
ги, също формални критерии, които са в по лза 
на извод, че мярката е наказание. Този извод, 
обаче, би бил пречка тя да бъде наложена, тъй 
като, например, ще обуслови противоречие с 
принципите за зако ноустановеност на нака за 
нието, за съответствие на наказанието и пре  с
тъплението или с правилата за опреде ля не на 
наказанието (например, заб рана та за едно вре
менно нала гане на алте рна тив но пред видени 
наказания). Такива фо р ма л ни кри терии са на
пример наказател но изпъ л н и телният хара к тер 
на органите, изпъл ня ва щи мярката, и на за кона, 
уре ждащ реда за из търпя ването ù, по стано вя
ва нето ù с осъди тел ната присъда и други.

Тежестта на мярката е материален кри те  рий, 
относим към вида и значимостта на огра ничените 
права и степента на тяхното ог раничаване, който е 
значим за постарата прак тика и за съвременната 
конституционна юриспруденция, но в съвременни 
съдебни ре шения не се обсъжда6. Според акту
алната съдебна практика, той, изглежда, не е от

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА



59

ТЕЗА, бр. 6, 2013

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

но сим към преценката, дали една мярка е на ка
зание. По принцип, някои ненаказателни мерки 
могат да навлязат в правната сфера на лич ността 
много подълбоко от някои полеки наказания. За 
да се отговори на въпроса кон кретно за тежестта 
на мярката, обаче, е необходим специфичен срав
нителен анализ с евентуално съществуващи на
казания, насочени срещу същите права, които се 
ограничават и от приложимата мярка. В тези слу
чаи, ако наказанието е пощадящо от мярката или 
двете пре дполагат еднакво навлизане в правната 
сфера на човека, възниква аргумент, че мярката 
е наказание, макар той сам по себе си да не е 
достатъчен за крайния извод.

1.1.3. Понятието за наказание е предмет на 
интензивно тълкуване в множество реше ния 
на Съда по правата на човека при прила
гането на чл. 6 и 7 от Конвенцията по правата 
на чо ве ка и основните свободи. На основание 
чл. 5, ал. 4 от Конституцията, тези актове са 
за дъл жи телни за българската съдебна власт, 
която е длъжна да ги прилага с предимство 
пред вътрешни актове, включително съдебни, 
кои то им противоречат. По такива дела ЕСПЧ 
е бил сезиран с твърдения за нарушение на 
прин ципа за законоустановеност и съо тветност 
на наказанието, изразяващо се в налагане на 
молителя на мярка, която пред ставлява на ка
зание, без да има основания съответните права 
на молителя да бъдат ограничавани чрез на
казание. Атакуваните пред Съда мерки са раз

лични видове глоби, отнемане на облагите от 
престъплението (близки до мерките по чл. 53 
НК), превантивно задържане на осъден на на
ка зателна глоба, принудително превантивно 
нас таняване за лечение в психиатрично за
ведение на осъден, изтърпял наказание ли
шаване от свобода, и други. Предмет на тъл
куване е би ла и административната мярка 
„задържане в по де ленията на МВР“, на лагана 
от българските съди лища за дребни хули
гански прояви по УБДХ7.

Съгласно практиката на ЕСПЧ, понятието за 
наказание по чл. 7 ЕКПЧ е самостоятелно и се 
опре деля не от правни привидности и формално 
заявените от националния законодател цели, а от 
преценка, дали по същността си и дейст вител
ния си ефект даденото явление е наказание8. 
Критериите за това са материални и те имат 
решаващо предимство пред формалните. 
Според ЕСПЧ, последните практически не са 
годни да обусловят извод, дали една мярка е на
казание, и следователно са без правно знач е ние 
за този вид анализ.

Основният критерий е дали мярката се на
лага във връзка с настъпило осъждане за из вър
ше но престъпление. Такава връзка е на ли це при 
съществена причинност между при з наването 
на молителя за виновен в извършването на 
конкретно престъпление и постановяването на 
мярката9.

да“. Според Тълкувателно решение № 29 по н.д. № 8/1988 г. ОСНК на ВС, с което се солидаризира и КС в Решение на КС 
№ 3/04.05. 2011 г. по к.д. № 19/2010 г.,  именно поради тежестта на ограничаването ,,задържаният в поделенията на 
МВР има качеството на затворник по смисъла на чл. 297, ал. 3 НК“ и правното им положение е ,,еднакво“.
7Решение на ЕСПЧ от 23.04.2009 г. по делото Камбуров срещу България; Решение на ЕСПЧ от 01.10.2009 г. по де-
лото Станчев срещу България; Решение на ЕСПЧ от 21.12.2006 г. по делото Борисова срещу България; Решение на 
ЕСПЧ от 14.01.2010 г. по делото Цонев срещу България. ЕСПЧ се солидаризира с мотивите на Тълкувателно решение 
№ 29 по н.д. № 8/1988 г. ОСНК на ВС.
8Решение на ЕСПЧ от 24.06.1982 г. по делото Ван Другенбрьок срещу Белгия (Van Droogenbroeck v. Belgium), Решение на 
ЕСПЧ от 22.05.1984 г. по делото Дуинхоф и Дюиф срещу Нидерландия (Duinhof and Duijf v. the Netherlands), Решение на 
ЕСПЧ от 09.02.2995 г. по делото Уелч срещу Обединеното кралство (Welch v. UK), Решение на ЕСПЧ от 15.11.1996 г. 
по делото Кантони срещу Франция (Cantoni v. France), Решение на ЕСПЧ по делото Кьоем и други срещу Белгия (Coëme 
and Others v. Belgium). Същите аргументи с позоваване на решения на ЕСПЧ и в Решение на ААСГ № 1791/15.04.2011 г. 
по АдмД № 165/2011 г.
9 Решение на ЕСПЧ от 17.12.2009 г. по делото М срещу Германия.



Асоциация на прокурорите в България

60

Допълнителни значими критерии, които 
изискват комплексна оценка, са:

– същността и целта на мярката. Според 
Съда, когато националното законодателство 
пре доставя широки правомощия на съда да 
налага мярката, както и когато нейното неиз
пълнение може да доведе до наказание или 
до трансформацията й в наказание, по не об
хо димост законът преследва с тази мярка и 
целите на наказанието спрямо извършителя. 
Мярката е наказание, когато е предназначена 
да мотивира извършителя към определено по
ведение под страх от наказание лишаване от 
свобода, както и когато е обективно насочена 
към ограничаване на правата на дееца и може 
да доведе до наказание лишаване от свобода10. 
Тези признаци, според Съда, са до статъчни за 
извод, че мярката по същността си е наказание, 
независимо от наличието на други признаци.

Найчесто националните юрисдикции от
стояват теза за ненаказателна природа на ата ку
ваните пред ЕСПЧ мерки, като се обо с но ва ват с 
превантивните им цели. Според Съда, ,,целите 
на превенцията са съвместими с целите на на
ка занието и могат да бъдат разглеждани като 
същностни елементи на всяко наказание“11, по
ра ди което превантивната цел на една мярка не 

10 Решение на ЕСПЧ от 25.05.1995 г. по делото Джамил срещу Франция (Jamil v. France), Решение на ЕСПЧ от 
08.06.1976 г. по делото Енгел и други срещу Нидерландия (Engel and Others v. the Netherlands), Решение на ЕСПЧ от 
21.02.1984 г. по делото Йозтюрк срещу Германия (Öztürk v. Germany), Решение на ЕСПЧ от 27.02.1980 г. по делото 
Де Веер срещу Белгия (De Weer v. Belgium).
11 Решение на ЕСПЧ от 9.02.2995 г. по делото Уелч срещу Обединеното кралство (Welch v. UK), Решение на ЕСПЧ от 
28.06.1984 г. по делото Кембъл и Фел срещу Обединеното Кралсво (Campbell and Fell v. UK).
12 Решение на ЕСПЧ от 5.10.2000 г. по делото Маауя срещу Франция (Maaouia v. France).
13 Решение на ЕСПЧ от 25.05.1995 г. по делото Джамил срещу Франция (Jamil v. France), Решение на ЕСПЧ от 
8.06.1976 г. по делото Енгел и други срещу Нидерландия (Engel and Others v. the Netherlands), Решение на ЕСПЧ от 
21.02.1984 г. по делото Йозтюрк срещу Германия (Öztürk v. Germany), Решение на ЕСПЧ от 27.02.1980 г. по делото 
Де Веер срещу Белгия (De Weer v. Belgium).
14 Решение на ЕСПЧ от 9.02.2995 г. по делото Уелч срещу Обединеното кралство (Welch v. UK), Решение на ЕСПЧ от 
28.06.1984 г. по делото Кембъл и Фел срещу Обединеното Кралсво (Campbell and Fell v. the United Kingdom).
15 Решение на ЕСПЧ от 23.04.2009 г. по делото Камбуров срещу България; Решение на ЕСПЧ от 1.10.2009 г. по де-
лото Станчев срещу България; Решение на ЕСПЧ от 21.12.2006 г. по делото Борисова срещу България; Решение на 
ЕСПЧ от 14.01.2010 г. по делото Цонев срещу България; Решение на ЕСПЧ от 7.06.2007 г. по делото Сергей Золоту-
хин срещу Русия (Sergey Zolotukhin v. Russia ([GC]).

е доказателство, че тя не е наказание; 
– характеристиката, която дава нацио-

н а л ното законодателство на мярката, т.е. 
фо р малната позиция на закона, дали мярката е 
на казание, или не. Тази характеристика сама по 
себе си не може да бъде решаваща12;

– процедурата по налагане и по изпълнение 
на мярката. При този критерий Съдът пре це
нява дали мярката е наложена от наказателен 
съд в рамките на наказателно производство, 
да ли критериите за налагането й са относими 
към ин ди видуализацията на наказателната от
го ворност, сравнява режимите на изпълнение 
на мяр ката и близки до нея наказания. При 
този анализ Съдът отчита и обстоятелството, 
че помилването е при ло жимо само към на ка
за  нията13;

– тежестта на мярката. Сам по себе си, този 
критерий не превръща мярката в на ка зание, но в 
редица свои решения Съдът ос но вава извода си за 
наказателния й характер именно на констатация 
за нейната тежест14. Така на пример, според Съда, 
те жестта и ст ро  гостта на предвиденото като 
основно нака за ние „задържане в поделенията 
на МВР“ са сред основанията да бъде направен 
извод, че то е ра внозначно на наказанието „лиша
ване от сво бода“15.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В своите решения ЕСПЧ изхожда от зна чи
телно поширока концепция за наказанието 
от съвременните български, а и други наци о
нал ни съдилища. Резултатът от това не съо т
ве тствие е признаване за наказания на ме рки, 
които националните юрисдикции не тр е тират 
като наказания, и следователно, по ви  шаване 
на взискателността към тяхното на лагане чрез 
раз простиране и върху тях на ог ра ниченията, 
които законите предвиждат по от ношение на 
правото на държавата да осъди из вършителя. 
По този начин практиката на ЕС ПЧ ограничава 
репресивността на на ци  оналните наказателни 
системи, кои то проявяват тенденция да тъл
куват на ка за те лните закони по начин, който 
утежнява положението на дееца16.

1.2.  Съответност на мерките за пробационен 
надзор с понятието за наказание

1.2.1. Признаци, които не се нуждаят от 
тълкуване. Законодателна концепция

Мерките за пробационен надзор нямат само
с  тоятелен правен режим. По съдържание те са 
уредени в Раздел II ,,Видове наказания“ на Глава 
IV ,,Наказание“ от Общата част на НК в рамките 
на съдържанието на наказа нието ,,пробация“ 
Те се изпълняват от ор ганите по изпъл нение 
на наказанията (пробационни слу ж би) по 
реда на наказа телноизпълнителния за кон 
(ЗИНЗС), като ре жимът за изтърпяването им 
съвпада с режима за изтърпяване на на ка за

нието пробация, който субсидиарно препраща 
към режимите за изтърпяване на наказанието 
лишаване от свобода. Оттук следва, че мерките 
са установени във и се налагат въз основа на 
наказателен закон. 

Мерките за пробационен надзор се налагат 
само от наказателния съд в рамките на на
ка   зателно производство на физическо ли
це, признато за виновно в извършването на 
престъпление и наказано с лишаване от сво бода. 
Актът, с който се налагат при ус ло вно осъж да
не, е присъдата, а при условно пре д с ро чно ос
во бождаване – определението, което во ди до 
от лагане на ефективното изпълнение на част от 
на ложеното с присъдата наказание с изпитателен 
срок. Налице е причинна връзка ме жду на ла га
нето на мерките и наличието на осъждане, според 
която мерките не биха би ли наложени, ако лицето 
не беше осъдено17. Сле  д ователно, основният кри
терий на ЕСПЧ за преценка дали една мярка е 
наказание, е из пълнен. 

Според българските съдилища, налагането 
на мерките за пробационен надзор влошава 
по  ложението на подсъдимия, поради което 
за постановяването им за първи път от пого
рестояща инстанция при отсъствие на съо т
ве тен протест от прокурора действат същите 
забрани, както при наказанията18.

Няма съмнение, че мерките за пробационен 
надзор са мерки на държавна принуда. Те се 

16 Решение на ЕСПЧ от 15.11.1996 г. по делото Кантони срещу Франция (Cantoni v. France), Решение на ЕСПЧ по 
делото Кьом и други срещу Белгия (Coëme and Others v. Belgium).
17 Тази връзка се потвърждава и от анализа на разпоредбата на чл. 3, т. 1 от Закона за признаване, изпълнение и из-
пращане на съдебни решения и решения за пробация, с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и ал-
тернативните санкции (обн. ДВ, бр. 25/27.03.2012 г., в сила от 28.04.2012 г.), с който в националното законодателство 
е въведено Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа на взаимното 
признаване към съдебни решения и решения за пробация, с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернатив-
ните санкции (OB, L 337/102 от 16 декември 2008 г.). Според тази разпоредба, актът, с който се установява, че фи-
зическо лице е извършило престъпление, е същият, с който му се налага наказанието, като в случаите на ,,наказание с 
отложено изпълнение” по чл. 3, т. 2 и ,,условно освобождаване” по чл. 3, т. 4 постановените в изпитателните срокове 
пробационни мерки са част от ограниченията на правата на осъдения, свързани с наказанието.
18 Решение на СГС от 09.02.2012 г. по НД № 5218/2011 г., с което е потърдена Присъда на СРС № 8/19.04.2011 г. по 
НОХД № 10484 от 2010 г. С присъдата на дееца е наложено наказание лишаване от свобода за срок от десет месеца, 
отложено по реда на чл. 66 за срок от три години, като в изпитателния срок районният съд е постановил проба-
ционна мярка ,,задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от шест месеца. Въззивният съд 
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налагат от държавата, независимо от волята на 
лицето.

По съдържание, мерките за пробационен 
надзор ограничават правото на човека на 
сво б одно придвижване, което има значение 
на основно право. 

Мерките за пробационен надзор подлежат на 
изпълнение, под страх от наказание ли ша ване 
от свобода. Тъй като се налагат в изпитателния 
срок на условно осъждане и условно пред
срочно освобождаване, неосно ва  телното им не
изпълнение пред ста влява на ру шение на този 
срок, което може да има за последица приве ж
дането в ефективно из пъл нение на отложеното 
наказание (чл. 68, ал. 3), съответно задължително 
активира ефективно изтърпяване на остатъка 
от наказанието (чл. 70, ал. 7). Аналогично, 
когато наказанието про  бация не се изпълнява 
неизвинително, то ва може да доведе до из
търпяване на на ка за ние лишаване от свобода 
(чл. 43а). За да от рече наказателния характер на 
надзорната мярка, съдебната практика настоява, 
че при нарушаване на наказанието пробация 
въз мо ж ната последица е ,,замяна с лишаване от 
сво бода“, а при нарушаване на пробационната 
мя рка, ,,се постановява изтърпяване на нака за 
нието [лишаване от свобода – бел. авт.], от кое то 
осъденият е бил предсрочно условно освободен“ 
или което е било отложено19. За извода, дали 

се съгласява с приложението на условното осъждане и избора на вида мярка, но приема, че районният съд неправилно 
е приложил материалния закон, като е предвидил по-кратка продължителност на мярката от изпитателния срок. 
По-нататък съдът продължава: ,,Тъй като пределите на въззивната проверка в случая са обусловени единствено от 
постъпилата жалба от подсъдимата … и съобразявайки действието на принципа за невлошаване положението на 
обжалвалия, констатираното неправилно приложение на материалния закон от СРС не може да бъде отстранено 
чрез изменение на първоинстанционната присъда в посочената част [срока на мярката – бел. авт.] чрез правилното 
прилагане на материалния закон, тъй като това би влошило фактически положението на подсъдимата“. Вж. в до-
пълнение Постановление на Пленума на ВС № 1/11.11.1981 г. по НД № 3/1981 г., в което се изследва правната природа 
на мерките по чл. 53 НК.
19 Решение на II НО на ВКС № 539/07.01.2009 г. по НД № 504/2009 г.
20 Най-грубият израз на това смесване личи от систематичния анализ на разпоредбата на чл. 70, ал. 6, която пред-
вижда в изпитателния срок на условно предсрочно освобождаване да може да бъде наложена ,,една от пробацион-
ните мерки“, и на чл. 70, ал. 7, която предвижда активиране на ефективното изтърпяване на остатъка от на-
казанието при неоправдано неизтърпяване на ,,постановената пробация“. Различната терминология е пример за 
недопустима законодателна практика в наказателноправна материя.

осъденият е мотивиран към изпъл не ние на 
мярката, под страх от лишаване от сво бода, обаче, 
тази разлика е несъществена.

От изложеното дотук, възникват редица 
аргу менти в полза на съмнение, че мерките 
за пробационен надзор във вида, в който са 
оче ртани от закона, всъщност са наказания и 
следо вателно трябва да бъдат подчинени, а 
не освободени от императивните изисквания 
на закона към наказанията. Смесването на ре
жи  ма на мерките с този на наказанието про
бация е резултат от крайно непрецизна за ко 
нодателна концепция за природата и пред 
назначението на тези мерки, както и на не
ра збиране на значението на изпитателния 
срок, в чийто превантивен и превъзпитателен 
ефект, изглежда, законодателят не вярва20. Не
у бе  дителността на законовия режим тласка 
пра к тиката към полагане на тълкувателни 
усилия за изясняване на законодателен възглед 
с по тенциално парадоксални реални ефекти.

1.2.2. Признаци, които се нуждаят от тъл
куване. Концепция на съдебната пра к тика

Двойственото законово послание, че едно и 
също нещо понякога е наказание, понякога не е, 
е разчетено от съдебната практика по следния 
начин: ,,пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, 
т. 1–4 НК, като съвкупност от мерки за контрол 
и въздействие, могат да се налагат заедно или 
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поотделно, както като самостоятелно на ка за
ние, така и за допълнително въздействие върху 
осъдения в рамките на определения от съда 
изпитателен срок“21. От тази доста абстрактна 
из ходна постановка тръгват опити за рацио на
лизиране на правоприлагането, което изисква 
конкретност.

Като цяло, съдебната практика, както чрез 
своите актове, така и чрез теоретични анали
зи на практикуващи юристи, застава на стано
ви щето, че мерките за пробационен надзор 
не са наказания и след изменението на НК от 
2009 г. тази разлика е ясно видима22. Според 
това разбиране, мерките имат самостоятелен 
не са нкционен характер и обслужват режим за 
неефективно изтърпяване на наказанието ли
шаване от свобода в рамките на изпитателния 
срок23. Практиката се насочва към оборване на 
съмнението за наказателност на мерките, като 
обосновава тяхната насоченост към цели, 
ка к вито наказанието не преследва.

1.2.2.1. Мерките като инструмент за възпи
тателно въздействие или за социали зация

В някои съдебни решения мерките за про ба
ционен надзор са определени като въз пи та телни, 
въпреки че законът провежда ясно раз граничение 
между тях, от една страна, и въз пи тателните мерки 
и възпитателните грижи, от друга страна24.

Възпитателните мерки са приложими само 
към непълнолетни осъдени по реда на Закона 
за борбата с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни, повечето от тях 
могат да се налагат от несъдебни органи (мест
ните комисии), а насочеността им по принцип е 
да подпомогнат детето да изгради положителни 
поведенчески стратегии и стереотипи, за да 
преодолее отрицателно отклонение в пове де
ние то си.

Възпитателните грижи се налагат само на пъл
нолетни, дори когато изпитателният срок при 
условно осъждане е пократък от 6 месеца, само 
със съгласието на изпълняващия субект, който 
може да бъде обществена организация, трудов 
колектив или физическо лице, а при условно 
предсрочно освобождаване – и съответната 
комисия. Те имат социализираща насоченост 
и изпълнението им се контролира и ръководи 
от местния районен съд. В изпитателния срок 
на условно предсрочно освобождаване те 
,,оси гуряват понататъшното задълбочаване 
на процеса на превъзпитание на осъдения“25. 
Съд ър  жанието им не е законоустановено и се 
съобразява с потребностите на конкретния чо
век от подкрепа и насочване при осъще ствя
ва не на социално взаимодействие и социа л на 
реализация. Тяхното неизпълнение не се сан

21 Решение на І НО на ВКС № 423/10.10.2011 г. по НД № 2029/2011 г., с което е потвърдено Решение на АС-Ве-
лико Търново № 95/11.04.2011 г. по ВНОХД № 85/2011 г., Решение на III НО на ВКС  № 448/12.12.2012 г. по НД 
№ 1218/2012 г., Решение на II НО на ВКС № 539/07.01.2009 г. по НД  № 504/2009 г., Решение на II НО на ВКС  
№ 261/30.05.2012 г. по НД № 818/2012 г.
22 Например, Решение на ІІ НО на ВКС № 187/23.04.2012 г. по НД № 488/2012 г., Решение на II НО на ВКС  
№ 539/07.01.2009 г. по НД № 504/2009 г., Решение на І НО на ВКС № 179/21.04.2011 г. по НД  № 1150/2011 г., Ре-
шение на ІІ НО на ВКС № 515/14.12.2011 г. по НД № 2465/2011 г., Решение на II НО на ВКС № 539/07.01.2009 г. по 
НД № 504/2009 г., Решение на III НО на ВКС № 448/12.12.2012 г. по НД № 1218/2012 г., Решение на II НО на ВКС 
№ 261/30.05.2012 г. по НД № 818/2012 г.
23 Аналогично в Петков, И. Пробацията – същност и проблеми. В: Бюлетин на Асоциацията на прокурорите в Бъл-
гария, бр. 3/2008 г., с.53, се приема, че същността на мерките за пробационен надзор ,,не е санкционна, затова те 
не се налагат, както се налагат наказанията”.
24 Решение на І НО на ВКС № 423/10.10.2011 г.  по НД № 2029/2011 г., с което е потвърдено Решение на АС-Велико 
Търново № 95/11.04.2011 г. по ВНОХД № 85/2011 г.
25 Постановление на Пленума на ВС № 7/27.06.1975 г. относно обобщаване на практиката на съдилищата по услов-
ното предсрочно освобождаване от изтърпяване на наказание.
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кционира от наказателното право, но при ре
цидив в изпитателния срок може да оте г чи по
ложението на осъдения при новата съде б  на ин
дивидуализация на отговорността му. Въпреки 
това, в някои съдебни решения се твърди 
идентичност в целите между мерките за про
бационен надзор по чл. 67, ал. 3 НК и въз пи та
телните грижи по чл. 67, ал. 1 и 2 НК26.

И накрая, ако и мерките за пробационен 
над зор, и възпитателните грижи са все насо
че ни към възпитанието на осъдения, по ка кви 
кри терии съдът ще прецени и обоснове нео б
х одимостта от всяка? Ако осъденият има по т
ре бност от такова интензивно и разнообразно 
въз питателно въздействие в изпитателния срок, 
про явено и във възпитателен, и в пробационен 
на дзор, дали е оправдано да не изтърпява ефе к
ти вно лишаване от свобода, в рамките на което 
протича интензивно корекционно третиране?

Според друга група решения, ,,про ба ци  о  н
ни[те] мерки не се явяват наказание про ба ция 
по смисъла на наказателния закон, а мерки за 
осъществяване на надзор по време на изпи та
телния срок, свързани до голяма степен и с про
следяване на правилната ре социализация на 
лицето“27, т.е. те ,,се на ла гат за социализация 
на осъдения, а не ка то наказание“28, като това 
разграничение сле двало ясно от чл. 70, ал. 6 
и чл. 67, ал. 3 НК. Всъщност, тези текстове 
препращат към разпоредбите за наказанието 
пробация, с единствената разлика, че съдържат 
огра ни чения по брой и вид на приложимите 
в из питателния срок мерки. От тях не следва 

26 В Решение № 179/21.04.2011 г. по НД № 1150/2011 г., І НО на ВКС, с което е отказано възобновяване на внохд 
№ 718/2010 г. по описа на ОС-Пазарджик, се казва: ,,Пробационните мерки са средство за контрол, въздействие и 
възпитание върху осъдения, в рамките на определения от съда изпитателен срок, идентични по предназначение с 
тези по чл. 67, ал. 1 и 2 НК“.
27 Решение на II НО на ВКС № 102/28.02.2011 г. по НД № 709/2010 г., Решение на II НО на ВКС  № 539/07.01.2009 г. по 
НД № 504/2009 г.
28 Решение на II НО на ВКС № 261/30.05.2012 г. по НД № 818/2012 г.
29 Присъда № 1/15.02.2012 г. по НОХД № 25/2012 г. на Специализирания наказателен съд (СНС), II с-в.
30 В Решение на СГС от 09.02.2012 г. по НД № 5218/2011 г., с което е потърдена Присъда на СРС № 8/19.04.2011 г. по 
НОХД № 10484 от 2010 г., се казва: ,,в случая за поправянето [курсив мой – авт.] на дееца е необходимо осъществя-
ването на пробационен надзор спрямо него“.  
31 Решение на ІІ НО на ВКС № 187/23.04.2012 г. по НД № 488/2012 г.

оче видно, че мерките сами по себе си нямат 
на казателен, а имат социализиращ характер.

1.2.2.2. Мерките като инструмент за пости
гане на целите на наказанието

При преценката на необходимостта от по стa
новяването на мерките за пробационен надзор 
съдът често се ръководи от съображения, от но
сими към индивидуализацията на нака за нието. 

Според някои съдебни решения, такава 
мярка ,,преследва целите на генералната и лич
ната превенция, визирани в чл. 36 НК“, като 
сми сълът и значението й през изпитателния 
срок ,,е да бъде постигнато, преди всичко, по
правително и превъзпитателно въздействие 
спрямо подсъдимите, т.е. мярката се съобрази с 
целите по чл. 36 от Наказателния кодекс“, ка к то 
и ,,с обществената опасност и морална уко ри
мост на извършеното“29. В други решения като 
водещо е изведено поправителното дей с твие, 
което е цел и на всяко наказание30. 

В други съдебни решения целта на мерките е 
описана като ,,допълнително въздействие“, под
помагащо изпълнението на наказанието, т.е. до
принасящо за постигане на неговите цели. Спо
ред някои съдилища, ,,когато пробационната 
мярка се определя самостоятелно, ... тя не 
пред ставлява наказание, не се налага с присъда 
ка то санкция за извършено престъпление, а е 
мярка за контрол и въздействие, която съпът
ства протичането на изпитателен срок31. Изпи
та телният срок, обаче, е елемент от режим на 
неефективно изтърпяване на наказанието ли
ша ване от свобода и следователно не може да 
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преследва цели, различни от тези на това на
ка зание. Самият изпитателен срок ,,има важен 
въз питателен и превантивен ефект, който се 
под ценява от съдилищата“32. Следователно, 
при липса на друго указание, постановените в 
из пи тателния срок мерки са солидарни с не го
ви те цели33. 

1.2.2.3. Действителна цел на мерките
Целта на дадена мярка, в частност на на ка за

нието, се определя като осъзнат от за ко но дателя 
общественополезен резултат, към пос ти гането на 
който е насочено изпълнението на съответната 
мярка и който тази мярка по при нцип типично може 
да постигне34. Целта е обективна характеристика 
на мярката и не зависи от субективното намерение 
на право ра з давателния орган да предизвика оп ре
делени ре зултати, като постанови да бъде из  тър
пявана. По ради това целта на мярката се оп ределя 
от нейните обективни свойства на по с ледица от 
определено поведение, изразяваща се в за ся гане 
на определени права с определена ин те н  зивност 
за определен срок.

Поради това, ако една мярка по съдържание съв
пада с друга мярка, която е наказание или еле ме нт 
от наказание, тя по необходимост пре следва це
лите на това наказание. Обстоя те  л ството, че в еди
ния случай мярката се на ла га самостоятелно, а в 
другия случай за дъл жи   телно се съединява с поне 
още една, както и различната им продължителност, 
е въпрос  на степен на постижимост на целите, а 
не на насоченост към тяхното постигане.

В тази връзка следва отново да се подчертае 
постоянната практика на ЕСПЧ, че когато неиз

пълнението на една мярка може да доведе до 
изтърпяване на наказание лишаване от свобода, 
по необходимост с тази мярка се пре следват и 
целите на наказанието35.

1.2.2.4. Тежест на мерките
Тежестта на една мярка е необходим, макар 

и недостатъчен критерий за извод, че тя е на
казание. За такъв анализ е важно да се установи 
дали мярката ограничава права, ограничавани и 
от наказание, дали това ограничаване е сходно 
и ако има разлики, дали те са дос та тъчни за 
извод, че мярката няма изобщо нака за тел но
репресивен характер или има такъв, но той е 
различен от този на конкретното наказание. 
Следователно, мярката се сравнява веднъж с 
на казание, на което прилича (ако има такова), и 
ве днъж с родовото понятие за наказание.

На първо място, мерките за пробационен над
зор несъмнено ограничават същите права, 
ко ито ограничават и кореспондиращите им 
мерки от състава на наказанието пробация. 
За всяка от мерките ограничаването е и с 
еднаква степен на интензивност по отношение 
на всяко от засегнатите права. Между надзо р
ните и наказателните пробационни мерки, раз
г леж дани като самостоятелни, е налице иден
тич ност в съдържанието, която ги определя като 
сходни, ако не и еднакви по тежест. 

На второ място, от значение е броят мерки, 
който може да бъде наложен едновременно на 
едно лице, тъй като той има отношение към 
комплексната тежест на репресията. На тази 
разлика се държи особено настойчиво в съде б

32 Постановление на Пленума на ВС № 7/27.06.1975 г. относно обобщаване на практиката на съдилищата по услов-
ното предсрочно освобождаване от изтърпяване на наказание.
33 Решение на І НО на ВКС № 423/10.10.2011 г. по НД № 2029/2011 г., с което е потвърдено Решение на АС-Велико 
Търново № 95/11.04.2011 г. по ВНОХД № 85/2011 г. 
34 Стойнов, А. Наказателно право. Обща част. С., 2008 г., стр. 390 и сл.
35 Решение на ЕСПЧ от 25.05.1995 г. по делото Джамил срещу Франция (Jamil v. France), Решение на ЕСПЧ от 08.06.1976 г. 
по делото Енгел и други срещу Нидерландия (Engel and Others v. the Netherlands), Решение на ЕСПЧ от 21.02.1984 г. по делото 
Йозтюрк срещу Германия (Öztürk v. Germany), Решение на ЕСПЧ от 27.02.1980 г. по делото Де Веер срещу Белгия (De Weer v. 
Belgium), Решение на ЕСПЧ от 09.02.2995 г. по делото Уелч срещу Обединеното кралство (Welch v. UK), Решение на ЕСПЧ 
от 28.06.1984 г. по делото Кембъл и Фел срещу Обединеното Кралсво (Campbell and Fell v. the United Kingdom).
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ната практика. Наказанието има за мини мално 
съдържание поне две мерки, докато надзорът 
се проявява винаги само в една. Това би могло 
да доведе до извод за различна тежест, но само 
при съвпадане на продължителността, за която 
и двата вида мерки могат да бъдат налагани.

Следователно, срокът, за който съответните 
права на осъдения са ограничени от мярката, 
е съществен елемент от нейната тежест (иначе 
разликата между краткосрочното лишаване от 
свобода и доживотните затвори нямаше да се 
възприема като толкова драматична).

В съдебната практика изглежда преобладава 
становището, че срокът на мярката за про ба
ционен надзор трябва непременно да съв пада с 
целия изпитателен срок. Според съди лищата, за 
разлика от пробационните ме рки като елементи на 
наказанието пробация, ,,чия то продължителност 
е законоустановена“, ,,само стоятелната мярка 
за пробационен надзор е в пряка зависимост 
от размера на изпитателния срок“36 и не може 
да бъде нито подълга, нито пократка от него. 
Според практиката, на съда е предоставена въз
можност единствено да пре   цени ,,наличието на 
предпоставките за при    ложимост, необходимостта 
от пробаци он  ния надзор в конкретния случай и 
специ фи ч ната пробационна мярка, явяваща се 
адеква тен отговор на посочената нужда, но не 
и да определя срок, различен от този, в който тя 
следва да се осъществява“37. Аргументът отново 
е свързан с това, че надзорната пробационна мяр
ка е съпътстваща мярка, поради което мо же да 

надхвърля по продължителност съо твет стващата 
наказателна пробационна мярка, сти га да остане в 
границите на изпитателния срок, който охранява38. 
Възгледът се отнася до изпитателните срокове и 
при условното осъж дане, и при условното пред
срочно осво бо ж да ване, но различната за конова 
редакция на съответните разпоредби дифе ре н ци
рат убе ди тел ността му.

При тълкуване на разпоредбата на чл. 67, ал. 3 НК 
практиката приема, че изразът ,,през из пи тателния 
срок“ значи през целия из пи тателен срок, дори 
той да е петгодишен. Самият закон, обаче, не 
поставя такова изискване. Той само указва, че 
мярката трябва да се изпълнява в режим на из
питателен срок. Буквалното тъл ку ване пред
полага извод, че нормата на чл. 67, ал 3, която 
препраща към чл. 42а, ал. 2, т. 1–4 за вида на 
мерките, препраща към същата разпоредба и за 
продължителността им, тъй като срокът, в който 
могат да бъдат наложени, е част от същността 
им (аналогично на сроковете при лишаването от 
свобода и лишаването от права). 

В група съдебни решения се среща опит, за
дължителното съвпадане на срока на мярката 
с изпитателния срок да бъде изведено от 
анализ на няколко разпоредби на НК, описан 
в съдебните решения като ,,логическо и гра
матическо тъл куване“. На първо място, според 
този ана ли з, изводът ,,следва при съпоставката 
й [на нормата на чл. 67, ал. 3 – бел. авт.] с ал. 4 
на чл. 66 НК, уреждаща задълженията на осъде
ни я през определения изпитателен срок“39 и от 

36 Решение на I НО на ВКС № 312/05.07.2011 г. по НД № 1563/2011 г., присъда № 1/15.02.2012 г. по НОХД № 25/2012 г. на 
Специализирания наказателен съд (СНС), II с-в, Решение № 179/21.04.2011 г. по НД № 1150/2011 г., І НО на ВКС, с което е 
отказано възобновяване на внохд № 718/2010 г. по описа на ОС-Пазарджик, Решение ІІ НО на ВКС № 515/14.12.2011 г. по 
НД № 2465/2011 г., Решение на I НО на ВКС № 179/2011, по НД № 115/2011 г., Решение на I НО на ВКС № 312/05.07.2011 г. 
по НД № 1563/2011 г., Решение на І НО на ВКС № 423/10.10.2011 г. по НД № 2029/2011 г., с което е потвърдено Решение 
на АС-Велико Търново № 95/11.04.2011 г. по ВНОХД № 85/2011 г., Решение на СГС от 09.02.2012 г. по НД № 5218/2011 г., 
с което е потвърдена присъда на СРС № 8 /19.04.2011 г. по НОХД № 10484 от 2010 г.
37 Пак там.
38 Пак там.
39 Решение на СГС от 09.02.2012 г. по НД № 5218/2011 г., с което е потвърдена присъда на СРС № 8/19.04.2011 г. по 
НОХД № 10484 от 2010 г. 
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,,самостоятелния“ характер на мярката, коя 
то не е пробация и следователно не се на ла  га 
за сроковете на пробационните мерки. Всъщ 
ност, чл. 67, ал. 4 не се отнася изобщо до 
задълженията на условно осъдения да из 
тър  пява мерки за пробационен надзор, а 
да работи, учи или да се лекува. Поради това 
чл. 67, ал. 3 и чл. 66, ал. 4 НК не могат да се 
съпоставят.

Понататък, ,,аргумент за съвпадането на из
пи тателния срок по чл. 66, ал. 1 НК и проба
ци онния надзор по реда на чл. 67, ал. 3 НК се 
из вежда и от нормите на чл. 68, ал. 1 и ал. 3, 
и чл. 69а НК, където законът поставя знак на 
времево равенство между изпитателния срок и 
срока на определената по реда на чл. 67, ал. 3 
НК пробационна мярка“40.

Законът, обаче, никъде не поставя такива 
знаци. Задължението на условно осъдения да 
се въздържа от извършване на друго умишлено 
престъпление по чл. 68, ал 1 по необходимост и 
неизбежно се отнася до целия изпитателен срок, 
но тази разпоредба не споменава ни къде мерки за 
пробационен надзор. Освен то  ва, за определяне 
на времевите граници на нарушението тя си 
слу жи с израза ,,до из ти  чане на определения 
от съда изпитателен срок“, който съвсем ясно 
се различава от фо р мулата ,,през изпитателния 
срок“ по чл. 67, ал. 3. Аналогично е положението 
с първото пред ложение на чл. 69а НК, което 
урежда по следиците при повторно нарушение 
на из пи тателния срок чрез извършване на 
ново пре с тъ пление от общ характер, за което е 
наложено на казание лишаване от свобода.

Неизпълнението на мерките за пробационен 
на  дзор като самостоятелно нарушение на из пи 

тателния срок е изведено в отделната раз по   редба 
на чл. 68, ал. 3, съответно във второто пре  дложение 
на чл. 69а при продължаване на не  и зпълнението. 
И двете норми са напълно бе з различни към това, 
дали неизпълнението е ед нократно, или трае през 
целия изпитателен срок, съответно през целия 
срок на мярката. От препращането към чл. 67, 
ал. 3 следва еди нствено, че неизпълнението 
трябва да е на с тъпило през изпитателния срок, 
тъй като из вън този срок няма задължение 
мярката да се търпи. Никъде, обаче, законът не 
ука з ва, че срокът на мярката, която не се из пъл
нява, е равен на този на изпитателния срок. Ка то 
възприемат противното тълкуване, съди   ли ща та 
логически подменят времето на не и з пъл нение 
със срока на изпълнение.

Ре стриктивността на възприетия от прак ти
ката подход води до становището, че налагането 
на мярка за пробационен надзор за срок, който 
е пократък от изпитателния, представлява не
пр авилно приложение на материалния за
кон41. Обратно, буквалният прочит на закона 
во   ди до заключението, че съдът има свободата 
да индивидуализира срока на мярката така, че 
да може да осигури интензивно въздействие 
вър ху осъдения както през целия, така и през 
раз лични етапи от изпитателния срок, според 
про гно зираната динамика на потребността, 
коя то мяр ката е предназначена да удовлетвори. 
То ва по ложение би било значително повидимо, 
ако целите на мярката не бяха толкова тясно об 
вър зани с тези на наказанието. Няма никакви 
ос  нования правомощията на съда да бъдат из
ку  ствено ограничавани, при това във вреда на 
осъдения. Задължението на осъдения не е да из
пълнява мярката през целия изпитателен срок, 

40 Пак там. 
41 Пак там. В решението се казва: ,,Въззивният състав намира, че първостепенният съд неправилно е приложил материал-
ния закон с постановяването на предвидената в чл. 67, ал. 3 НК пробационна мярка по чл. 42, ал. 2, т. 1 – т. 4 НК не за целия 
определен по реда на чл. 66, ал. 1 НК изпитателен срок (от три години в конкретния случай), а за срок от шест месеца.“
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а ,,да докаже, че е в състояние да се съобразява 
с [...] нейните ограничения“42, за какъвто и срок 
да е постановена, в рамките на изпитателния. 

Именно тази рестрикция, при която целият 
из  питателен срок се явява едновременно и ми
ни  мален срок на надзорната мярка, води до от
но сително увеличаване на тежестта на мяр ка та 
спрямо минималното съдържание на на ка за ни
е то пробация. При тези обстоятелства ве че не е 
безспорно, че самостоятелно на ло же ната на д зор
на мярка представлява поле ко ог ра ни че ни е на 
пра вата на осъдения, в срав не ние с на ка занието. 

В тази връзка не е без значение становището 
на съдебната практика, че пробацията като 
са мостоятелно наказание само по себе си е 
тежко, видно и от мястото му в чл. 37 НК непо
сре д ствено след лишаването от свобода, като 
по ко н кретни случаи на неефективно лишаване 
от свобода то може да се окаже фактически и 
потежко дори само с минимума от мерки43. 

Що се отнася до мерките, постановявани в 
из питателния срок на условното пред сро ч  н о 
освобождаване, практиката следва ус  та   но
веното в закона. Съгласно чл. 70, ал. 6 НК, мяр
ка та се установява не ,,в“, а ,,за“ изпитателния 
срок, като тази привидно несъществена гра ма
тическа разлика има дра матично правно зна
чение. Тук съдът ня ма правомощия да инди ви
дуализира мяр ка  та по продължителност, а само 
по вид, до ри изпитателният срок да над хвърля 
не кол кократно максимума по чл. 42, ал. 2, 
т. 1–4 (например, при осемдеветгодишен из

пи та телен срок, какъвто по закон е възможен, 
ма кар практически да не е много вероятен). 
Не зависимо дали тази приложимост е импе
ра ти вно законоустановена, или произтича от 
тълкуване в практиката, тя е крайност, която 
поддържа съмнението, че дори самостоятелно 
наложена мярка с такава продължителност има 
ефекта на наказание – все едно са наложени ня
колко еднакви мерки, които се изтърпяват една 
след друга. 

Като цяло, анализът на законовия режим на 
мерките за пробационен надзор и на ос нованата 
върху него съдебна практика са източник на 
множество аргументи, че те зи мерки всъщност 
са наказания. Те не са на казанието пробация. 
Причината е в раз личния минимален брой раз
лични по вид приложими мерки44. Трябва неп ре 
менно да се има предвид, че разликата се от нася 
до едновременно изтърпяване на поне две мерки 
при наказанието пробация, а не до изтър пяване 
на две различни мерки, наложени в изпитателния 
срок, тъй като по реда на чл. 68, ал. 3 може да се 
стигне до последователно постановяване на две 
различни мерки за надзор в изпитателния срок, 
като първата може и да е частично изтърпяна.

Като самостоятелно налагани мерки, обаче, 
мерките за пробационен надзор удовлетворяват 
повечето основни признаци на общото понятие 
за наказание, като отклонения възникват в 
някои специфични хипотези или по случайност 
по конкретни случаи. Поради това тези мерки 
могат да бъдат мислени и като наказания.

42 Решение на I НО на ВКС № 559/23.11.2011 г. по НД № 2731/2011 г.
43 Решение на II НО на ВКС № 36/03.02.2009 г. по НД № 662/2008 г., Решение на III НО на ВКС № 195/05.06.2009 г. по 
НД № 169/2009 г.
44 По този въпрос практиката е безспорна. Когато съдът е определил пробационна мярка, каквато към момента на 
постановяване на съдебния акт не е било допустимо да се прилага, или като е постановил две, вместо само една, той 
не е приложил действащия материален закон. Решение № 176/13.04.2010 г. по НД № 88/2010 г. на ІІ НО на ВКС, с което 
е възобновено НОХД № 688/2009 г. на ОС-Сливен, Решение на III НО на ВКС № 363/28.06.2011 г. по НД № 1708/2011 г., 
Решение на II НО на ВКС № 107/04.03.2010 г. по НД № 762/2009 г., Решение на I НО на ВКС № 30/18.04.2010 г. по НД 
№ 710/2009 г., Решение на II НО на ВКС № 121/26.02.2010 г. по НД № 10/2010 г., Решение на III НО на ВКС № 
559/20.02.2012 г. по НД  № 2662/2011 г.
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2. Проблеми, възникващи при извод 
за наказателен характер на мерките 

за пробационен надзор
Евентуален извод, че мерките за пробационен 

надзор имат характер на наказания, автоматично 
би пренесъл към практиката по тяхното налагане 
всички изисквания и ограничения, които прав
ната система поставя пред наказанието. Не с
пазването им би представлявало нарушения 
на права на осъдения, който фактически тър
пи реална наказателна репресия без всички 
га ранции срещу злоупотреба с нея. В същото 
вре ме такъв извод би ограничил гъвкавостта на 
при лагането им, тъй като водещо съображение 
би бил принципът за законност, докато мерки 
без наказателен характер могат да се налагат и 
по целесъобразност.

2.1. Проблеми при постановяване на ме р
ки те за пробационен надзор

Найчесто налагането на надзорни мерки, 
ако бъдат тълкувани като наказания, може да 
предизвика съмнения за прекомерност на ре
пресията, която надхвърля необходимото за 
осъществяване на правосъдието. Тогава из тър
пяването им може да доведе до реално при
съе диняване на допълнително наказание към 
лишаването от свобода. Така би се преодоляла 
въведената от закона и последователно при з
навана от практиката алтернативност на ли ша
ването от свобода и пробацията, и двете от кои
то могат да се налагат само като основни, като 
и двете са признати за тежки45.

Подозрения за незаконоустановеност на 
на        казанието възникват, когато пробацията не 
е предвидена като възможно наказание за из
вър шеното престъпление или се налага не с 

оглед извършването му. Налагането на мяр
ката за пробационен надзор в изпитателния 
срок на условно предсрочно освобождаване 
на пример, практически представлява ново на
казание, налагано за положително поведение 
на осъдения46.

Макар съдебната практика понякога да сочи 
целта, с която налага мярката, актовете не очер
тават критериите, от които съдът се ръководи 
при избора на мярката. Постановяването й 
прак  тически не се мотивира самостоятелно, 
а когато се мотивира, аргументите на съда 
изхождат от дискреционните му правомощия 
да я постанови или се отнасят до целите, с 
които я постановява. Това поражда известна 
не  предсказуемост на съдебната дейност по из
бор на мярката,  която е елемент от ин ди ви ду 
а  лизацията на наказателната отговорност, тъй 
като липсва самостоятелен анализ на по треб
ността, която тази мярка е предназначена да 
посрещне.

При условното осъждане критериите за избор 
на мярката принадлежат към съвкупността об
стоятелства, които съдът съобразява при по  с та
новяване на присъдата. При условно пре  д срочно 
ос вобождаване, обаче, на съда е забранено да 
пре ценява отново такива об с  т о  ятелства. При ус
ло вно предсрочно осво бо ждаване той събира до
ка зателства само за напредъка на корекционния 
процес и за фак ти чески изтърпяната част от на
казанието47. Аргу ме нти в полза на налагане на 
конкретна мярка за про бационен надзор биха 
могли да се породят от анализа на постигнатото 
в процеса на пре въз питание и поправяне. Този 
анализ трябва да обуславя заключение, че едно
временно е на лице напреднало поправяне, за 

45 Решение на II НО на ВКС № 539/07.01.2009 г. по НД № 504/2009 г.: ,,Пробацията е основно по своя характер нака-
зание и никога допълнително. То винаги е алтернатива на наказанието лишаване от свобода, поради което и никога 
не се налага заедно с него, нито се присъединява по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 НК“.
46 Вж. още Стойнов, А. Наказателно право. Обща част. Пробацията. С., 2005 г., стр. 44 и сл.
47 Постановление на Пленума на ВС № 7/27.06.1975 г. относно обобщаване на практиката на съдилищата по услов-
ното пресрочно освобождаване от изтърпяване на наказание.
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напълното за вършване на което не се нала га 
ефективно ли шаване от свобода, но за поощря
ва нето на което възпитателните грижи и надзор 
не са подходящи или достатъчни, но конкретната 
мярка за пробационен надзор е. В изследванията 
си авторът не е срещал актове, основани на 
толкова сложен анализ, необходимостта от кой
то възниква от успоредната приложимост на 
въз   питателния и пробационния надзор, ка кто и 
от широките правомощия на съда да преценява 
пред поставките на условното предсрочно осво
бо ждаване и приложението на тези два вида над
зорни мерки. 

Тъй като не се считат за наказания, мерките 
за пробационен надзор не могат да бъдат 
опростени на осъдения чрез помилване или 
амнистия. За да се получи такъв ефект, тези 
ин ститути за облекчаване на наказателната 
отговорност трябва да бъдат приложени към 
ли ша ването от свобода, чието неефективно из
пълнение мярката съпътства.

2.2. Проблеми при неизпълнение на мерки
те за пробационен надзор

Тъй като мярката не е наказание, ,,законът 
не е предвидил процедура за приспадане на 
времето, през което тя е действала, от срока 
на наказанието, за което едно лице е било ус
лов но осъдено или предсрочно освободено от 
из търпяването му“48. При активиране на от ло
же ното наказание или на остатъка, срокът на 
из търпяната мярка за пробационен надзор не 
се зачита. В същото време, когато наказанието 
про бация се заменя отчасти с лишаване от 
сво  бода на основание чл. 43а НК, възниква 
ефект, подобен на приспадане. Това положение 
може да се обсъжда като неравнопоставеност 
например между осъден, чието отложено на

ка зание е активирано поради неизпълнение на 
надзорни мерки, и осъден на пробация, чието 
наказание е заменено с лишаване от свобода 
поради нарушение на пробационните мерки. В 
конкретни случаи разликата между понесената 
от всеки от осъдените обща репресия може да 
се окаже сериозна, поради различията в изтър-
пяната част от мерките. 

Понататък, изпълнението на мярката за про
ба ционен надзор често представлява сериозна 
пречка, условно осъденият да работи или да учи, 
каквото задължение той има по чл. 66, ал. 4. Най
често хипотезата възниква за осъдени, чийто 
трудов опит и квалификация или предлаганите им 
свободни работни ме ста ги насочват към трудова 
дейност, която изи сква често преместване в про
странството (на пример, превозвачество), или же
лаят да учат в чужбина. Те могат извинително да 
се отклонят от задължението да работят или да 
учат, ако изпълняват задължение да се лекуват 
(чл. 66, ал. 4 НК), но дори отк ло не нието да не е 
извинително, то не води до ак ти виране на услов
ната присъда, за раз ли ка от неизпълнението на 
мярката. При кон ку ре нцията между задъл
жението по чл. 66, ал. 4 и задължението за 
изтърпяване на мяр ката за пробационен над
зор приоритет има мярката, а не трудовата 
дейност или обра зованието, чието превантивно 
значение е не съмнено. Този ефект на закона 
изобщо не мо же да бъде оценен като поощряващ 
ресоци а ли зацията на осъдения, а поскоро като 
под кре пящ рецидивни рискове, произлизащи от 
нис ко образование, ниска квалификация и безра
ботица. 

Сравнението на последиците при различните 
видове нарушения на изпитателните срокове 
оставя впечатление за небалансираност на някои 

48 Решение на ІІ НО на ВКС № 187/23.04.2012 г. по НД № 488/2012 г., Решение на II НО на ВКС № 539/07.01.2009 г. 
по НД № 504/2009 г., Решение на II НО на ВКС № 102/28.02.2011 г. по НД № 709/2010 г., Решение на II НО на ВКС 
№ 539/07.01.2009 г. по НД № 504/2009 г., Решение на III НО на ВКС № 448/12.12.2012 г. по НД № 1218/2012 г., Решение 
на II НО на ВКС № 261/30.05.2012 г. по НД № 818/2012 г.
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законодателни решения при неизпълнение на 
мерките за пробационен надзор. 

Нарушение на изпитателния срок чрез от
кло нение от мерките за пробационен надзор 
при условно осъждане може да доведе алтер
нативно до замяна на мярката, но и до акти ви
ране изцяло или отчасти на отложеното нака
зание (чл. 68, ал. 3). Когато и новата мярка не 
се изпълнява неизвинително, отло  женото на
казание се изтърпява изцяло (чл. 69а). Това пра
ви неизпълнението на мяр ка та съотносимо с ре
цидивни нарушения на из питателния срок или с 
нарушения, акти ви ращи криминогенен фактор 
(нео с нователно отклонение от задължително 
ле че ние). Така излиза, че неизпълнението, 
ко е  то формално не представлява отклонение 
от изтърпяване на наказание, може да има 
после диците на умишлено престъпление от 
общ ха рактер, наказано с лишаване от свобода 
(чл. 68, ал. 1, чл. 69а), и винаги има посериозни 
по следици от извършването на непредпазливо 
престъпление (което може да остане и без 
последици) и на умишлени престъпления от 
частен характер и умишлени престъпления, 
за които не е постановено ли шаване от сво
бода (извършването на кои то не нарушава из
пи тателния срок). Така ус ловно осъден, който 
изпълнява мярката или не я изпълнява по из
ви нителни причини и извърши умишлено пре
стъпление, за което бъде наказан с пробация, 
няма да изтърпява отложеното наказание, но 
ако не извърши никакво престъпление и се от
клони от мя р ката, може да го изтърпи цялото.

Буквалното тълкуване на чл. 70, ал. 6 и 7 
води до извода, че неоправданото неи з пъл
нение на мя рката за пробационен надзор в 
изпитателния срок на условното предсрочно 
освобождаване ни кога не активира ефе к
ти в ното изтърпяване на остатъка, тъй като 
тя не е ,,пробация“ по смисъла на чл. 70, 
ал. 7. И тъй като наказанието про бация не 
може да бъде налагано в из пи та телен срок, 
второто предложение на чл. 70, ал. 7, изр.1 е 
законодателна грешка без пра в но действие. 
Такова тълкуване от страна на съдебната пра
к тика би представлявало свое  о  бразна сан 
кция към законодателя за проя ве ната от него 
недостатъчна отговорност и ком пе тентност 
при изграждане на режима на ме рките за 
пробационен надзор и би го на сърчила да 
доразвие концепцията си за тях по начин, 
който не създава описаните погоре проблеми.

Съдебната практика е предпочела тълкуване, 
което ,,поправя“ грешката, приравнявайки по 
смисъл понятията ,,пробация“ и ,,проба ци 
онни мерки“, като е приела, че волята на за
ко нодателя е да осигури действието на чл. 70, 
ал. 7 при неизпълнение на надзорната мярка. 
Така това нарушение на изпитателния срок 
има правните последици на рецидивиране с 
умишлено престъпление от общ характер, за 
което е предвидено наказание лишаване от 
сво бода, независимо дали е наложено, или е 
пре дпочетена полека алтернатива49. То ак ти 
вира ефективното изтърпяване на целия ос
татък и на цялото допълнително наказание 

49 При нарушаването на изпитателен срок, по-дълъг от три години, с извършване на умишлено престъпление, на-
казуемо с лишаване от свобода, за което деецът е наказан с пробация, някои съдилища приемат, че погасителната 
давност за изпълнение на наказанието пробация тече през време на изтърпяване на активирания остатък от лиша-
ването от свобода. Следователно, след изтърпяване на лишаването от свобода пробацията е неизпълняема поради 
изтекла абсолютна давност (например, Определение на АС-Пловдив № 157/2.10.2012 г. по НЧНД. № 296/2012 г.). 
Всъщност, през този период давност не тече, тъй като наказанието е неизпълняемо поради наличие на законова 
пречка – изтърпяване на предходно наказание, което подлежи на отделно изтърпяване (Вж. Тълкувателно поста-
новление на Пленума на ВС № 4/28.06.1965 г. по НД № 2/1965 г., Решение на I НО на ВКС № 82/08.02.2006 г. по НД 
№ 545/2005 г., Решение на I НО на ВКС № 289/08.06.2011 г. по НД № 1564/2011 г. и др.).
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ли  шаване от права, ако е било наложено. Това 
прави неизпълнението на мярката потежко на
рушение от извършването на непредпазливо 
пре стъпление, както и на умишлени прес тъп
ления от частен характер и умишлени прес
тъп ления, за които не е предвидено наказание 
лиша ване от свобода.

Като цяло, взискателността на изпитателния 
срок спрямо задължението за изтърпяване на 
мярка за пробационен надзор може да го направи 
обезсърчителен, а не поощрителен елемент от 
режима за неефективно лишаване от свобода, 
който да компрометира очакваните (при 
условно осъждане) или реалните (при условно 
пред срочно освобождаване) постижения на ко
ре к ционния процес и да тласне осъдения към 
реци див, вместо да го възпре.

В заключение, изложените в тази статия раз
съждения изхождат от проявената от за ко  нодателя 
безотговорност при изграж да не на толкова 

важен режим, като този на не наказателни мерки, 
придружаващи не е фе к  тивното изтърпяване на 
лишаване от сво бода, чието разумно предна з
начение е да уле с  няват и подкрепят осъдения в 
процеса на социализацията му, а не да го товарят 
с до  пъл нителна репресия без ясна цел и със 
съмнителна оправданост на резултата. Целта 
на изложението е да съдейства, концепцията 
за такива видове мерки да бъде избистрена 
и доразвита в посока, която ги превръща в 
ефективни средства за предотвратяване на 
рецидива. За целта, е необходимо законът да 
дава на съда достатъчна свобода за ра зу мно и 
разнообразно индивидуализиране на тези мерки, 
като създава за осъдения по зитивни стимули да ги 
изпълнява. На този етап не достигат основания, 
на мерките за про бационен надзор убедено да 
се гледа като на балансирани инструменти за 
превантивно и ресоциализиращо въздействие без 
нака за тел но репресивен характер.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Бележка 
на редакцията:

„… Мерките за пробационен 
надзор не са наказания. И след 
изменението на НК от 2009 г. 
тази разлика е ясно видима!”, 
категоричен е авторът. 

Може, но не помалко 
категорични са медиите, които от 
дветри петилетки непрекъснато 
тиражират нелепости като 
„Нската пробационна служба 
наложи…” Дали ще са 10, 300 или 
1500 наказания, май няма кой 
знае какво значение, нали?  
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Анализ на неоснователното 
задържане на лишени от свобода след 

срока на наложеното им или определено 
общо наказание за периода 

от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

По плана за 2012 г. на сектор „Изпълнение на 
наказанията“ в отдел „Съдебен и изпълнение на 
наказанията“ на ВКП бе възложена и извършена 
проверка от окръжните прокуратури върху дейността 
на прокурорите в страната за недопускане на 
неоснователно задържане на лишени от свобода 
след срока на наложеното им наказание или  на 
определеното общо наказание. По този проблем 
прокурорите заедно с ръководствата на затворите 
работят от преди години и са постигнати определени 
успехи, за което говори тенденцията за намаляване 
на техния брой. Ако преди две години броят на 
неоснователните за дър жания е надвишавал сто, за 
проверяваната 2011 г. той значително е намалял на 
четиридесет. Това се дължи на работата на прокурорите 
по този сериозен проблем и на взискателността 
на сектор „Изпълнение на наказанията“ във ВКП, 
където по електронен път се регистрира и проверява 
всеки отделен случай на констатирано неоснователно 
задържане (надлежаване).

I. Общи положения и организация 
на дейността за недопускане на 

неоснователно задържане
1. И все пак постигнатото не удовлетворява, 

тъй като всеки случай на неоснователно за

държане води до съществени неблагоприятни 
последици, както за изтърпялото наказанието 
лице, чието право на свобода е погазено, 
така и за съда и прокуратурата и за органите 
по изпълнение на наказанията, при които на 
практика се констатира всеки отделен случай 
на  неоснователно задържане. Неблагоприятните 
последици за прокуратурата имат и материално 
изражение, тъй като по ЗОДОВ се изплащат 
обезщетения в значителни размери, макар на 
общия фон на тези суми, делът на осъжданията 
за неоснователно задържане при изпълнение на 
наказанията да е много малък. Това е още една 
причина, на неоснователните задържания да се 
отделя значително внимание за тяхното вярно 
и навременно констатиране и определяне на 
действителния им размер, както и на изясняване 
на причините и условията, които ги пораждат и 
при които те намират изражение.

Неоснователното задържане е нормативно 
определено понятие в чл. 192, ал. 2 ППЗИНЗС. 
Характеристиката му е приела израз и в чл. 179, 
ал. 2 ЗИНЗС и в чл. 2, ал. 1 ЗОДОВ.

Досега информацията на администрацията на 
затворите е тази, въз основа на която прокурорите 
и съдът се произнасят, при прилагане на чл. 25 и 

Пламен Пачев*

* Пламен Пачев e pъководител сектор ИН във ВКП
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чл. 59 НК, които са в основата на този проблем. Тя 
обаче в много случаи може да се окаже закъсняла. 
Трябва да се изместят нещата понапред, като 
се създадат, доколкото е възможно, условия и 
предпоставки, тази пълна информация да я има 
прокурорът още по време на решаване на делото 
в съдебно заседание. Има обаче информация, 
която единствено затворът може да осигури. При 
прилагането на чл. 25, ал. 2 НК, а в някои случаи 
и при чл. 59 НК, информацията на затвора е 
необходима, особено за зачитането на работни дни. 
По сигнали на някои от проверяващите прокурори, 
предимно в райони, където няма места за лишаване 
от свобода, сектор „Изпълнение на наказанията“ 
във ВКП ще съдейства пред ГДИН – София, респ. 
пред подчинените й ръководители на затвори и 
пред НСлС и подчинените й структури по места 
за ускоряване на отговорите по исканата спешна 
информация.

2. В Заповед № ЛС 4386/04.12.2012 г. на и.ф. 
главен прокурор намираме особено ясно изразено 
безпокойството по забавеното движение на 
делата в досъдебната фаза, спрямо задържаните 
под стража лица и такива с мярка домашен арест. 
В аспекта на проверката за неоснователното 
задържане, отправените задължения по тази 
заповед напълно отговарят и на нашите нужди за 
осигуряване на необходимата информация, която 
и изпълняващите присъдите прокурори трябва 
да ползват. Със създаването на „Електронен 
регистър на лица с мярка за неотклонение 
„задържане под стража“ и „домашен арест“ се 
постига отдавна желаната цел за побързото 
и вярно намиране на информацията относно 
времетраенето на задържането на лицето или на 
срока на проведената мярка „домашен арест“. С 
оглед на проследяване на тази информация на 
прокурорите по изпълнението на наказанието се 
налага допълнителна организация, поради това, 
че при множество престъпления с множество 
наказания тази информация не се намира на 
едно място, а в различни съдилища и про

куратури. Електронният регистър трябва да 
съдържа информация и за задържанията на 
лицата в изпълнение на Европейската заповед 
за арест (ЕЗА) по чл. 60 ЗЕЕЗА. Желателно 
е Електронният регистър да обхване колкото 
е възможно подълъг период, тъй като има 
неприключени в продължителни периоди 
наказателни производства със задържани 
обвиняеми и подсъдими, някои от които са 
безперспективни. Именно тези производства 
представляват найголяма опасност, с оглед 
откриването и изясняването на сроковете, 
в които са вземани мерки за неотклонение 
„задържане под стража“ или „домашен арест“. 
Налага се в определени случаи директно да се 
питат лицата, дали имат предишни задържания 
и кога, за да се запълват празнотите. 

Това още повече подчертава задължението 
своевременно по всяка присъда да се иска от 
съда произнасяне по приложението на чл. 59 
НК и ако съдът пропусне да го направи, това 
незабавно да се извърши от прокурора, по силата 
на императивната норма на чл. 417 НПК. Всяко 
забавяне или изчакване, приспадането да се 
извърши при определянето на общото наказание, 
е неприемливо. 

Получаваната чрез Електронния регистър 
информация, която проследява движението 
в досъдебната фаза, трябва да се допълни за 
нашите нужди и с проследяване на двете мерки 
в съдебната фаза на процеса. В този смисъл 
трябва административните ръководители на 
прокуратурите да осигурят достъп и на про
курорите по изпълнение на наказанията до 
въведения Електронен регистър на лица с мярка 
за неотклонение „задържане под стража“ и 
„домашен арест“. Освен това за съдебната фаза е 
полезно, когато мярката „задържане под стража“ 
или „домашен арест“ се взема или изменя във 
въззивната инстанция, участващият по делото 
прокурор да изиска съдебното определение и 
да го изпрати  на прокуратурата, при която се 
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решава делото и която е компетентна да приведе 
присъдата в изпълнение.

3. Друго указание, което има отношение към 
изследвания проблем по проверката, е Указание  
№ 546/ 30.01.2012 г. на главния прокурор. С него 
беше разпоредено, наблюдаващите прокурори 
по наказателни производства срещу обвиняеми 
и подсъдими, които изтърпяват наказание 
лишаване от свобода по друга присъда, да следят 
стриктно за изтърпяването на това наказание 
и своевременно – преди освобождаване на 
лицето от затвора, да предприемат необходимите 
процесуални действия за определяне на аде
кватна мярка за неотклонение по висящи срещу 
него наказателни производства. С това указание 
се цели изтърпяващите наказание лишаване от 
свобода след освобождаването им от затвора 
да не се отклонят или укрият и с това да 
възпрепятстват нормалното развитие на висящо 
наказателно производство, водено срещу тях, 
или да извършат престъпление и при условията 
на чл. 63, ал. 1 и 2 НПК наблюдаващият това 
дело прокурор да предприеме съответните про
цесуални действия за определяне на адекватна 
мярка за неотклонение.

Това указание дойде в резултат на възприетата 
практика, че щом обвиняемият или подсъдимият 
се намира в затвора, в изпълнение на влязла в 
сила присъда, не е имало необходимост да му 
се определя по друго висящо наказателно про
изводство мярка „задържане под стража“ или 
„домашен арест“. Има немалко случаи обаче, 
когато такова лице след освобождаването му 
от затвора се отклонява и укрива или върши 
престъпления. Това се отнася особено за лица 
с множество осъждания или с образувани 
срещу тях наказателни производства за тежки 
престъпления и са с висока степен на обществена 
опасност.

Изпълнението на това указание създава в 
известна степен трудност за изпълняващия 
евентуалната присъда прокурор по уста но вя

ването на сроковете на задържане, тъй като 
неминуемо за известен период от време ще се 
получи дублиране на задържане – веднъж за 
времето при изпълнение на присъдата в периода 
на окончателното й завършване и втори път 
с периода на взетата мярка „задържане под 
стража“ или „домашен арест“. Последният пе
риод като задържане не се приспада (§ 1, ал. 5 от 
ПР на ЗИНЗС) и това трябва много внимателно 
да се следи. Също големи затруднения има, 
когато е взета мярка „задържане под стража“ 
по две и повече досъдебни производства  и 
съществува реална опасност при това дублиране 
на задържане да се получи два пъти приспадане 
за един и същи период. 

4. Найпълно и полезно и от практическа 
страна е Указание № И30/2009 г. на главния 
прокурор за дейността на прокурорите по 
привеждане в изпълнение на влезлите в си ла 
присъди. В него са намерили решение мно го от 
въпросите относно недопускането на не осно
вателно задържане. В неговата трета част се 
съдържат ценни указания за организацията на 
работата на прокурорите и администрацията, 
която работи по изпълнение на наказанията. 
Там са залегнали  и задължения на прокурори от 
наказателносъдебния надзор, които участват при 
решаване на делата, с оглед на отговорността им 
за своевременно зачитане на задържания или 
на мярка „домашен арест“ и за своевременно 
определяне на общо наказание, както и за 
закрепване на информацията, необходима при 
привеждане на присъдите в изпълнение и в 
случаите на последващо общо наказание по реда 
на чл. 306 НПК. Настоящият анализ в много 
отношения подчертава основните принципи 
на прилагане на закона и на това указание в 
аспекта на неоснователното задържане и на 
организацията за недопускането му.

5. Пряка връзка между чл. 24 НК и действията 
за недопускане на неоснователно задържане 
няма. Институтът на чл. 24 НК се прилага 



Асоциация на прокурорите в България

76

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

самостоятелно, независимо от опасността или 
липсата на такава за неоснователно задържане. 
Прокурорите, обаче, често недоглеждат или 
пренебрегват прилагането на чл. 24 НК, въпреки 
задължението им винаги при съвкупност от 
престъпления и последващо кумулиране на 
наказания да вземат  отношение, като анализират 
данните, необходимо ли е, с оглед на тях, да се 
увеличи общото наказание и с колко. Съдът 
също е задължен да мотивира прилагането или 
не на чл. 24 НК (Постановление № 4/1978 г. на 
Пленума на ВС). Много често именно поради 
този пропуск, да се вземе отношение по чл. 24 
НК, представляващ и нарушение на закона, в 
конкретни случаи се стига до неоснователно 
задържане. Има и фрапиращи случаи, при 
които при последващо определяне на общо на
казание съдът не прилага чл. 24 НК, въпреки че 
по предишното го е приложил. Явно е на лице 
фрапиращо недоглаждане, след като при уте ж
нени вече обстоятелства увеличение на общото 
наказание не е последвало.

6. Като обща постановка в аспекта на разгле ж
дания проблем, трябва да се акцентира и върху 
това, че наред с мярката за неотклонение „за дър
жане под стража“, с оглед на чл. 59, ал. 2 и чл. 25, 
ал. 1–3 НК, на особено внимание трябва да бъде 
подложена мярката „домашен арест“, още повече, 
че информацията за нея е потрудно установима 
и тук помощ от администрацията на затвора не 
може да се получи, тъй като при тях няма данни за 
нея. Информация за тази мярка трябва единствено 
съдът и прокурорът да осигуряват чрез орга
ните на МВР, които осъществяват контрол 
при изпълнението на тази мярка. При нейното 
приспадане, с оглед настъпилите изменения през 
2009 г. в чл. 59, ал. 1, т. 2 НК, трябва да се има 
предвид, че преди 13.04.2009 г. тя се приспада в 
пред виденото съотношение в предишния текст, а 
след тази дата – в съот но шението след промяната.

Трудности се наблюдават и при самото изпъл
нение на мярката „домашен арест“, които са в 

резултат и на липсата на достатъчно правила 
относно провеждането й и на осъществявания 
за това непосредствен контрол. Все още пред
ложението ни, такива правила, детайлно разра
ботени, да намерят място в ЗИНЗС или в ЗМВР, 
не е намерило отзвук и решение.

7. Все в този ред на съждения, в общите 
положения на работата по разглеждания про блем, 
трябва да се има предвид и това, че делегиращият 
прокурор, преди да изпрати при съдата на 
делегираната прокуратура, е длъжен задълбочено 
да провери и приложи чл. 417 НПК, ако има 
задържане или домашен арест по присъдата, и 
заедно с това да изясни съдебното минало на 
осъдения и да внесе предложение за провеждане 
на процедура по чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, ако 
има условия за това, и едва тогава заедно с 
присъдата да изпрати съдебното определение на 
делегираната прокуратура. Т.е. от делегиращия 
прокурор трябва да бъдат изяснени и изчистени 
всички тези правни моменти и актове, още повече, 
че съгласно чл. 39, ал. 1 НПК, компетентен ще се 
окаже съдът, който му е изпратил присъдата за 
изпълнение. За делегирания прокурор не трябва 
да се оставя място за прилагане на т. 7.3. от 
Указание № И30/2009 г. 

При прилагането на чл. 417 НПК е без значение, 
кой прокурор ще се произнесе – участващият 
по делото или изпълняващият присъдата. 
Окончателно отговорност за изпълнението на 
съдебния акт носи този, който я привежда в 
изпълнение.

Вижданията на някои прокурори, че при 
определено общо наказание трябва на деле
гираната прокуратура да се изпращат всички 
присъдни преписки, заедно с присъдите, 
включени при определяне на общото наказание, 
не намират съгласие с правилата за изпълнение 
на наказанията и с Указание № И30/2009 г. 
на главния прокурор. Наистина, делегираният 
прокурор трябва да има информация за всички 
осъждания на лицето, но това той ще получи 
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поподробно от мотивите и от диспозитива на 
определението по чл. 306 НПК, което привежда 
в изпълнение, или на присъдата, когато общото 
наказание се определя с нея, но отделните 
преписки по изпълнението е необходимо да 
се намират в делегиращата прокуратура, т.е. в  
найблизката до съда, постановил съдебния акт.

8. Изниква особено важният въпрос – в кой 
момент съдът може и трябва да приложи чл. 306, 
ал. 1, т. 1 НПК във вр. с чл. 25 НК и какво трябва 
да бъде процесуалното поведение на прокурора в 
това отношение? Прекият отговор на този въпрос 
е, че това съдът трябва да направи с присъдата, 
в изпълнение на задълженията, произтичащи 
от чл. 301, ал. 1, т. 3 и чл. 305, ал. 4 НПК. Това 
означава, че съдът и участващият по делото 
прокурор трябва при решаване на конкретното 
дело да са си осигурили пълни данни за всички 
осъждания на обвиняемия или подсъдимия и 
за изтърпяното наказание по тях, включително 
предварителното задържане по тези осъждания и 
по настоящото дело и домашния арест по тях, като 
задържането и домашният арест предварително 
трябва да са приспаднати с отделните присъди 
или от про курора, по реда на чл. 417 НПК. Трябва 
да са изчистени от съда или по реда на чл. 417 
НПК от прокурора  всички въпроси, възникнали 
по чл. 59, ал. 3 НК при прекратени досъдебни 
производства и оправдателни присъди, по които 
има задържане или домашен арест. При тази 
задължителна подготовка прокурорът трябва в 
пледоарията си да направи мотивирано искане, 
съдът с постановяване на присъдата да реши и 
приложението на чл. 25 НК чрез пълно и цялостно 
групиране на наказанията на под съдимия.

Кога съдът може и прокурорът следва да 
се съгласи, произнасянето по чл. 25 НК да се 
извърши в отделно производство по реда на чл. 306, 
ал. 1, т. 1 НПК? Това може да стане единствено при 
усложнения от  фактическо и правно естество. 
Има случаи, при които произнасянето по 
конкретното дело изисква помалко усилия и 

правна обосновка, в сравнение с произнасянето 
по групирането на наказанията в усложнените 
форми на множество престъпления. Тогава 
прокурорът може да се съгласи с намерението на 
съда, произнасянето по чл. 25 НК да се извърши 
отделно от присъдата с определение по реда на 
чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, но при едноединствено 
условие – от анализа на данните за осъжданията 
и изтърпяното наказание да се направи изводът, 
че не съществува опасност за неоснователно 
задържане. При наймалката вероятност такова 
да се получи, прокурорът трябва да иска от 
съда и да настоява групирането да се извърши 
с присъдата.

За недопускане на неоснователно задържане 
основен проблем е своевременността. Бързината 
и срочността, а в някои случаи спешното решаване 
на възникнал проблем или конкретен въпрос, е 
абсолютно задължение на прокурорите, които 
имат функции по изпълнение на наказанията. 
Именно затова в определени случаи се е налагала 
бързата намеса на сектор ИН във ВКП за решаване 
на възникнали въпроси на районно ниво, които 
не търпят отлагане, дори прескачайки намесата 
на окръжните и апелативни прокуратури. 
Последните, обаче, трябва да проявяват повече 
инициативност както при решаване на конкретно 
възникнали въпроси, така и при изпълнение на 
задълженията си за контрол над нискостоящите 
прокуратури в това отношение. Малко са 
данните за извършени проверки по изпълнение 
на наказанията.

II. Данни от проверката и анализ 
на причините за допуснати 
неоснователни задържания

1. Някои прокурори посочват поголям брой 
неоснователни задържания за 2011 г., като 
напр. Плевен – 7, вместо 4, Враца – 8, вместо 
3, а СГП, като упражняваща надзор върху 
затвора в София, е посочила неоснователни 
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задържания, които фактически са отчетени от 
прокуратурите, привели съответните присъди 
в изпълнение. Ето защо, фактическият брой 
неоснователни задържания за 2011 г. е 40, а не 
49, посочен от прокурорите в техните справки. 
Горното се дължи и на обстоятелството, че 
при направените задължителни проверки за 
допуснати  неоснователни задържания през 
2011 г., тогава и през следващата година с 
приложението на чл. 179 ЗИНЗС, част от 
неоснователните задържания са заличени.

2. От окончателните 40 броя случаи на 
неоснователно задържане през 2011 г. по срокове, 
нещата изглеждат така: до 10 дни – 8; от 10 дни 
до 1 месец – 11; от 1 месец до 6 месеца – 18 и от 6 
месеца до 1 година – 3. За срок на неоснователно 
задържане над една година няма констатации. 
От една страна, горните данни са положителни, 
тъй като в преобладаваща част периодите на 
неоснователното задържане се вместват в 
срока до 6 месеца, но от друга – именно най
големият брой е този в периода от 1 месец 
до 6 месеца, което показва, че не навреме от 
прокурорите и администрацията на затворите 
са предприети мерките за ограничаване на срока 
на неоснователните задържания.

3. Изключително важни се явяват данните 
за причините за допуснатите неоснователни 
задържания. В зададения план за проверката 
те бяха посочени, което улесни проверяващите 
и им създаде основа за настоящи и бъдещи 
анализи. Какви са те?

3.1. На първо място, подобно на предишни 
години, се очертава като причина закъснялото 
определяне на общо наказание – 18 пъти от 
констатираните 40, или почти половината от 
всичките. На това се дължи и настояването в 
нашия анализ за своевременно определяне на 
общо наказание във възможно найблизкия 
момент – този на постановяване на присъдата.

Горното е още веднъж потвърждение, че опа с
ностите за неоснователно задържане идват най

много в условията на множество престъпления 
с множество наказания, затова при такива 
усложнени правни конфигурации трябва много 
да се внимава. Твърде рядко се случва при 
обикновени случаи  на единично осъждане да 
се получи неоснователно задържане.

Ето защо, посочените в първата част на из
ложението организационни правила следва 
стриктно да се спазват. Под пълни данни за 
осъжданията се разбират не само данни за 
всяко осъждане, но и конкретни данни за всяко 
осъждане, относно: кога е извършено кон к
ретното престъпление, кога съдебният акт е 
влязъл в сила, по кой текст от НК е осъдено 
лицето, какво наказание му е наложено и 
отложено ли е то по чл. 66 НК и за какъв срок 
и заедно с това има ли задържане или до
машен арест и за какъв срок. Само при тези 
пълни и верни данни може да се прецени в 
какво съотношение се намират отделните 
престъпления – на съвкупност или на рецидив и 
в зависимост от това да се групират наказанията 
и приспадне изтърпяното наказание, което 
включва и предварителното задържане, респ. 
домашния арест.

3.2. Като следваща причина – в 10 случаи 
е посочено незачитане на предварително 
задържане, респ. на домашен арест, съгласно 
чл. 59 НК. Такова приспадане по реда на чл. 417 
НПК се извършва от прокурора, ако съдът не го 
е направил с присъдата. Това означава, че съдът 
е длъжен да го направи с присъдата и в случай 
на пропуск се извършва от прокурора. Ако 
законодателят не е имал предвид задължителния 
за съда характер за произнасяне, щеше да го 
каже като възможност за преценка.

Тук е много важно да се разбере, че приспадане 
по чл. 59 НК не се извършва при определяне 
на общото наказание по реда на чл. 25 НК. 
Приспадането по чл. 59 НК винаги се извършва 
преди определянето на общото наказание По 
чл. 25, ал. 2 НК се приспада изтърпяното 
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наказание по присъдите за наложените наказания 
по престъпленията, включени в съвкупността 
или постановени за отделно изтърпяване 
наказания, а предварителното задържане е 
изтърпяно наказание по смисъла на закона и 
то трябва предварително да е приспаднато с 
конкретната присъда, за което се отнася, или с 
акта на прокурора по чл. 417 НПК. Само в най
краен случай приспадане може да се извърши 
след определяне на общото наказание или с него.

Вижда се, че основната тежест е предоставена 
на прокурора, който накрая по конкретното 
дело, ако не е направено, трябва да приспадне  
предварителното задържане. За да изпълни това 
задължение, както се посочи и преди, трябва 
още при постановяване на присъдата съд и 
прокурори да са си осигурили пълни данни 
за осъжданията на подсъдимия и изтърпяното 
наказание, включително предварителното  
задържане по всички дела, а също данни за 
прекратените от прокурора производства 
и оправдателни присъди, по които е имал 
задържане или домашен арест. И понеже 
съдът не е задължен да изпраща на прокурора 
оправдателната присъда, участващият по делото 
прокурор трябва да я изиска и приложи към 
прокурорската преписка, когато има задържане 
или домашен арест, и отбележи техния срок.

Когато говорим за чл. 59 НК, можем да 
ползваме понятието „предварително задържане“, 
което законът познава и използва (виж чл. 7 НК 
и чл. 457, ал. 5 НПК). Използвано, това понятие 
не включва единствено административното 
задържане за 24 часа по нормите на ЗМВР. Това 
24часово задържане също следва да се приспада 
при прилагането на чл. 59 НК, данни за което 
трябва задължително да се осигурят към до
съдебното производство.

Ако съдът прилага чл. 59 НК, следва да се 
има предвид, че в случаите, когато са зачетени 
от него повече от реалните дни на задържане, 

от страняването на нарушението може да се 
постигне само по пътя на възобновяване на 
наказателното производство, а в случаите, когато 
съдът е зачел помалко от реалното, прокурорът 
трябва да зачете и приспадне остатъка по реда 
чл. 417 НПК.

3.3. Закъснения в привеждането в изпълнение 
на влезли в сила присъди е причината за 7 
не о с нователни задържания. Те се дължат 
предимно на закъснения от страна на адми
нистрацията на съда, с което се нарушава нормата 
на чл. 416, ал. 5 НПК, която задължава съдебните 
органи да изпратят осъдителната присъда на 
прокурора в седемдневен срок от влизането й 
в сила. Съпричастен е и прокурорът, който не 
е проследил влизането в сила на присъдата и 
не е сигнализирал, съдът своевременно да му я 
изпрати (т. 48 от Указание И30/2009 г.).

Има и пропуски в дейността на прокурора, 
породени от неправилната му преценка, дали да 
приведе незабавно присъдата в изпълнение, или 
да я забави поради опасности за неоснователно 
задържане. Явно преценката му е била погрешна.

3.4. В 5 случаи неоснователното задържане се 
дължи на незаконосъобразно определено общо 
наказание. В сравнение с предишни години, сега 
се наблюдава тенденция на подобряване на този 
показател, което означава, че съд и прокурори 
усвояват успешно правилата за групиране 
на наказания при множество престъпления. 
Нарушенията са предимно в областта на 
усложнените форми на множество престъпления 
при едновременност на съвкупност и рецидив. 
Съществуват теоретични разработки в тази 
насока, които следва да бъдат ползвани от 
прокурорите за подобряване на тяхната ква
лификация при работата с тази сложна ма терия.

3.5. Софийската градска прокуратура отчита 
пет случаи на допуснато неоснователно за
държане по съдебно споразумение – чл. 381 
и сл. НПК. Трябва да се има предвид, че в 
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тези случаи вината изцяло е на прокурора, 
постигнал споразумението, в което е заложено 
надлежаването, а не на съда.

Съдът няма право при определяне на вида 
и размера на наказанието да се съобразява 
с наложените мерки, както и със срока на 
задържането или на домашния арест. Съдът 
е длъжен да наложи справедливо наказание, 
съответстващо на извършеното престъпление, 
на обществената му опасност и на тази, на 
извършителя.

Така че вината за неоснователното задържане 
в тези случаи е изцяло на прокурора. Обез
покоително е, как е възможно прокурорът 
да не предвиди, че уговореният размер на 
наказанието е помалък от предварителното 
задържане или от съответното съотношение при 
домашния арест на обвиняемия. Тези случаи се 
приемат за особено фрапиращи, които могат 
да доведат до дисциплинарна отговорност. 
СГП трябва да предприеме конкретни мерки 
за недопускането им.

Тук информацията на администрацията на 
затворите е особено необходима в редките 
случаи, когато обвиняем или подсъдим има 
спечелени от работа дни и те именно могат да 
доведат до неоснователното задържане. Тази 
информация може да бъде получена единствено 
от затвора. Нормативно това се осигурява 
чрез въведеното задължение в чл. 252, ал. 3 
ЗИНЗС, при отвеждане на обвиняемия или 
подсъдимия за съдебно заседание, същият да 
бъде съпроводен с данни за предварителното 
задържане и зачетените работни дни по делото. 
Усложнения, обаче, могат да се получат, ако 
лицето има и други осъждания и престъпленията  
или някои от тях се намират в условия на 
съвкупност с това, за което е постигнато 
споразумението. Цитираната норма се прилага 
и в случаите на производство по реда на чл. 306, 
ал. 1, т. 1 НПК, където обаче администрацията 
на затвора трябва да даде пълна информация за 

изтърпяното наказание, включително от работни 
дни относно наказанията, които е търпял или 
търпи в момента.

Трябва да признаем, че законодателството със 
своята колебливост също затруднява работата 
за своевременното прилагане на правилата за 
общо наказание при множество престъпления. 
Пример за това е чл. 381, ал. 8 НПК, от който 
текст, според нас, неправилно беше изваден чл. 
25 НК (ДВ, бр. 93/2011 г.). Колегите веднага 
отреагираха, като в същото съдебно заседание 
по решаване на делото чрез споразумение 
предлагат на съда, прилагането на чл. 25 НК 
да се извърши в производство по чл. 306, 
ал. 1, т. 1 НПК с всичките възможности за 
съдебен контрол, предвиден в този текст на 
закона.

3.6. В три от случаите проверяващите 
прокурори сочат за причина нарушената 
взаимовръзка между тях и ръководството 
на съответния затвор. Както беше посочено 
преди, информацията, която се подава от 
затвора, е от изключително значение за не
допускане на неоснователно задържане. За
това взаимоотношенията между прокурор 
и ръководство на затвора в тази връзка не 
допускат компромиси. И двете страни трябва 
да проследяват изпълнението на наказанието 
и при опасност взаимно да се уведомяват и да 
предприемат съответни мерки. Потрудна се 
оказва взаимовръзката на администрацията 
на затвора и прокурорите, в района на които 
няма затворнически заведения. Положителното 
е, че от тези прокурори няма оплаквания за 
нарушени взаимоотношения и както се посочи, 
според тях, единствено трябва да се ускори 
бързината на отговорите при спешни случаи.

3.7. По причина допуснато неоснователно 
задържане поради изменение на присъдата с 
налагане на полеко наказание от първоначалното, 
е констатиран един случай, но видно е, че тук 
нещата лежат на друга плоскост, различна от 
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пропуските и недостатъците при привеждане в 
изпълнение на съдебния акт.

По причини: приведена в изпълнение невлязла 
в сила присъда; късно постановен чл. 68 
НК; дублиране на задържане по две и повече 
мерки или на задържане по мярка с периоди 
на изтърпяване на наказания по влязла в сила 
присъда или пропуск при зачитане на изтърпени 
дни при настоящата проверка, не бяха посочени 
констатации. Въпреки това, и тези причини 
трябва да се имат предвид от прокурорите при 
бъдещи проверки и анализи, включително в 
конкретни случаи.

III. Дейност по предотвратяване 
на неоснователно задържане

В справките си проверяващите прокурори сочат 
2171 случая на предотвратени неоснователни 
задържания чрез техни действия, действия на 
съда и на ръководствата на затворите. Вероятно 
броят им е поголям, тъй като не всички са 
отчетени. Несериозно стои отговорът на някои 
прокурори, че не се води статистика по тези 
въпроси, след като въпросът за преброяването 
им е технически и след като преобладаващият 
брой прокурори са отчели тези данни.

От образувани в съда 4102 производства по 
чл. 306 НПК 1171 са по внесени предложения от 
прокурора, с цел недопускане на неоснователно 
задържане. Заедно с това прокурорите са 
отправили 36 сигнала за възобновяване на 
наказателни дела с тематика чл. 25 и чл. 59 НК, 
отправени са 154 предложения за прекъсване 
изпълнението на наказанието по чл. 447, 
т. 2 НПК за недопускане на неоснователно 
задържане и изпълнението е прекъснато в 
169 случаи на това основание. Освен това 
прокурорите са се произнесли 230 пъти по 
прилагане на чл. 417 НПК за приспадане на 
задържане или домашен арест, както и по чл. 59, 

ал. 3 НК и са предизвикали тълкуване по чл. 414  
НПК в 36 случая. Главният директор на ГДИН 
– София е приложил чл. 179 НПК 32 пъти, като 
е зачетено изтърпяно наказание  по друго дело 
от наказанието, което сега осъденият изтърпява. 
Този нововъведен текст в ЗИНЗС се оказва 
много полезен и в известна степен подкрепи 
основната идея, съдържаща се в чл. 59, ал. 3 
НК, ограничена от неприемливото изискване за 
съответствие с чл. 23 НК. Засега обаче, текстът 
на чл. 59, ал. 3 НК буквално следва да се прилага.

Прокурорите в страната спазват изисква
нето, залегнало в т. 11 (2,3) на Указание 
И30/2009 г., като в 355 случая са приели, 
че изпратената им от съда присъда не след
ва да се привежда в изпълнение поради 
опасност за неоснователно задържане. В 
повечето от тях това са случаите на наличие 
на условия за съвкупност, при която едно 
от наказанията е изтърпяно или в случаите 
на наложено наказание, което се покрива от 
предварителното задържане или от домашен 
арест. Тук правнотворческата работа на 
прокурора е ясно изразена, тъй като в някои 
случаи се отнася за предвиждания. Нещата са, 
обаче, много отговорни, тъй като предполагат 
изключителна добросъвестност и знания.

Настоящият анализ има предимно практическа 
насоченост, с цел предприемане на мерки за 
усъвършенстване на дейността за недопускане 
на неоснователно задържане.

Въз основа на анализа на резултатите от 
настоящата проверка, могат да се направят 
следните изводи и препоръки.

1. С оглед стриктното и своевременно прилагане 
на чл. 59 НК и недопускане на неоснователно 
задържане след срока на наложеното или 
определено наказание, административните 
ръководители на съответната прокуратура да 
осигурят достъп на прокурорите, които имат 
функции по изпълнение на наказанията, до 
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въведения със Заповед № ЛС 4386/04.12.2012 г. 
на и.ф. главен прокурор в действие „Електронен 
регистър на лица с мярка за неотклонение 
„задържане под стража“ и „домашен адрес“. 

2. Доколкото този анализ посочва задължения 
и на прокурорите от наказателносъдебния 
надзор, които участват в съдебно заседание, 
административният ръководител да ги запознае 
с него и да им вмени в задължение стриктно и 
своевременно прилагане още с присъдата на 
чл. 25 НК за определяне на общо наказание 
и на чл. 59 НК. Тези прокурори трябва да 
усвоят правилата за групиране на наказания 
при множество престъпления в усложнените 
им форми и тези на чл. 417 НПК, във връзка с 
чл. 59 НК.

3. В случаите на съдебно споразумение, когато 
са налице изисквания за прилагане на чл. 25 
НК, прокурорът в същото заседание да направи 
предложение, съдът да определи общо наказание 
в производство по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК 
с всичките последици на съдебен контрол на 
това определение.

4. Когато мярката за неотклонение „задържане 
под стража“ или „домашен арест“ се взема или 
изменя във въззивната инстанция, участващият 
по делото прокурор да изиска и изпрати 
съдебното определение на прокуратурата, при 
която се решава делото и която е компетентна 
да приведе присъдата в изпълнение.
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Разследване на престъпленията 
против горското стопанство

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Общата горска площ на България е 3.9 ми

лиона хектара, което представлява 34 % от те
риторията на страната1. Разработена е нацио
нална горска стратегия (НГС), която определя 
параметрите за развитие на горския отрасъл за 
периода 2003–2013 г. Основна цел е устойчи
вото развитие на горите, като се търси баланс 
на всички интереси – както на местното насе
ление и дървообработващата промишленост, 
така и на общини, ловци и природозащитници. 
Усилията са насочени към повишаване на про
дуктивността и устойчивостта на горите.

В борбата срещу незаконния добив на дър
вета ролята на разследващите органи и съда е, 
спазвайки действащия закон, да осъществяват 
успешно наказателно преследване. 

В рамките на този труд се прави опит за ана
лиз на възникващите проблеми при разследване 
на престъпленията против горското стопанство 
и се очертават найчесто срещаните спорни 
хипотези. Дават се предложения за промяна в 
закона. Проблематиката, предмет на разработ
ката, цели актуалност и значимост, доколкото 
теоретичните изследвания в национален мащаб 
са крайно оскъдни, а съдебната практика на 
върховните съдилища е недостатъчна. Стреме
жът е към съчетаване на теоретичното изслед
ване по темата с практическата работа (като 

прокурор в РП Разлог съм разглеждала десетки 
дела относно незаконния добив, превоз и пре
работка на дървета от горския фонд)2. 

2. МАТЕРИАЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ 
НА РАЗСЛЕДВАНЕТО НА 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ 
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Престъпленията против горското стопан
ство са уредени в Глава VI на Особената част 
на НК „Престъпления против стопанството“, 
Р. II „Престъпления в отделните стопански от
расли“ – чл. 235 и чл. 236 НК. За разлика от 
престъп ленията против собствеността, не се 
стига до непосредствено засягане на чуждо 
право на собственост, а до накърняване на оп
ределени стопански изисквания и условия за 
нормално и легално осъществяване на стопан
ската дейност3.

Обектът на престъпленията е комплексен и 
е свързан с развитието на обществените отно
шения в стопанските отрасли за рационално 
управление, възпроизводство, ползване, стопа
нисване и функциониране на горския фонд4. 
Обект, на следващо място, е нормативно уре
дената охранителна и контролна дейност, осъ
ществявана от горските стопанства, както и 
отношенията, които регулират възпроизводст
вото и изискванията за експлоатация на горски

* Ружена Георгиева Кондева – Елчинова e aдминистративен ръководител на Районната прокуратура – Разлог
1 От тях 3.4 милиона хектара представляват гори.
2 В Приложение № 1 са представени данни за горската престъпност по апелативни райони през периода 2010-2012 г. 
3 Михайлов, Д. Нови положения в Особената част на НК. С., Сиела, 2003 г. 
4 Чл. 1 ЗГ 

Ружена Георгиева Кондева – Елчинова*
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те ресурси, закрилата и контрола на горите. 
Макар и да не са изрично формулирани 

като бланкетни правни норми, разпоредбите 
на чл. 235 и чл. 236 НК препращат към друг и 
нормативни актове. В отрасловите закони са 
уредени обществените отношения в горския 
сектор, като съдържащите се в състава на прес
тъплени ята термини, които са специфични за 
горско стопанската дейност и не са известни в 
наказателноправната теория и практика, следва 
да се тълкуват, съобразно тях5.

Подобно на други престъпни състави против 
стопанството, съотношението между престъп
ленията против горското стопанство и другите 
посегателства срещу горите – административ
ни правонарушения, се определя съобразно ти
пични наказателноправни признаци – крими
нализираното деяние не трябва поради своята 
малозначителнителност да е обществено нео
пасно или неговата обществена опасност да е 
явно незначителна (чл. 9, ал. 2 НК). Малозначи
телното деяние, което не представлява престъ
пление, следва да се различава от престъпното 
деяние по чл. 235, ал. 6 НК, което е маловажен 
случай на извършени престъпления по чл. 235, 
ал. 1–4 НК. Криминализираните деяния не 
трябва да бъдат малозначителни, но могат да 
бъдат немаловажни.  

2.1. ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 235, АЛ. 1 НК

Чл. 235 НК (Изм., ДВ, бр. 26 от 2004 г.) (1) 
(Изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 
г.) Който без редовно писмено позволително 
или с редовно позволително, но извън указани
те в него места, срокове, количество и дървета 
сече, събира, добива, взема или извозва от гор

ския фонд каквито и да било дървета или част 
от тях, включително отсечени или паднали, се 
наказва с лишаване от свобода до шест години 
и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева.

1. Обект на престъплението са отношенията, 
свързани със законосъобразното управление и 
функциониране на добива на дървета – проце
сът на тяхното непосредствено сечене, събира
не, добиване, вземане и извозване, незаконният 
добив, в широкия смисъл на това понятие.

2. Субект на престъплението е всяко наказа
телноотговорно лице, включително и ФЛ, соб
ственик на гора. Особените законови изисква
ния за осъществяване на добив важат за всички 
гори, включително и когато са частни.

Субект на престъплението може да бъде лице 
(длъжностно, орган на власт), на трудов дого
вор или свързано по друг начин с горските 
служби (частен лесовъд, експертоценител). В 
тези случаи деецът може да  извърши при усло
вията на съвкупност и друго престъпление – по 
служба, длъжностно, документно, против реда 
на управлението. 

С изменението на чл. 235 НК, ДВ, бр. 26/2004 
г., се предвиди квалифициран състав в ал. 3, т. 
2, когато престъплението по ал. 1 и ал. 2 е из
вършено в съучастие със служител по горите, 
който се е възползвал от служебното си поло
жение. Де леге ференда като квалифициран 
случай може да се включи и хипотезата, когато 
субект на престъплението е едно или повече 
длъжностни лица – престъплението е извърше
но от или в съучастие със служител по горите, 
който се е възползвал от служебното си поло
жение. 

3. Обективни признаци на състава на престъп

5 Закон за горите; ППЗГ; Наредба № 30/1998 г.; Наредба № 17/2000 г.; Наредба за определяне размера на обезщете-
нията за щети върху гори и земи от ГФ; Правилник за сечите в горите на РБ; Инструкция за устройство на горите в 
Република България; Инструкция № 17/1999 г.; справочници, тарифи за такси, таблици, стандарти, методики; Закон 
за защитените територии; Правилник за възлагане на дейности в защитени територии, изключителна държавна 
собственост; Закон за биологичното разнообразие; Закон за защита на растенията; Конвенция за биологичното 
разнообразие; Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания; Междуна-
родна конвенция за защита на растенията.
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лението
Предмет на престъплението са всички, как

вито и да било, дървета или част от тях, вклю
чително отсечени или паднали, влизащи в ГФ – 
държавни, общински и частни, принадлежащи 
на физически и юридически лица, на различни 
религиозни общности, училища и читалища. 

Кои земи представляват гора, е уредено в 
чл. 2, ал. 1 ЗГ, а в чл. 2, ал. 2 е дадена легална 
дефиниция на понятието „горска територия“. 
Извън територията на ГФ са дърветата, които 
се намират в земеделски земи и горите, разпо
ложени в земеделския поземлен фонд (уреждат 
се от Закона за опазване на селскостопанското 
имущество), горски и други паркове и гради
ни, зелени зони, паркове в населените места. В 
ГФ не влизат земите, които са урбанизирани, 
отделните урегулирани имоти по ЗУТ, както и 
земеделските земи (чл. 2, ал. 3 ЗГ). Обект на 
защита са както горите със стопанско предназ
начение, така и тези със специално предназ
начение. Националните паркове и защитените 
територии са част от Държавния горски фонд 
(ДГФ), съгласно чл. 5 от Закона за защитените 
територии. 

До изменението с ДВ, бр. 26/2004 г., в пред
мета на престъплението влизаха само дървета 
от ДГФ6. След изменението за съставомерност
та на деянието е ирелевантно дали дърветата са 
добити незаконно от ДГФ, или от гори, които 
са извън него, но са част от горския фонд. 

Форми на изпълнителното деяние
Изпълнителното деяние по ал. 1 НК може да 

се прояви в някоя от следните пет форми – се
чене, събиране, добиване, вземане и извозване. 
Възможно е едно лице да осъществи повече 
от една форма на деянието, в които случаи ще 
е налице продължавано престъпление, а при 
липса на основанията по чл. 26 НК деецът 

осъще ствява няколко отделни престъпления 
при условията на реална съвкупност.

Друг елемент от обективната страна на прес
тъплението е деецът да не притежава редовно 
писмено позволително за извършване на съот
ветната дейност – позволително за сеч, за из
воз, за транспортиране на дървесина, превозен 
билет. Възможно е да липсва каквото и да е 
било разрешение или последното да е за друга 
по характер дейност или за същата дейност, но 
извън указаните в него места, срокове, количе
ство и вид дървета. За да се установи относи
мостта на представените позволителни, допъл
нително се изискват карнетописи на добитата 
дървесина, протоколи, спецификации, факту
ри, договори за добив и покупкопродажба на 
дървесина, извлечения от Дневника за постъ
пилия, преработен и експедиран дървен мате
риал. За изясняване на съответствието между 
представените документи и добитите дървета 
се изискват специални знания, поради което се 
назначават лесотехнически и финансовосчето
водни експертизи. 

Престъпен резултат
До изменението на НК (ЗИД, ДВ, бр. 75/ 

12.09.2006 г.), престъплението се определяше 
като резултатно и се считаше за довършено, 
когато следствие на дейността са причинени 
немаловажни вреди и е настъпил предвиденият 
общественоопасен резултат. След заличаване в 
текста на чл. 235, ал. 1 и ал. 2 НК на думите 
„когато с това са причинени немаловажни вре
ди“, в теорията и съдебната практика се прие
ма, че престъплението е формално. 

В ЗГ от 1997 г. (отм.) и новия ЗГ от 2011 г. не 
са посочени нормативно определени критерии 
за размера на немаловажните вреди7, което за
труднява преценката, кога едно деяние е право
нарушение и кога престъпление. Използват се 

6 Чл. 7 от Закона за горите (отм.) 
7 В чл. 42 ЗГ от 1958 г. (отм. през 1997 г.) беше посочена горна граница в размер на 2000 нед. лева, над които деянието 
представлява престъпление.



Асоциация на прокурорите в България

86

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

няколко наказателноправни критери, единият 
от които продължава да е размерът на причине
ните вреди и пазарната стойност на незаконно 
добития дървен материал. Въпросът се решава 
след комплексна, всестранна и обстойна оцен
ка на характера на засегнатите насаждения и 
специфичните им особености и ценност; начин 
на осъществяване на деянието, брой на извър
шителите и обществена опасност на личността 
им, материално положение, мотиви; използва
ни средства, време на извършване и пр. Когато 
се отнася за административно нарушение, ма
териалите се изпращат на директора на съот
ветната Регионална дирекция по горите (РДГ) 
за реализиране на административнонаказател
на отговорност.

4. Субективна страна на престъплението
Престъплението е умишлено, като според 

съдеб ната практика видът на вината е пряк 
умисъл. Деецът следва да съзнава, че няма 
редовно писмено позволително за сеч, взема
не, събира не, добив или извоз на дървета, но 
въпреки това осъществява такава дейност8. 
Неприемли во е становището9, че престъпно
то деяние може да се извърши и с евентуален 
умисъл – деецът предвижда настъпването на 
общественоопасния ре зултат и се отнася без
различно към евентуалното му настъпване. 

Обикновено престъплението се извършва с 
користна цел – облагодетелстване за себе си 
или за другиго, а отсичането, събирането и 
вземането на дървета се извършват с намере
ние покъсно да бъдат извозени. Последните 
обаче не са елемент от субективния състав на 
престъп лението.

В случаите, в които деецът изкоренява дърве
та с цел и намерение унищожаване или повреж

дане, се извършва престъпление по чл. 236 НК, 
а не по чл. 235, ал. 1, пр. 1 НК.

5. Наказание
Преди изменението на НК, ДВ, бр. 26/2004 г., 

беше предвидено наказание „лишаване от сво
бода“ за срок до две години или поправителен 
труд, както и глоба от сто до триста лева, а в 
особено тежки случаи – лишаване от свобода 
до пет години. Тези леки по вид и размер на
казания позволяваха освобождаване на обвиня
емия от наказателна отговорност. Размерът на 
наказанието „лишаване от свобода“ бе увели
чен до шест години, като престъплението стана 
тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 НК. Значително 
се увеличи и размерът на  кумулативно предви
дената санкция „глоба“ от 1000 до 20 000 лева. 

2.2. ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 235, АЛ. 2 НК

Чл. 235 НК (2) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г., в 
сила от 13.10.2006 г.) С наказанието по ал. 1 се 
наказва и този, който укрие, товари, транспор
тира, разтоварва, съхранява или преработва не
законно добит от другиго дървен материал.

Престъплението се характеризира като пос
ледваща дейност, намираща се в пряка връз
ка с извършено предходно престъпно деяние 
по чл. 235, ал. 1 НК или с осъществено пре
ди това друго административно правонаруше
ние10. Формите на изпълнителното деяние се 
изразяват в реализиране на предмета на това 
друго деяние, като понятието „незаконно до
бит дървен материал“ обхваща както извърш
ване на прес тъпление по ал. 1, така и деяния, 
представлява щи административни нарушения. 
Това не означава, че съставът на ал. 2, като 
вторично деяние, не възпроизвежда основен 

8 Р № 491/28.02.2011 г. ВКС по н.д. 499/2010 г., I НО 
9 Стойнов, Ал. Новата уредба на престъпленията против горското стопанство, 2004 г.
10 Чл. 108, ал. 1 ЗГ, чл. 81 от Закона за защитените територии или друго 
11 Решение № 71/2004 г. на ОС Благоевград по В.Н.А.Х.Д. № 49/2004 г.
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състав на престъпление, а предпоставя анга
жиране на наказателна отговорност едва след 
установява не от обективна страна на извърше
но преди това престъпление по ал. 1 или ус
пешно реали зиране на административнонака
зателна отгово рност11. 

Обстоятелството, че тези деяния се явяват 
последващи по отношение на осъществен пре
ди това от друго лице незаконен добив на дър
вета, също така не означава, че сама по себе си 
нормата на ал. 2 е препращаща. Тя представля
ва основен състав на престъпление, без да е не
обходимо, с оглед прецизна квалификация на 
деянието, да се посочва друга наказателна или 
административна разпоредба.

Не е вярно и че изпълнителното деяние по чл. 
235, ал. 2 НК може да се разглежда единствено 
като специфична хипотеза на лично укривател
ство. Спомагането да се избегне или да бъде 
осуетено наказателното преследване във връз
ка с престъпление по чл. 235, ал. 1 НК може 
да се изрази в укриване, продаване или превоз
ване на неговия предмет – част от дейностите, 
регламентирани в чл. 235, ал. 2 НК. Обратното 
обаче не е вярно – невинаги осъществяването 
на изпълнителното деяние по ал. 2 се третира 
като лично укривателство12.  

1. Обект на престъплението е нормативно 
уредената охранителна и контролна дейност на 
държавните лесничейства и стопанства върху  
вече добитата дървесина.

2. Субект на престъплението е всяко нака
зателноотговорно лице. Предвид на това, че 
дее цът осъществява престъпен състав на пос
ледваща дейност, е лице, което е различно от 
автора на престъплението по ал. 1 – този, кой
то незаконно добива материалите, предмет на 

престъплението по ал. 2. 
Подобно на състава по чл. 235, ал. 1 НК, и 

тук субект на престъплението може да бъде 
длъжностно лице и орган на власт, работещо 
на трудов договор или свързано по друг начин 
с горските служби. 

3. Обективни признаци на престъплението
Предмет на престъплението е незаконно до

бит от другиго дървен материал. Като сино
ними в практиката се използват и термините 
„дървесни материали“ и „дървесна маса“. По
следните не са легално определени, поради ко
е то използването им поражда противоречиво 
тълкуване.

За разлика от предмета на престъплението 
по ал. 1, където се говори за дървета като живи 
растителни организми в процеса на непосред
ственото им добиване, тук предмет на посега
телство е вече добитият от другиго материал, 
който се разглежда като вещ, стока и се харак
теризира със самостоятелност и обособеност.

Незаконността на произхода на дървения ма
териал се урежда от разпоредбите на специал
ните закони. Установява се, на първо място, от 
липсата на документи за произход (наличие 
на редовно писмено позволително) и второ, от 
липсата на надлежно положени горски марки 
(контролна горска марка, експедиционна горс
ка марка, производствена, патентна горска мар
ка), като тези две предпоставки трябва да са на
лице кумулативно. 

При представяне на документи за произход на 
материала се проверява тяхната достоверност 
и относимост – съответствие по количество, 
качество, дървесен вид и подвид, клас на сор
тиментност. Изискват се превозни билети, по
зволителни за сеч, карнетописи, извлечения от 

12 Панайотов, Пл. Укривателството в системата на НК. С., Сиби, 1997 г.  „В първия случай ще е налице идеална съв-
купност от престъпления по чл.235, ал. 2 и чл. 294 НК, а във втория само престъпление по чл. 235, ал. 2 НК.”
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дневници на горски контролнопропускател ни 
пунктове, спецификации, договори за покуп
копродажба, протоколи за проведени търгове, 
транспортни позволителни, приемопредава
телни протоколи, дневници на превозвачи и 
дървопреработватели.

Горските марки трябва да са ясно и четливо 
положени, съгласно определена технология на 
нанасяне, позволяваща разчитане на знаците 
и цифрите. В резултат на атмосферни условия 
(дъжд, сняг, кал) или в процеса на непосредст
вената обработка и преработка на дърветата, 
поставените отпечатъци от горски марки в ос
новната си част може да се похабят, което да 
направи невъзможно установяване по безспо
рен начин дали и кога материалите са били ок
райчвани, каква е влажността им и евентуални
ят срок на разбичване. Изключително трудно е 
доказването на произхода при фасониран ма
териал – дъски, ламперия, греди с малки раз
мери (дебелина около и под 2 см), при които  
категоричното наличие на марка не може да се 
установи поради малките размери на челата 
на дърветата. В такива хипотези се назначават 
технически експертизи относно истинността 
на положените горски марки, времето на поста
вяне и причината относно тяхното нечетливо и 
неясно полагане (субективна или обективна).

За наличието на елемента „незаконно добит 
дървен материал“ като част от обективния със
тав по ал. 2 няма значение начинът, по който 
той е бил придобит. Дори последният да е във 
владение на дееца на основание сделка с друго 
лице (търговска или гражданска), сключването 
й, включително и при напълно добросъвест
но поведение от страна на страните, не прави 
дървения материал законен, щом последният е  
бил незаконно добит преди това от трето лице. 
Друг е въпросът, че в тези случаи могат да въз
никнат трудности при доказване на субектив

ната страна на престъплението. 
Форми на изпълнителното деяние
Деянието се осъществява в една от следните 

шест форми – укриване, товарене, транспорти
ране, разтоварване, съхраняване и преработва
не13. Криминализирани са действия, които се 
извършват с вече незаконно добитите от друго 
лице дървета. Това са различни стопански дей
ности, които се осъществяват след непосред
ственото добиване и извозване на дърветата 
до временен горски склад – товарене, транс
портиране, разтоварване, съхраняване, прера
ботване, укриване. Подреждането на деянията 
не е свързано с тежестта на извършеното, а с 
тяхната последователност на осъществяване 
във времето, като попрецизно текстът би бил 
формулиран, ако укриването не е на първо, а на 
последно място.

Престъпен резултат
След изменението на НК, ДВ, бр. 75 от 2006 

г., от състава на чл. 235, ал. 2 НК също отпадна 
текстът „когато с това са причинени немало
важни вре ди“ и се приема, че престъплението 
е формално. 

4. Субективна страна на престъплението 
Престъплението по чл. 235, ал. 2 НК е умиш

лено. Деецът трябва да знае или предполага за 
незаконния произход на материала и в съзна
нието му да има формирани представи за всеки 
елемент от обективната страна.

Спорно е дали престъплението се извършва 
само с пряк умисъл или при някои от форми
те на изпълнителното деяние е възможно да се 
осъществят и с косвен умисъл. Считам, че във 
всички случаи деецът трябва да съзнава неза
конния произход на дърветата и да предвижда 
последиците на своята дейност, които той може 
да цели или допуска – аргументи в полза на те
зата, че престъплението може да се извърши и 
с евентуален умисъл.

13 До ЗИДНК, ДВ, бр. 26/2004 г. съществуваха само три форми – укриване, продажба и превозване.
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5. Наказание
В чл. 235, ал. 2 НК се предвижда същото на

казание, което е посочено в ал. 1 – лишаване 
от свобода до шест години и кумулативно на
казание глоба в размер от 1000 до 20000 лева.  
Де леге ференда би могло да се помисли за на
казание „конфискация на част или цялото иму
щество на виновния“, както и за наказване на 
сдружаването на група хора с цел извършване 
на престъпление по чл. 235, ал. 2 НК.

2.3. ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 236 НК

Чл. 236 (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 
01.07.1982 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1991 г., изм., 
ДВ, бр. 85 от 1997 г., изм., ДВ, бр. 92 от 2002 г., 
изм., ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 
г., изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 
г.) Който унищожи или повреди по какъвто и 
да е начин горски дървета, младеняк, подраст, 
горска култура или горски разсадни к, се наказ
ва с лишаване от свобода до две години или с 
пробация, както и с глоба от сто до триста лева, 
а в особено тежки случаи – с лишаване от сво
бода до пет години.

Правилата за опазване от унищожаване и по
вреждане на горски дървета и насаждения се 
съдържат в ЗГ и ППЗГ, Закона за защитените 
територии, Закона за защита на растенията, За
кона за опазване на околната среда, Закона за 
биологичното разнообразие и други подзаконо
ви актове, както и в международни актове, ра
тифицирани от РБ. 

1. Непосредствен обект са отношенията, 
свързани с рационалното използване и опазва
не на горския растителен свят и екосистеми, за
щита на околната среда и природните ресурси , 
закрила от унищожаване и повреждане на еле
ментите на горския фонд. 

2. Субект на престъплението е всяко наказа
телноотговорно лице.

3. Обективни признаци на престъплението
Предмет на престъплението са елементи от 

ГФ – горски дървета, младеняк, подраст, горс
ка култура и горски разсадник. Изброяването е 
изчерпателно, а не примерно.

Изпълнително деяние 
В зависимост от степента на въздействие 

върху предмета на престъплението, изпълни
телното деяние се осъществява под две форми 
– унищожаване и повреждане.

При унищожаване  дърветата и насажденията  
погиват изцяло и стават напълно негодни. При
чина за това може да бъде изскубване, смачква
не, химическо отравяне.  

При повреждане деецът умишлено е упраж
нил върху субстанцията или структурата на 
горските дървета и насаждания такова непосре
дствено въздействие, че те частично или вре
менно не могат да функционират нормално – 
счупване, стъпкване или отрязване. 

Престъпен резултат
Подобно на престъпленията по чл. 235 НК, и 

разпоредбата на чл. 236 НК визираше резултат
но деяние до ЗИДНК, ДВ, бр. 75/2006 г., когато 
в текста бяха заличени думите „когато с това са 
причинени немаловажни вреди“. 

Понятието „особено тежък случай“, предста
вляващо квалифициран състав, се тълкува, съг
ласно критериите в чл. 93, т. 8 НК. „Особено 
тежък случай“ е този, при който извършеното 
престъпление, с оглед настъпилите вредни по
следици и другите отегчаващи обстоятелства, 
разкрива изключително висока степен на об
ществена опасност на деянието и дееца. 

4. Субективна страна на престъплението
Престъплението е умишлено, като формата 

на вината може да бъде както пряк, така и кос
вен умисъл.
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5. Предвиденото наказание е лишаване от 
свобода до две години или пробация, както и 
кумулативно глоба в размер от сто до триста 
лева. В особено тежки случаи се предвижда 
наказание лишаване от свобода до пет години. 
Наказанието предполага приложението на чл. 
78а НК в случаите, в които причинените вреди 
са възстановени и случаят не е особено тежък. 

3. ОСОБЕНОСТИ И ТРУДНОСТИ 
В ПРОЦЕСА НА ДОКАЗВАНЕ. 

СПОРНИ ХИПОТЕЗИ
Трудностите при доказване са продиктува

ни от начина на извършване и спецификата на 
дейностите по дърводобива и дървопреработ
ването, обуславящи от своя страна особености
те на методиката и тактиката на разследване. 

Често доказването се осъществява посред
ством производни (вторични), непреки (косве
ни), контролни и насочващи доказателства, ко
гато е невъзможно да бъдат възприети такива, 
непосредствено от първоизточника или се на
лага проверка относно достоверността на вече 
събрани доказателства. 

3.1. ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСА НАДОКАЗВА
НЕ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ИЗПЪЛ
НИТЕЛНОТО ДЕЯНИЕ ПО ЧЛ. 235, АЛ. 1 НК

Различните форми на изпълнителното деяние 
(сече, събира, добива, взема и извозва) се из
вършват от дееца последователно, в процеса на 
добиване на дървета, като найчесто срещани 
са следните конфигурации – сече и извозва; съ
бира и извозва; взема и извозва; сече и взема; 
сече, събира и извозва; сече, взема и извозва; 
сече, взема, събира и извозва. Те отразяват про
цеса на фактическо добиване на дървета в не
говата хронологическа последователност, като 
при попрецизно формулиране би следвало де

янието „вземане“ да бъде поставено преди дея
нието „добиване“.

Това, че законодателят е употребил в текста 
на разпоредбата съюз „или“, а не „и“ не означа
ва, че не е възможно съвместно осъществяване 
на повече от една форма и че отделните форми 
могат да се извършват само алтернативно. Раз
личните форми могат да се извършват от едно и 
също лице едновременно или последователно 
при условията на продължавано престъпление. 

Употребеният несвършен вид на глаголите 
„сече“, „събира“, „добива“, „взема“ и „извозва“ 
не сочи за многократност на деянието. Доста
тъчен е и само един акт на извършване.

„ОТСИЧАНЕ“ – чл. 235, ал. 1, пр. 1 НК
Възникват следните спорни хипотези.
• Когато дърветата са отсечени от място, кое

то не попада в ГФ, деянието представлява пре
стъпление по чл. 216 НК, доколкото не е осъ
ществен друг специален състав – например чл. 
236 НК. 

• В хипотезата на изцяло изкоренени от коре
ните дървета (отделени от земята) е възможно 
деянието да се квалифицира и по чл. 236 НК. 
Когато без надлежно разрешение се изваждат 
горски дървета заедно с корените, се извърш
ва престъпление по чл. 236, НК14. При чл. 235, 
ал. 1 НК предмет на посегателство са каквито и 
да е дървета, намиращи се в гората, докато по чл. 
236 НК предмет на защита са единствено горс
ките дървета в горските масиви. В тези случаи 
следва да се държи сметка и за умисъла на дее
ца – дали волята му е насочена към добиване на 
дървета, или към тяхното унищожаване, като 
може да има съвкупност от престъпления по 
чл. 235, ал. 1, пр. първо и чл. 236 НК – отсичане  
и унищожаване на горски дървета. 

„СЪБИРАНЕ“ – чл. 235, ал. 1, пр. 2 НК

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

14 Р на ВС № 225 от 18.V.1988 г. по н.д. № 123/1987 г., II н.о.
15 ДР на ППЗГ и Наредба № 30 от 2.12.1998 г. за ползване на дървесината от горите 
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При тази форма деецът събира дървета, които 
са паднали поради естествени или други при
чини – буря, старост, изсъхване. Събиране има 
само, когато дървесната маса е суха и падна
ла15. В останалите случаи на събиране на отсе
чени от другиго дървета се осъществява друга 
форма на изпълнителното деяние – „вземане“ 
по чл. 235, ал. 1, пр. 4 НК.

И тук, както при отсичането, спорни хипоте
зи възникват, когато дърветата са взети не от 
ГФ. В тези случаи вземането на дървета предс
тавлява противозаконно отнемане на чужди 
движими вещи – престъпление против собстве
ността, което найчесто се квалифицира като 
кражба.

„ДОБИВАНЕ“ – чл. 235, ал. 1, пр. 3 НК 
Терминът „добив на дървета“ има тесен и 

широк смисъл.
1. В чл. 235, ал. 1, пр. 3 НК терминът е упот

ребен в тесен смисъл и включва сеч и извоз на 
дървесина до временен склад – до терен, на 
който дърветата ще бъдат складирани с цел по
късното им транспортиране16.

Трудности възникват поради това, че деяни
ето „добив“ при определени хипотези може да 
покрие съдържанието на други две форми на 
изпълнителното деяние „сеч“ и „извоз“, които 
също са уредени в чл. 235, ал. 1 НК като самос
тоятелни. Когато деянията сеч и извоз са извър
шени от едно и също лице, заедно и последова
телно във времето, действията по отсичане и 
извозване на дърветата до временния склад 
представляват по същество части от дейността 
„добив“.

2. Терминът „добив на дървета“ има и друго 
пообщо съдържание, обхващащо целия про
це с на добиване – сечене, събиране, добиване, 
вземане и извозване. Широкото съдържание 

на понятието включва всички пет форми на 
изпълнителното деяние по чл. 235, ал. 1 НК и 
именно в този смисъл понятието се употребява 
като предмет на престъплението по чл. 235, ал. 
2 НК – „незаконно добит от другиго дървен ма
териал“. 

„ВЗЕМАНЕ“ – чл. 235, ал. 1, пр. 4 НК
Деецът е взел отсечени дървета или части от 

дървета – някой друг ги е бил отрязал и/или да 
са били приготвени за извозване. Осъществява 
се на мястото, където дърветата са били пова
лени или отсечени и представлява дейност по 
установяване на фактическа власт върху пред
мета на престъплението с цел изнасянето му 
покъсно от територията на гората. Дърветата 
може да са били отсечени преди това от друго 
лице, без да е имал редовно писмено позволи
телно, но е възможно и да е имал редовно раз
решително за сеч. 

Вземането, подобно на събирането, добива
нето и извозването на дървета, когато се осъ
ществява извън ГФ, не осъществява състав на 
престъпление против горското стопанство, а 
против собствеността – противозаконно отне
мане на чужди движими вещи.

Ако дървеният материал е бил нареден и ку
биран под формата на временен горски склад17, 
не се извършва вземане, а кражба или друго 
престъпно деяние против собствеността18. От
сечените дървета трябва да са подредени, скла
дирани, рампирани и комплектувани по начин, 
от който безусловно да е ясно, че мястото пред
ставлява временен горски склад, в противен 
случай възникват основателни съмнения от
носно намерението и целта на дееца. 

Когато обаче дърветата са били взети от цен
трален, а не временен търговски склад или от 
склад на държавно лесничейство, където се 
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16 § 1а т. 3 от ППЗГ 
17 § 1 т. 6 от ДР на ЗГ
18 Р на ВС № 465 от 22.VII.1974 г., по н.д. № 403/1974г., II н.о.
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съхраняват конфискувани дървени материа
ли, няма спор, че се осъществява състав на 
престъп ление против собствеността. 

Деянието е довършено, ако деецът е устано
вил фактическа власт върху дърветата, макар и 
покъсно тя да му е била отнета при извършена 
про верка. Недовършен опит ще има, само ко
гато, още преди деецът да е установил каквото 
и да е владение, е бил заловен и е била прекъс
ната самата дейност по вземане на дърветата. 

„ИЗВОЗВАНЕ“ – чл. 235, ал. 1, пр. 5 НК
„Извоз“, съгласно отрасловите закони, пред

ставлява спускане на дървета от сечищата до 
временните складове по определени временни 
извозни пътища, въжени линии и спускове, съ
образно те хнологичен план. Конкретни дейст
вия по извозва нето са: преместване, свличане и 
пренасяне на дървета от сечището до времен
ния горски склад или край пътя, с цел покъсно 
да бъдат натоварени и транспортирани; свлича
не на дървета от мястото на сечта до мястото, 
където покъсно ще бъдат натоварени; прехвър
ляне на дървета към достъпно за транспортира
не място в гората – поляна с изход на горски 
път; прехвърляне на дървета от баир или по
високо горско място към подножието, откъдето 
покъсно да бъдат натоварени и транспортира
ни извън гората; свличане и сваляне на дървета 
на пътя с помощта на коне. 

Дейността по извозване представлява изнася
не на добити дървета, както на територията на 
самия горски фонд, така и пренасяне на същите 
от и/или извън границите на гората, като преди 
извозването дърветата са били отсечени и/или 
събрани, респективно взети от горска терито
рия. 

Възможни са няколко хипотези.
1. Извършителят собственоръчно е отсякъл, 

събрал или взел дървета и е бил заловен да ги 
извозва на територията на самия ГФ. В тези 
случаи се извършват едновременно две форми 

на изпълнителното деяние – отсичане, събира
не или вземане и извозване на дървета.

2. Когато дърветата са добити от горския 
фонд, но деецът е заловен да ги извозва извън 
него, съществува спор по коя алинея на чл. 235 
НК следва да бъде осъден деецът – по чл. 235, 
ал. 1, пр. 5 НК за „извозване“ или по чл. 235, 
ал. 2, пр. 3 НК за „транспортиране“. При събра
ни достатъчно доказателства, че деецът сам е 
отсякъл, събрал или взел дърветата и ги извоз
ва, макар и заловен извън територията на го
рата, се осъществява „извозване“ по ал. 1. Из
возването в тези случаи е свързано с някоя от 
другите форми на деянието – сечене, вземане 
или събиране, извършващи се при условията 
на продължавано престъпление. 

3. Когато трето лице, а не деецът е отрязал 
или взел дървета, макар и последният да е за
ловен да ги извозва в границите на ГФ, не се 
осъществява „извозване“, а престъпление по  
чл. 235, ал. 2, пр. 3 НК „транспортиране“ на не
законно добит от другиго дървен материал. За 
да се определи кога е осъществено „извозване“ 
и кога „транспортиране“, следва да се устано
ви по несъмнен начин, кой е отсякъл или взел 
дърветата – деецът, който ги извозва, или трето 
лице. Ето защо, дори и деецът да е бил зало
вен на територията на гората, ако не той е до
бил дърветата, е извършено престъпно деяние 
„транспортиране“. 

Според друго разбиране, когато липсват ка
тегорични доказателства относно авторството 
на добиване на дърветата, а такива са събрани 
единствено относно извозването им в района 
на горския фонд, деянието представлява „из
возване“. Неправилно се смесват деянията „из
возване“ по ал. 1 и „транспортиране“ по ал. 2, 
като се приема, че деецът може да бъде осъден 
единствено за „извозване“, без в обвинението 
да се включват и другите форми на изпълни
телното деяние по чл. 235, ал. 1 НК – сечене, 
събиране или вземане. В подкрепа на тази теза 
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се посочват съществуващите в специалните 
закони правила за „извозване“ и „транспор
тиране“, според които извозването е само от 
мястото на сечта до временен склад или ками
онен път, а след това започва транспортиране. 
Това становище е вярно единствено в случаи
те, когато деецът е заловен да извозва дървета, 
наймного до границата на камионния път, и то 
само при условие, че преди това сам ги е добил. 
При друга фактическа обстановка – извозване 
на вече добит от другиго материал, без значе
ние къде деецът е бил заловен /в ГФ, на ками
онен или асфалтов път или в населено място/, 
правилната правна квалификация е по чл. 235, 
ал. 2, пр. 3 НК – транспортиране на незаконно 
добит от другиго материал.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕ ЛЕГЕ ФЕРЕНДА
1. В чл. 235, ал. 1 НК да се включат и други 

форми на деянието: „обработване“ на отсечени 
дървета19, „пренасяне“ и „ползване“ на дърве
сина в нарушение на установените в специален 
закон правила. Тези деяния съществуват като 
административни правонарушения и идеята е 
да се обхване целият процес на дърводобив. 
При криминализирането следва да се прецени 
повисоката степен на обществена опасност. 
При липса на такава, допълването на наказа
телния закон само ще доведе до затруднения 
при тълкуване и прилагане. 

2. Наред с „лишаване от свобода“, да се 
предвиди и наказание „пробация“. Сега то 
е предвидено единствено в разпоредбата на 
чл. 235, ал. 6 НК при маловажните случаи. 
Така не само при условията на чл. 55, ал. 1, 
т. 2, б. „б“ НК ще могат да се налагат предви
дените в чл. 42а НК пробационни мерки, вклю
чително и т. 6 „безвъзмезден труд в полза на 
обществото“, което несъмнено би съдействало 

за превъзпитаване на дееца.
3. Промяна в ЗГ и ЗАНН – нарушителите, 

които не могат да платят санкциите, наложени 
им като административно наказание, да пола
гат безвъзмезден труд в полза на обществото. 
Подобно наказание е съществувало в чл. 45 и 
чл. 49 на Закона за горите от 1897 г.

3.2. ДОКАЗВАНЕ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ФО
РМИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ДЕЯНИЕ ПО 
ЧЛ. 235, АЛ. 2 НК

Всяка една от шестте форми има самостоя
телно значение, като деецът може да осъщест
ви няколко от тях при условията на чл. 26 НК. 

В правната доктрина съществува становище, 
че трите деяния – товарене, транспортиране и 
разтоварване, описват отделните етапи на дей
ността по изпълнителното деяние „превозване“ 
в смисъла на предишната редакция на текста на 
чл. 235, ал. 2 НК преди ЗИД, ДВ, бр. 75/2006 г., 
поради което формите не са шест, а четири на 
брой.

Найголеми трудности възникват при доказ
ване на деянието „укриване“ и „транспортира
не“.

„УКРИВАНЕ“ – чл. 235, ал. 2, пр. 1 НК
Преобладаващо в доктрината и съдебната 

практика е, че формата на изпълнителното дея
ние „укриване“ е специален състав по отноше
ние на общия състав на престъплението вещно 
укривателство по чл. 215 НК. Като разлика меж
ду престъпните състави по чл. 215 и чл. 235, 
ал. 2, пр. 1 НК се сочат особеният обект и спе
цифичният предмет на посегателство по чл. 
235 НК20. 

Механизмът на укриване се характеризира с 
три основни момента – наличие на воля (лип
са на противопоставяне) от лицето, участвало 
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в предходното престъпление, и едновременно 
с това извършване на действия от друго лице с 
вещите, които са били придобити чрез негово
то осъществяване; извършваните действия от 
това друго лице следва да се изразяват в укри
ване, придобиване или спомагане да бъдат от
чуждени тези чужди движими вещи и на трето 
място, така осъществените действия трябва да 
са довели до резултат – пречене на правоима
щите лица да упражнят правата си върху тях.

Като дейност, укриването цели да се попречи 
на контролните органи ефективно да изпълня
ват функциите си21. Конкретните действия се 
изразяват в пречене проверяващите да узна
ят местонахождението на материалите, да ги 
видят и разпознаят, да установят фактическа 
власт върху тях и да ги конфискуват. Такива 
са и действията по осуетяване на достъпа до 
блок банзика, където са рампирани дърветата, 
размесването на незаконно добития материал с 
друг законен материал, покриването на дървата 
с други вещи, скриването им в постройка, към 
която няма видимост, или в прикрита ниша. 
Според едно пошироко разбиране на закона, 
което трудно се приема в съдебната практика, 
укриване има и тогава, когато деецът не е по
казал открито противопоставяне на действията 
на проверяващите, но е манифестирал извест
но отношение към предмета на престъпление
то. В тези случаи поведението на дееца може да 
се изразява не само в активни действия, но и в 
пасивно поведение – непосочване на мястото, 
където са складирани материалите, неотключ
ване на заключени помещения, в които е укрита 
дървесината, отказ да съдейства при извършва
не на проверка, неосигуряване на доброволен 
достъп до цеха или склада. Това са и случаите, 
когато той се е опитал да предотврати провер
ката или да избяга от местопрестъплението или 

при вече извършена проверка е възразил срещу 
констатациите относно незаконния произход 
на материала. Като такова действие може да се 
възприеме и неизпълнението на поето задълже
ние от негова страна за оставяне на материала 
на негово отговорно пазене и последващото му 
укриване. Във всички тези случаи укриването 
е дейност, която се изразява в предварително 
поставяне на укритата вещ в такова положение 
и място, при което нейното намиране впослед
ствие от органите на властта без съдействието 
на дееца ще бъде съществено затруднено22.

Укриването трябва да се разграничава от 
съхраняването и преработването на дървен ма
териал, както и от административните нару ше
ния „държане“, „ползване“, „приемане за съх
раняване“, „преработване“, „придобиване“ и 
„разпореждане“. 

Трудното събиране на преки и първични до
казателства за установяване на укривателски 
действия налага да се събират факти, които 
поначало са косвени и установяват странични 
на главния факт обстоятелства, но без тях об
винението и авторството не биха могли да се 
докажат. 

От субективна страна, укриването на незакон
но добит дървен материал може да се извърши 
както с пряк, така и с евентуален умисъл.

„ТОВАРЕНЕ“ – чл. 235, ал. 2, пр. 2 НК
„РАЗТОВАРВАНЕ“ – чл. 235, ал. 2, пр. 4 НК
Деянията „товарене“ и „разтоварване“, уре

дени в специалните закони, и формите на дея
нието в чл. 235, ал. 2, пр. 2 и пр. 4 НК съвпа
дат по съдържание. Товарене се извършва след 
добив и извоз на дървета до временен горски 
склад с цел транспортиране. При разтоварване 
се преместват дървета, които са били натоваре
ни и транспортирани от гората към определено 
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място.
Ако поголяма част от добитите материали са 

открити натоварени и подготвени за транспор
тиране, а помалка са останали ненатоварени, 
деянието е довършено. В обратната хипотеза е 
налице опит.

Предвид естеството на фактическите дейнос
ти по товарене и разтоварване обикновено тези 
деяния се извършват от няколко лица при усло
вията на сьучастие – найчесто съизвършителс
тво. Ако между последните е налице предва
рителен сговор за осъществяване на обща 
задружна дейност, ще е осъществен квалифи
цираният състав по чл. 235, ал. 3, т. 1 връзка 
чл. 235, ал. 2 НК.

Възможно е разтоварването на незаконно до
бития материал да бъде извършено с намере
ние и цел за неговото укриване – тогава деецът 
следва да бъде осъден за извършени при усло
вията на продължавана престъпна дейност две 
деяния – разтоварване и опит за укриване. 

„ТРАНСПОРТИРАНЕ“ – чл. 235, ал. 2, пр. 3 НК
Транспортирането започва от определените 

места за измерване на материала23. Осъществя
ването е довършено в момента на натоварване 
на дърветата и започване на тяхното премест
ване, независимо че последните не са стигнали 
до крайната точка на доставка.

Важно е да се изясни, дали собственикът 
на транспортирания материал е издал изис
куемите се по специалните закони документи 
за всяко превозно средство, удостоверяващи 
произхода и количеството на сортиментите на 
превозваните дървета24. За да е съставомерно 
деянието, от обективна страна трябва по ка
тегоричен начин да се установи, че дърветата, 
които се транспортират, са незаконно добити. 

Не е достатъчно да се констатира, че се транс
портират материали с незаконосъобразност по 
превоза – неизрядно попълнени позволителни 
за извоз, за транспортиране и спесификации. 
Несъответствията в документите (име на пре
возвач, дата и място на доставка, начална и 
крайна спирка), когато дърветата са законно 
добити, са основания за налагане на админи
стративна отговорност, но не и за ангажиране 
на наказателна отговорност.

С оглед успешното доказване, незаконно до
битият и превозван дървен материал следва да 
бъде надлежно измерен веднага след разкри
ване на транспортирането, при възможност в 
присъствието на нарушителя.

Лица, които не са управлявали лично автомо
била, но са съпричастни към деянието, отгова
рят като помагачи или подбудители. Действи
ята на помагачите могат да се изразяват в 
пре доставяне за ползване на превозно средст
во със съзнанието, че с него ще бъде прена
сян незаконно добит материал. Помагаческите 
действия могат да бъдат и такива, свързани с 
предварително и текущо наблюдение на пътя, 
по който ще бъдат транспортирани дърветата – 
т.нар. „отцепки“. Ако деецът е транспортирал 
дървета в изпълнение на договор, с който това 
му е възложено, може да се докаже подбудител
ство от страна на възложителя (работодател, 
собственик на дървения материал или на пре
возното средство).

Деянието по чл. 235, ал. 2, пр. 3 НК се извър
шва само с пряк умисъл, като в съдебната прак
тика няма случаи на постановени осъдителни 
присъди при евентуален умисъл.

„СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕРАБОТВАНЕ“ – чл. 
235, ал. 2, пр. 5 и 6 НК
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Тези две форми на изпълнителното деяние  в 
реалните житейски ситуации найчесто се из
вършват заедно и  последователно във времето. 
И двете форми, особено съхраняването, като 
престъпна проява, в някои житейски хипотези 
стоят близо до укриването. 

При съхраняването деецът поставя или скла
дира дървета по начин, по който да бъдат мак
симално добре запазени както от атмосферни и 
климатични условия, така и от чужди посега
телства, включително и противозаконно отне
мане. От укриването се различава по това, че 
деецът не взема специални мерки за поставяне
то им в положение, което е неизвестно за опра
вомощените контролни органи, и не предприе
ма действия и последващи мерки за неузнаване 
на местонахождението им. 

Преработването е дейност, при която дървета 
под формата на трупи се фасонират на греди, 
дъски, сандъци, ламперия, дограма, мебели и 
други продукти. Различава се от администра
тивното деяние „обработване“, което се извър
шва на територията на гората непосредствено 
след отсичане на дърветата и се изразява в 
окастряне на странични клонки, окрайчване и 
окончаване. За разлика от него, при преработ
ването дървеният материал придобива ново ка
чество, като претърпява трансформация в меж
динен или краен стоков продукт. 

Както и при другите форми на изпълнително
то деяние по чл. 235, ал. 2 НК, ако при осъщест
вяване на контролната дейност върху добива на 
материала (деяния по ал. 1) липсват резултати, 
последващият контрол върху откриване на 
местонахождението на предмета на деянието и 
разкриване на признаци на извършеното пре
стъпление се затруднява.

Успешното разкриване на съхраняването и 
преработването на незаконно добит от другиго 
дървен материал в много голяма степен зависи 

от ефективния контрол върху въведения регис
трационен режим на дървопреработвателните 
предприятия. Макар и действащият към момен
та режим да установява редица задължения за 
собствениците и ползвателите на дърводелс ки 
цехове25, за определени дейности би могло да 
се въведе още построг разрешителен (лицен
зионен) режим. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕ ЛЕГЕ ФЕРЕНДА
1. В чл. 235, ал. 2 НК да бъдат включени нови 

форми на изпълнителното деяние, които да 
припокриват предвидените в специалните за
кони административни нарушения, като грани
цата между тях бъде повисоката степен на об
ществена опасност на деянието и дееца. 

2. Да се криминализират нови деяния за раз
пореждане, придобиване, държане, предаване 
другиму и спомагане да бъде отчужден неза
конно добит от другиго дървен материал (ар
гумент от чл. 215 НК), когато се извършват 
без надлежно разрешително, в нарушение на 
правилата, установени в специален закон. В 
отделна алинея на чл. 235 НК би могло да се 
предвиди наказание за тези дървопреработва
тели, които не спазват или нарушават правила, 
установени за пазене, неправилно отчитане 
или пренасяне на дървени материали. Задъл
жително следва да се отчете налице ли е по
висока степен на обществена опасност на тези 
деяния и да се прецени дали криминализиране
то им няма да затрудни свободната стопанска 
инициатива.

3. С оглед съществуващите проблеми при 
доказване на предшестващото престъпление 
по чл. 235, ал. 1 НК или извършеното преди 
това административно нарушение и установя
ване на тяхното авторство, като посмела идея 
би могъл да се обсъди вариант, при който от
делните форми на изпълнителното деяние по 
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25 Чл.132 ППЗГ 
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чл. 235, ал. 2 НК не се свързват с обстоятел
ството,  кой непосредствено е добил дърветата 
– деецът или трето лице. Всички форми на из
пълнителните деяния и по ал. 1 и по ал. 2 могат 
да бъдат обединени в обща разпоредба, като 
предмет на деянието ще е дървен материал, 
добит несъобразно установените в специален 
закон правила – без редовно писмено позволи
телно и немаркиран. В този случай няма да има 
значение кой е добил дърветата – същото лице, 
което извършва незаконосъобразните действия 
с него, или друго26. Такова законодателно реше
ние би било удачно, доколкото конкуренцията 
на престъпните състави по чл. 235, ал. 1 и по 
ал. 2 НК така, както са уредени към момента, 
не позволява, ако едно лице е осъществило 
дейностите по ал. 2 с дървета, които той лично 
е добил /не са незаконно добити от другиго/, 
деянието му да се квалифицира по чл. 235, ал. 2 
НК. В такава хипотеза деецът ще бъде наказан 
единствено за извършения незаконен добив на 
дървета по ал. 1, а за незаконосъобразната му 
дейност по ал. 2 ще носи само административ
на отговорност по специалния закон. 

3.3. КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ
С изменението на НК, ДВ, бр. 26/2004 г., 

бяха въведени потежко наказуеми състави в 
чл. 235, ал. 3, 4 и 5 НК. Предвидени са състави 
на съвместна задружна дейност – ал. 3, т. 1 и 
т. 2; когато престъпленията се извършват чрез 
използване на неистински, преправен (подпра
вен) документ или такъв с невярно съдържание 
– ал. 3, т. 3 НК; състави на специален и опа
сен рецидив – ал. 3, т. 4 НК и ал. 4, пр. 2; кога
то предметът на престъплението е в големи и 
особено големи размери и случаят е особено 
тежък; когато престъпленията по ал. 1–3 са из
вършени от лице, което действа по поръчение 
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или в изпълнение на решение на организирана 
престъпна група – ал. 4. 

3.4. ОСОБЕНОСТИ В ПРОЦЕСА НА ДО
КАЗВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 
236 НК

Правила за опазване от унищожаване и по
вреждане на горските дървета и насаждения се 
съдържа в Закона за горите, Закона за опазване 
на околната среда, Закона за защита на расте
нията, международни конвенции и множество 
подзаконови актове.  

В доктрината и съдебната практика няма 
спор, че престъплението по чл. 236 НК е спе
циален състав на унищожаване по чл. 216 НК, 
като се отчита, че предмет на престъплението 
не са вещи, а живи растителни организми – 
елементи от ГФ, които се намират в естествено 
състояние. 

В случаите на унищожаване чрез сеч на гор
ски дървета от горския фонд деецът следва да 
нови отговорност по чл. 236 НК, а не по чл. 
216, ал. 1 НК27.

Престъплението по чл. 236 НК, според спе
цификата на изпълнителното деяние и начи
на на извършване, предвид на това, че уни
щожаването и повреждането могат да бъдат 
извършени по „какъвто и да е начин“, следва 
да се разграничава от други престъпления 
– от чл. 330 и чл. 331 НК, когато предмет на 
посегателство са горски дървета и насажде
ния; чл. 278в НК в случаите на унищожава
не или повреждане на защитена територия 
или екземпляр от защитен растителен вид и 
чл. 352 НК – престъпление против околната 
среда при настъпила опасност за горски дърве
та и растения. Последните се явяват специални 
състави.

26 Така са уредени част от административните състави в ЗГ.
27 Р № 522 от 23.11.2010 г. по н.д. № 500/2010 Г., Н.К., І Н. О. НА ВКС
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28 Чл. 117, ал. 1 , чл. 119, ал. 2 ЗГ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

В НК да се уреди защитата не само на прякото ползва
не на дървесина, но и на ползването на недървесни горски 
продукти. Найчесто осъществяваните странични горски 
продукти са използването на пасища, събирането на бил
ки, гъби, горски растения и плодове, шишарки, добиване на 
смола, кори и лико от дървета. Ползването на гъби, горски 
плодове, лечебни и ароматни растения или части от тях от 
горските територии, когато не представлява стопанска дей
ност, се извършва безвъзмездно и свободно28.

Разработените съвместно от главния прокурор на РБ, МВР 
и Държавната агенция по горите „Методически указания за 
разследване на престъпленията и установяване на наруше
нията по горите“, приети в началото на 2008 г., следва да 
бъдат осъвременени. 

Специално внимание е необходимо да се обърне на прила
гането на процесуалните разпоредби (НПК, ЗАНН). Проце
дурите в административния процес, който в повечето слу
чаи предшества наказателното производство, невинаги са в 
съответствие с правилата на доказване по НПК. 

Трудности в процеса на доказване възникват поради об
стоятелството, че откриването и констатирането на пра
вонарушения се извършва основно от горски служители, 
които не са част от системата на правозащитните органи в 
Република България и не могат да извършват неотложни и 
първоначални процесуалноследствени действия.
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Графика 1. Общо образувани досъдебни производства за престъпления против горското стопанство – 
по чл. 235 и чл. 236 НК

29 Статистическите данни са обобщени за периода 2010–2012 г. на база годишните доклади на Прокуратурата на 
РБ относно прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи 

Данни за разпространението 
на горската престъпност 

на територията на страната 
по апелативни райони през 

последните три години 
(2010 г. – 2012 г.)29
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Графика 2. Образувани  ДП по чл. 235 НК

Графика 3. Образувани ДП по чл. 236 НК
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Графика 4. Внесени в съда ДП по чл. 235 и чл. 236 НК

Графика 5. Внесени в съда ДП по чл. 235 НК



Асоциация на прокурорите в България

102

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Графика 6. Внесени в съда ДП по чл. 236 НК

Графика 7. Предадени на съд и осъдени лица
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1. Въведение
Причината за написването на настоящата 

статия е противоречивата съдебна практика по 
посочения проблем както на върховната съде бна 
инстанция – Върховния касационен съд (ВКС), 
така и на инстанционните съдилища.

Въпросът е особено интересен, доколкото как
то Наказателният кодекс1 (НК), така и На ка за-
телно-процесуалният кодекс2 (НПК) съ държат 
специални правила относно не пъл но летните, но 
не дават отговор на поставения в на стоящото из
следване въпрос.

Въпросите, на които ще се спра накратко в 
настоящия материал, са два.

1) Задължително ли е назначаването на ек
спертиза, която да провери вменяемостта на 
обвиняемия, когато последният е непъл но ле
тен?

2) Представлява ли липсата на назначена 
експертиза съществено процесуално на ру
шение, и евентуално – на коя фаза от на ка
зателното производство следва да бъде върнато 
делото?

Задължително ли е назначаването
на експертиза по отношение

на вменяемостта на непълнолетен
обвиняем?

Иван Георгиев*

Доколкото при изследването на посочените 
погоре въпроси се разкриват и други спорни 
хипотези, те също ще бъдат обект на анализ.

2. Становища
В практиката се застъпват различни ста

новища, които намират своето основание в гра
матичното тълкуване на закона. Конкретните 
аргументи на различните съдебни състави 
от различните съдебни инстанции ще бъдат 
посочени, тъй като същите заслужават обстоен 
анализ. В изследването е обърнато внимание 
и на поинтересните становища, застъпвани в 
пеналистичната литература.

3. Необходимо ли е назначаването
на експер тиза?
Становището, че е необходимо назначаването 

на експертиза, се защитава в практиката, с по
зоваване на разпоредбите на чл. 144, ал. 2, 
т. 3 и т. 4 НПК3 или с чисто логическия из вод, 
че спрямо непълнолетните следва да е ус та
нови дали са били вменяеми4. В някои слу чаи 

* Докторант по гражданско и семейно право в Института за държавата и правото към Българската академия на 
науките; младши съдия в Окръжния съд – Видин.
1 Обн., ДВ, бр. 26 от 02.04.1968 г. с последващи изменения и допълнения.
2 Обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г. с последващи изменения и допълнения.
3 Вж. например Разпореждане № 83 от 19.11.2012 г. по н.о.х.д. № 259/2012 г. на Районния съд – Белоградчик, Разпо-
реждане № 87 от 21.11.2012 г. по н.о.х.д. № 264/2012 г. на Районния съд – Белоградчик.
4 Вж. Разпореждане от 14.05.2012 г. по н.о.х.д. № 214/2012 г. на Районния съд – Павликени.



Асоциация на прокурорите в България

104

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

се приема, че спрямо непълнолетните е не
обходимо изготвяне на експертиза, който извод 
следва от разпоредбите на материалния за кон 
– „Основното възражение се свежда до то ва, 
че още на досъдебното производство, ка кто и в 
съдебната фаза, макар и касаторът Д. да е бил 
на 16 години към момента на извършване на де
янието, не е назначавана съ де бнопсихиатрична 
експертиза, с оглед пре ценката, дали същият 
е могъл да разбира сво йството и значението 
на извършеното и да ръководи постъпките си. 
Съгласно чл. 31, ал. 2 НК, непълнолетните лица 
са нака за те л ноотговорни при условие, че са 
могли да разбират свойството и значението на 
деянието и да ръководят постъпките си. С оглед 
на това, е необходимо внимателно да се изяснява 
тяхното психическо състояние. При всяко съм
нение относно психическото и волевото им 
състояние, следва да се назначава експертиза. 
В този смисъл и възражението на касатора за 
налично процесуално нарушение, свързано с 
ограничаване на процесуалните права на обви
няемия, намира своето основание.“5 „Ко га то 
подсъдимият е непълнолетен, съдът е длъжен 
да изследва доказателствата и да от говори на 
въпроса – деецът разбирал ли е свойството и 
значението на деянието и могъл ли е да ръководи 
постъпките си“6.

4. Не е необходимо назначаването
на експертиза.
Друга част от съдилищата приемат, че назна

чаването на такава експертиза не е необходимо, 
тъй като няма обективни данни, които да до
ведат до съмнение. „Съдебните инстанции, 

оправомощени да установят обстоятелствата, 
включени в предмета на доказване, следва да 
уважават само онези доказателствени искания 
на страните, които са релевантни към този 
предмет. В случая напълно правилно те са 
отказали да допуснат съдебнопсихиатрична 
експертиза за установяване на душевното 
състояние на подсъдимия към отдалечения 
във времето момент на злополуката. [...] [П]
ровеждането на такова процесуално действие 
би било задължително, само при наличието на 
съмнение относно вменяемостта на дееца. В 
случая нито едно от събраните доказателства, 
включително и надлежно инкорпорираните 
към материалите по делото обяснения на 
жалбоподателя, дадени в качеството му на 
обвиняем на предварителното производство, 
при това непосредствено след деянието, не са 
сочили дори и на наймалкото съмнение, че не 
е могъл да разбира свойството и значението на 
извършеното и да ръководи постъпките си.“7 

В друг съдебен акт се приема, че „[н]е е 
съществено нарушение на процесуалните 
правила това, че не е назначена експертиза за 
установяване способността на непълнолетния 
[Х] правилно да възприема фактите, които 
имат значение за делото, и да дава достоверни 
обяснения за тях, както и относно вменяемостта 
му, след като той е разпитан в присъствието на 
родител и защитник (адвокат), тъй като никоя от 
страните не е повдигнала този въпрос за спорен 
в досъдебното производство. Обвиняемият [Х] 
се е явил със защитник (адвокат) и майка си 
при разпита и повдигане на обвинението му 
и по това дело липсват данни, от които да се 

5 Вж. Решение № 210 от 25.04.2003 г. по н. д. № 857/2003 г., I н. о. на ВКС. Парадоксалното в цитирания съдебен 
акт е, че макар и ВКС да приема липсата на извършена експертиза като съществено процесуално нарушение, съдът 
застава на становището, че порокът е неотстраним, тъй като е изминало много време от извършване на престъп-
лението. В резултат на това, ВКС оставя в сила осъдителната присъда.
6 Вж. Решение № 58 от 09.05.1990 г. по н. д. № 33/1990 г., I н. о. на ВС.
7 Вж. Решение № 678 от 27.11.2003 г. по н. д. № 756/2003 г., I н. о. на ВКС.
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заключи, че има съмнение относно това, дали 
разбира свойството и значението на извърше
ното деяние и да ръководи постъпките си. Той 
е направил самопризнания и не е налице спор 
относно вменяемостта му...“8

„Обстоятелството, че обвиняемият е непъл
нолетен и е обвинен, че е извършил деяние 
като такъв, самò по себе си не поставя под 
съмнение неговата вменяемост, както и способ
ността му правилно да възприема фактите, 
които имат значение за делото, и да дава до с
товерни обяснения за тях, при липса на данни, 
обосноваващи съмнение за обратното и с оглед 
спецификата на конкретното обвинение за 
кражба. [...] Досъдебното производство срещу 
непълнолетния [Х] е съобразено с особените 
правила за разглеждане на дела за прес тъп
ления, извършени от непълнолетни в Глава 
XXX НПК, където, впрочем, няма изискване 
за изготвяне на съдебнопсихиатрична и съде
бнопсихологическа експертиза относ но непъл
нолетен обвиняем, тъй като непълноле тието 
поначало не налага съмнения за невменяемост, 
както и за неспособност за правилно въз
приятие на значимите по делото факти и за 
невъзможност да се дават достоверни обяс
нения по тях.“9

5. Психосоциална зрялост10 на 
непълнолетните
Процесът на развитие на личността включва 

няколко етапа, като се преминава през дет ството, 
юношеството, съзряването и зрялата възраст. В 
наказателния закон, тези етапи са отделени в 3 
големи групи: 1) малолетни – до навършване на 
14 години (чл. 32, ал. 1 НК); 2) непълнолетни – 
навършили 14 години, но не навършили 18 години 
(чл. 31, ал. 2 НК); и 3) пълнолетни – навършили 
18годишна възраст (чл. 31, ал. 1 НК). Именно 
с физическото развитие на лицата се свързва и 
тяхната вменяемост. И това е напълно нормално 
– преминавайки през различните етапи на съз
ряване, лицата придобиват социални умения и 
опит, който стои в основата на възможността 
им да вземат разумни решения11. Отделно от 
това, непълнолетието е възраст, която се от
личава с повишена тревожност, напрежение, 
раздразнителност, избухливост12, неопитност, 
стремеж към подражание на повъзрастните13 
и т.н. Причините за това стоят в бурното ин
телектуално и социално развитие на индивида 
в този период, необходимостта от социална 
реализация и социално утвърждаване14. Поради 
което и наглед недотам съществени проблеми 
могат да изиграят силна роля при формирането 
на личността и вземането на решения за извър
шване на различни противообществени прояви. 

  8 Вж. Определение № 2 от 03.01.2013 г. по в.ч.н.д. № 414/2012 г. на Окръжния съд – Видин. Интересното е, че в 
посочения съдебен акт е направено и позоваване на цитираното по-горе Решение № 210 от 25.04.2003 г. по н. д. 
№ 857/2003 г., I н. о. на ВКС, като се твърди, че според тази практика на ВКС, назначаването на експертиза не е 
задължително.
   9 Вж. Определение № 156 от 14.12.2012 г. по в.ч.н.д. № 402/2012 г. на Окръжния съд – Видин.
10 Терминът „психо-социална зрялост“ не е особено разпространен в пеналистичната литература, но според мен, е 
достатъчно точен и чисто езиково, правилно отразява необходимите елементи за развитието на вменяемостта у 
непълнолетните – вж. и Scott, E. S., L. Steinberg. Rethinking Juvenile Justice. Harvard, 2008, p. 34.
11 Вж. Топалова, М. Нормално развитие по време на юношеството. Обществено възпитание, № 5, 2006 г., с. 14–15, 
Scott, E. S., L. Steinberg. Op. cit., p. 34.
12 Вж. Златанова, В. Превенция на противообществените прояви на непълнолетните. В: Превантивната политика и 
съвременната престъпност. Материали от научна сесия, посветена на 25-годишнината от създаването на Българ-
ската асоциация по криминология. С., 2012, с. 118.
13 Вж. Стойнов, А. Наказателно право. Обща част. С., 1999, с. 126.
14 Вж. Григоров, И. Психологична характеристика на непълнолетни обвиняеми. Обществено възпитание, № 4, 2007 г.,  
с. 4, Мирчева, К. Психологична характеристика на непълнолетния правонарушител. Обществено възпитание, № 5, 
2006 г., с. 5–6.
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6. Задължително назначаване на 
експертиза
Процесуалният закон казва, че назначаването 

на експертиза е задължително винаги, когато 
съществува съмнение относно вменяемостта 
на обвиняемия и способността му, с оглед на 
неговото физическо и психическо състояние, 
правилно да възприема фактите, които имат 
значение за делото, и да дава достоверни 
обяснения за тях – чл. 144, ал. 2, т. 3 и т. 4 НПК. 
Това означава, че всяко съмнение следва да се 
тълкува в полза на експертизата.15

7. Вменяемост на непълнолетните
Вменяеми ли са непълнолетните? В теорията 

е изказвано становището, че вменяемостта на 
пълнолетните се предполага „по подразбиране“, 
невменяемостта на малолетните следва изрично 
от закона, а вменяемостта у непълнолетните е 
поставена под условие.16

Водени от яснотата на закона, според мен, 
назначаването на експертиза по отношение на 
непълнолетните е задължително, на две са мо с
то ятелни основания.

Първо, съмнението във вменяемостта на не
пълнолетните следва ex lege и то е ясно посочено 
от законодателя в разпоредбата на чл. 31, 
ал. 2 НК – „[н]епълнолетно лице – навършило 
14 години, но ненавършило 18 години – е 
наказателноотговорно, ако е могло да разбира 
свойството и значението на деянието и да 
ръководи постъпките си“. Граматично е ясно, че 
използването на съюза „ако“ означава, че дадена 
хипотеза е поставена под условие. Иде реч за 
част на речта, представляваща об стоятелствен 
съюз, въвеждащ подчинено усло вно изречение17. 
Условното изречение, което интересува пра во
прилагащия орган в случая, е „...ако е могло да 

разбира...“. Съюзът „ако“ винаги представлява 
условие и идва, за да покаже, че главният факт 
ще се прояви, ако е налице условието. Отнася 
се за строго граматично правило, което заляга в 
правилата за езиково тълкуване както на всички 
стилове на книжовния език, така и на нормите 
на закона. От своя страна, приложението на  
граматичните правила на общоупотребимия 
български език при тълкуването на законите 
е нормативно изискване – чл. 36, ал. 1 от Указ 
№ 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона 
за нормативните актове.18 

Всичко изложено погоре ми дава основание 
да смятам, че законодателят е въвел условие 
за реализиране на наказателната отговорност 
на непълнолетните, което е отразено по на д
лежния начин в закона и представлява из раз 
на съмнението на законодателя, че не пъл но
летните са достигнали онази психофи зи че ска 
зрялост на пълнолетните, която е дала осно
вание, по отношение на последните, да важи 
презумпцията, че действат в условията на вме
няемост – чл. 31, ал. 1 НК. Позовавайки се на 
задължителната съдебна практика, това условие 
следва да бъде съобразено и „[н]езависимо 
от липсата на изричен текст в НПК, съдът е 
длъжен да изложи съображения в присъдата, 
дали непълнолетният подсъдим е могъл да 
разбира свойството и значението на деянието 
и да ръководи постъпките си“19. „Изследването 
на личността на непълнолетния извършител 
на престъпление следва да стои като основна 
задача пред съдилищата. Въпросът, разбирал 
ли е свойството и значението на деянието и 
могъл ли е да ръководи постъпките си, следва 
да се разрешава след подробно разкриване 
психофизическата зрелост на дееца. В това 
направление съдилищата са длъжни да излагат 
становището си и в съобразителната част на 

15 Велинов, В., Маринов, П., Петкова, П. Психиатричната и психологична експертиза – същност, състояние, перспек-
тиви. Теза, № 4, 2012 г., с. 94.
16 Пак там, с. 96.
17 Вж. Кръстанова, В. Г. За една интересна употреба на ако. В: Българският език през XX век. С., 2001, с. 71.
18 Обн., ДВ, бр. 39 от 21.05.1974 г. с последващи изменения и допълнения.
19 Вж. Постановление № 6 от 30.10.1975 г. на Пленума на ВС.
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съдебния акт. Също така, съдилищата са длъж ни 
да проверяват и да мотивират деянието не е ли 
извършено от непълнолетния поради увле чение 
или лекомислие, от което ще зависи налагането 
на възпитателни мерки или на наказание.20“ 
Ясно е, че съдът не разполага със специални 
знания, с помощта на които да прецени дали 
дадено лице разбира свойството и значението 
на постъпките си и дали може да ги ръководи. 
Поради това, назначаването на експертиза, от
носно вменяемостта на не пълнолетния, е за
дължително. Същото ста новище намира опора 
и в правната теория21. Аналогично разрешение 
на проблема е дадено и в чуждестранното за ко
нодателство22.

Второ, законодателят е поставил условие за 
задължително назначаване на експертиза, ко
гато има съмнение относно „способността на 
обвиняемия, с оглед на неговото физическо и 
психическо състояние, правилно да възприема 
фактите, които имат значение за делото, и да 
дава достоверни обяснения за тях“ – чл. 144, 
ал. 2, т. 4 НПК. Както беше посочено и по
горе, съмненията в непълнолетния обвиняем, 
относно неговата психофизическа зрялост, 
следват от самия закон. Тези съмнения 
почиват именно на възрастта на лицето и 
вероятността това лице да не е достигнало 
онази степен на социален и житейски опит, 
която да му дава възможност да разсъждава 
и действа самостоятелно. Изрази на тези 
съмнения в закона съществуват много, като 

само за пример може да се посочи, че при 
обвинение срещу непълнолетен участието на 
защитник е задължително – чл. 94, ал. 1, т. 1 
НПК, както и че увлечението и лекомислието 
са присъщи, респективно – правно релевантни 
само при непълнолетните – чл. 61, ал. 1 НК. 
Законодателната идея почива на логиката 
на медицината, че непълнолетните все още 
са нестабилни в своето психично съзряване, 
което винаги поставя под съмнение, 
доколко техните действия са логични и 
последователни. От друга страна, разпоредбата 
на чл. 144, ал. 2, т. 4 НПК посочва и с оглед 
на кои процесуални действия следва да бъде 
преценена способността на обви няемия да 
възприема фактите – с оглед възмо ж ността 
му да дава достоверни обяснения за тях. 
Правото на обвиняемия да даде обяснения и 
задължението на ръководещия разследването 
да осигури това право се проявява незабавно 
след предявяване на постановлението за 
привличане на обвиняем – чл. 221 НПК. 
Липсата на разпит на обвиняемия е винаги 
абсолютно процесуално нарушение, което 
опорочава цялата процедура по привличане. 
Именно това обстоятелство по казва в коя 
процесуална фаза следва да бъде назначена 
експертизата23.

Изразените в съдебната практика становища, 
че обясненията на непълнолетния, неговите 
самопризнания, както и логичното му про це
суално поведение не водят до съмнение във 

20 Вж. Постановление № 1 от 09.06.1980 г. на Пленума на ВС.
21 Според Стойнов, А. Цит. съч., с. 127, вменяемостта на непълнолетните следва да бъде „...изрично констатирана“. 
Гиргинов, А. Наказателноотговорни лица. С., 2001, с. 78 - посочва, че непълнолетните не са оформени напълно като 
личности, което води до индивидуална възрастова незрялост. Това е и причината, спрямо непълнолетните, да се 
подхожда диференцирано, като тяхната вменяемост следва да се проверява не само при съмнение, а винаги. В същия 
смисъл вж. и Матеева, Ю. Правен режим на непълнолетни правонарушители. С., 2008, с. 24.
22 Вж. Григоров, И. Цит. съч., с. 5.
23 Разбира се, в този случай може да се мисли и за вариант, при който експертизата да бъде назначена едва във фаза-
та на съдебното производство. В зависимост от отговора на въпроса, съдът ще прецени дали производството може 
да се развие нормално с произнасяне по същество на повдигнатото обвинение. Ако в резултат на експертизата се 
установи, че подсъдимият е бил невменяем към момента на извършване на деянието, съдът отново ще се произнесе 
по същество, но закономерният изход би бил единствено постановяването на оправдателна присъда, тъй като няма 
да е налице една от положителните предпоставки за ангажиране на наказателната отговорност на лицето – да е 
осъществило деянието в състояние на вменяемост. Няма пречка експертизата да бъде назначена и в производство-
то по вземане на мярка за неотклонение.
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вменяемостта, не могат да бъдат споделени. 
Пре зумпцията, която законодателят въвежда, 
поставя вменяемостта на непълнолетните под 
условие24. Както основателно се сочи в тео
рията, за тези лица се предполага, че не са 
възрастово зрели и вменяеми25. За да се приеме, 

че непълнолетните са наказателноотговорни, 
презумпцията на закона следва да се обори26. 
Липсата на изрична проверка на този въпрос 
винаги представлява съществено процесуално 
нарушение, което би наложило от мяна на при
съдата.27

24 В теорията се посочва, че законовата презумпция е оборима, като смисълът на разпоредбата на чл. 31, ал. 2 НК е 
в това, ръководно-решаващият орган да докаже, че непълнолетният е могъл да разбира свойството и значението на 
деянието си и да ръководи постъпките си. Вж. конкретно Матеева, Ю. Цит. съч., с. 21.
25 Вж. Гиргинов, А. Цит. съч., с. 79, както и Матеева, Ю. Цит. съч., с. 21.
26 Вж. Ненов, И. Наказателно право на Република България. Обща част. Книга първа (Нова редакция Александър 
Стойнов). С., 1992, с. 208, който приема, че съмнението във вменяемостта има значение при пълнолетните, докато 
при непълнолетните въпросът, дали са притежавали интелектуални и волеви способности, често е в зависимост от 
извършването на общественоопасното деяние.
27 Вж. Гиргинов, А. Цит. съч., с. 79, както и цитираната там съдебна практика.
28 Вж. Григоров, И. Ролята на „психичните ускорители“ за непълнолетните правонарушители. Обществено възпи-
тание, № 3, 2007 г., с. 37.

Заключение
Поставеният на разглеждане въпрос не е ма ловажен. 

Вменяемостта е задължителна пред поставка за реализиране на 
наказателна отго во рност и като така, същата следва да е налице. 
Напълно логично е да се приеме, че пъл но летните са вменяеми, по 
презумпцията на закона. Такъв извод, обаче, не следва да се прави 
за непълнолетните. Тяхната възможност да раз бират свойството 
и значението на дея нието си и да ръководят постъпките си 
под лежи на из рична проверка, която изисква из ползването на 
спец и ални знания.

Съмнението, което законът въвежда, от нос но вменяемостта 
на непълнолетните, е на пъл но оправдано. Според 
статистически и кри мо нологични изследвания, психичните и 
со ци а лни смущения в развитието на тези лица са причина за 
извършването на близо 1/3 (една тре та) от противообществените 
прояви в тази въз раст.28

Надявам се, анализираният в настоящото кратко изследване 
въпрос да провокира ин те реса както на практикуващите 
юристи, така и на правната теория.
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Методологични принципи при по-
смъртната психиатрична и психоло-

гична експертиза

Доц. д-р Владимир Велинов, д.м.1

Георги Кирилов2

Този текст, предлаган от вещи лица в 
областта на съдебната психиатрия и съдебната 
психология, е резултат на техните усилия да 
бъдат потърсени найсъществените общи по
зиции и разбирания с професионалистите от 
сферата на правото. Като имаме предвид, че 
методологията е стратегия за организацията 
на дейностите в която и да е област и че сис
темният подход гарантира пълноценното хо
листично разбиране на явленията и тяхното 
управление, предлагаме на вниманието на чи
тателите някои специфични особености на 
посмъртната психиатрична и психологична 
съдебна експертиза.

Съгласно разпоредбата на чл. 144, ал. 1 
НПК, съдебнопсихиатричните и съдеб но пси
хологичните експертизи се наз на чават от съд или 
орган на досъдебното производство, когато за 
изясняването на някои обстоятелства по делото 
са необходими специални знания от областта на 
психиатрията и психологията. 

В специализираната литература се отбелязва, 
че обичайно експертизите се извършват чрез 

реално освидетелстване на живи лица и срав
нително порядко се извършва задочна екс
пертиза, при отсъствие на освидетелстваното 
лице, по документи. Тя може да се отнася както 
за живо отсъстващо лице, така и за починало 
лице. При посмъртните експертизи се правят 
ана лизи на реални данни, явления и резултати, 
при отсъствие на конкретния индивид за осви
детелстване, за минало време, след смъртта 
му, когато възможностите за верифициране на 
информацията е значително затруднена.3 

В България посмъртна експертиза се назн а  
чава найчесто по Закона за наследството, но 
също и в процедури по ГПК, за решаване на 
въпроси по приложението на Семейния кодекс, 
Закона за лицата и семейството, Закона за за
дълженията и договорите. 

Найчесто с тази експертиза се цели да бъдат 
установени базисните психични годности и 
възможности на починало лице преди смъртта 
му, когато е било родител, осиновител, съпруг, 
завещател, страна по договор или друго правно 
качество, от което се пораждат имуществени 

1 Авторът е специалист по психиатрия и по съдебна психиатрия, председател на Държавната комисия за специалност 
„Съдебна психиатрия“ – МЗ, експерт на Фондацията за развитие на правосъдието.
2 Авторът е магистър по „Клинична и консултативна психология“, асистент в Катедрата по психология към СУ „Св. 
Климент Охридски“, консултант към „Център Спектра“, експерт на Фондацията за развитие на правосъдието.
3 Велинов Вл., Маринов, П. „Видове съдебнопсихиатрични експертизи“. В: Практическа психиатрия. Том 2. Съдебна 
психиатрия (под редакцията на д-р Петър Маринов, д.м.; доц. д-р Владимир Велинов, д.м.). Издателство „Ася – Росен 
Младенов“
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и други последици за преживели трети лица, 
когато са възникнали съмнения в психичните 
качества на това лице, или се твърди, че тези му 
качества са били компрометирани. Например, 
по гражданско дело може да бъде поставена 
задача пред вещото лице – психиатър да се про
изнесе, дали завещателят, когато пред нотариус 
в дома си е подписал завещание, е имал годност 
да завещава, след като е бил тежко болен от 
раково заболяване, бил е изписан от болницата 
предния ден и поради рязко влошаване на 
състоянието е приет на следващия ден отново в 
болницата, където е починал след три дни. 

Посмъртната експертиза може да бъде от 
особено значение за установяване на обстоя
телства от психичното състояние и пре жи
вявания приживе на починало лице, които 
са необходими и на наказателния съд или на 
органите на държавното обвинение при раз
следването и квалифицирането на прес тъп ления 
– например при установяване на причини за са
моубийство в рамките на хипотезата на чл. 127 
НК, вменяемост или невменяемост на починал 
извършител или годността приживе на починал 
свидетел или жертва на престъпление, както и 
на други обстоятелства относно починал чо
век, от значение за индивидуализацията на 
отговорността на извършителя. Например, в 
досъдебно производство на вещото лице – пси
хиатър може да бъде поставен въпросът, в какво 
психично състояние е бил пострадалият и дали 
е боледувал от някакво психично заболяване, 
когато е намерен починал до блока, в който 
живее, под балкона на апартамента си, и дали 
смъртта е резултат на самоубийство.

Посмъртните експертизи са изключително 
сложни и поставят множество сложни въп роси. 
В литературата липсват достатъчно научни 
пуб ликации, особено по отношение на мето

до логията за изготвянето на експер тизите и 
на параметрите, които всяко вещо лице – пси
хиатър или психолог, следва да съобразява. По
ради това е необходимо орга ните на съдебната 
власт, в помощ на които експертизите се из го
твят, да са запознати наймалкото с основните 
методологични принципи, към които е препо
ръчително да се придържат самите вещи лица. 

А. Водещ е методологичният въпрос относно 
същността на посмъртната експертиза. 

Традиционно в българските и редица чуж
дестранни научни анализи посмъртните екс
пертизи се разглеждат като специфичен вид 
задочна експертиза. Също както при задочната 
експертиза, посмъртната експертиза се прави 
само по материали от делото и е особено 
трудна, тъй като „нерядко отсъстват документи, 
които характеризират психичното състояние на 
освидетелстваното лице към момента, от който 
се интересуват съдебните органи“4. 

Порядко се среща мнението, че задочните екс
пертизи са качествено различни от посмъртните. 
Поскоро се приема, че найсъществената 
особеност и на задочните експертизи, както и 
на посмъртните, е, че се изпълняват без личното 
участие на освидетелствания и посредством 
анализ на свидетелски показания, медицинска 
документация, характеристики и мнения, които 
обаче винаги остават косвени аргументи. Най
голямо значение се отдава на лични писма, 
дневници и ръкописи. Разликата е единствено, 
че при типичната задочна експертиза се прави 
неприсъствено освидетелстване на живо лице 
(вкл. и когато то е неизвестно), докато при 
посмъртните освидетелстването е post mortem, а 
общоприето е становището, че „възможностите 
на този вид експертиза са много ограничени“.5 

Основната трудност при извършването на 
посмъртните експертизи се състои в това, че 

4 Енгалычев, В. Ф. Посмертная судебно-психологическая экспертиза. Прикладная юридическая психология: учебное 
пособие для вузов (под ред. проф. А. М. Столяренко). М., Юнити-Дана, 2001, с. 420–430
5 Ризаев, М. Н. Ходжаева, Н. Д. Воронина Н. В. Судебная психиатррия (Допущено Министерством внутренних дел 
Республики Узбекистан в качестве учебника для высших образовательных учреждений МВД Республики Узбекистан). 
Ташкент, 2005, с. 16–17
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обектът на експертното изследване е мъртъв 
човек и експертизата се съсредоточава върху 
анализ само на следите от психичната дей
ност на починалия. 

Б. Така вторият, но също основен ме то до
логичен проблем е, че този вид експертизи са 
натоварени с големи рискове от непълнота 
на данните, които логично биват последвани 
от несигурност в диагностичните и в ек
спертни оценки. Така например, в досъдебно 
производство на вещото лице – психиатър може 
да бъде поставен въпросът, дали намереното 
неидентифицирано лице е боледувало от 
някакво психично заболяване, предвид твърде 
занемарения му вид (клошар), отсъствието 
на документи и наличието на стара листовка 
за медикамент, който се прилага при някои 
психични заболявания.

В. Към тази специфика, като трети мето
дологичен проблем, може да се добави и 
обстоятелство, индивидуално за някои вещи 
лица, когато специфичната им професионална 
подготовка е недостатъчна. Понякога, колкото 
и да е балансирана позицията на такова вещо 
лице, колкото и да е стабилно и системно обу
чението му, то невинаги успява напълно да се 
освободи и успешно да контролира личните 
си емоции. Уместно е да се припомни, че 
висококомпетентното вещо лице би трябвало да 
е преминало обучение и тренинг за спазване на 
базисния принцип за емоционален неутралитет, 
да не се поддава на никакви лични емоции и 

внушения в експертизата. Вместо това, вещото 
лице до някаква степен се идентифицира 
с проблемите на някоя от страните по 
делото и прави заключение не според 
обстоятелствата по делото, а според личните 
си преживявания. Това обичайно са личните 
преживявания за справедливост, когато вещото 
лице е ангажирано от чувството, че не е редно 
психично пълноценен (според него) индивид 
да бъде представян от заинтересованите лица 
като болен, или когато (според вещото лице) 
решението на наследодателя е било житейски 
справедливо, макар да се оспорва. Така вещото 
лице излиза грубо и непрофесионално извън 
стриктните граници на експертната си роля и 
се опитва да се намеси, според гражданската 
си позиция. 

Съществуват и понеблагоприятни ситуации 
– когато непрофесионалното поведение и 
некоректното експертно заключение е продукт 
на травматични моменти от личния живот на 
вещото лице, на преживени загуби и неудачи. По 
механизъм на възникване тези преживявания са 
много сходни с преживяванията за подкрепа и 
социална (житейска) справедливост, характерни 
за психиатъралечител или психологатерапевт 
към обичайните им пациенти, сходни с кон
трапреноса на лекаря и психолога, каквито 
пре живявания възникват задължително в др у
гите – специфични диагностични, но пре димно 
терапевтични и лечебни роли на тези спе циа
листи6. Така недостатъчно квал и фи цираният и 

6 Контрапреносът в психотерапията (при едно по-разширително тълкуване във всяка ситуация на отношения 
професионалист-клиент, например в медицината, педагогиката, консултирането и пр.) е състояние, при което 
терапевтът (консултантът) пренася свои лични несъзнавани чувства към пациента (клиента), които са резултат 
от целия досегашен негов личен и професионален живот, от понесени психотравми или постигнати достижения, 
от реализирани успехи или претърпени загуби. Така контрапреносът може да бъде позитивен или негативен, но 
по-важното качество е, че неразпознатият контрапренос води професионалиста към емоционално деформирани 
преценки, решения и действия. Например: психотерапевтката може да има силно желание, пациентът да има 
отлични постижения, защото този пациент й напомня за нейния син; или психотерапевт, който в миналото не 
е получавал достатъчно внимание от баща си, да възприема пациента си като прекалено дистанциран и пр., или 
вещо лице, което е било силно емоционално ангажирано с вече починал близък да пренася тази позитивна емоция 
към починалия наследодател и да преценява неговите когнитивни (и завещателни) възможности на по-високо ниво, 
отколкото сочат обстоятелствата; или вещо лице, което е било обект на някаква измама в личния си живот, 
да смята, че не са достоверни представените документи; или вещо лице, което винаги е било само изпълнител 
на преценките на началника си, да се предоверява на клинико-диагностичните оценки на лекарите (особено ако са 
хабилитирани лица), поставили някаква предходна диагноза.
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не дос татъчно обученият профе сионалист – вещо 
лице не може да разпознае и да контролира 
емоциите, които в такава ситуация са паразитни 
и вредни. 

Така например, в реално протекла процедура 
по неприключило гражданско дело вещото 
лице – психиатър в съдебнопсихиатричното 
обсъждане включва като аргумент твърдението: 
„… съдържанието на този документ (в случая 
завещание) противоречи на интересите на 
починалия…“ 

Г. Следващият методологичен проблем 
е специализираната подготовка на ве
щите лица. В България, при досегашната 
организация на подготовката на вещите ли
ца, тяхната компетентност за извършване на 
високоспециализирани експертизи найче сто 
е недостатъчна, особено в областта на по с
мъртната експертиза. Това се предопределя от 
обстоятелството, че институциите, ко ито да ва т 
базисната компетентност на спе циа ли ста, и ин
ституциите, които ползват неговата ком пе те н
тност като вещо лице, не са развили никакво 
сътрудничество помежду си, нито общи интереси, 
общи стратегии или общи цели. Институциите, 
които дават баз исната професионална подготовка 
на бъдещото вещо лице, нямат никакъв интерес 
или полза да му предложат каквато и да е ек с
пертна компетентност. Паралелно с то ва, пра
восъдната система, която ползва познанията и 
уменията на вещите лица, няма никаква система 
за организирането на тяхното първоначално или 
поддържащо обучение в областта на експертизата, за 
атестацията им, за лицензирането им, за доказването 
на експертната им компетентност, за качествен 
и компетентен контрол върху съдържанието и 
коректността на експертните заключения. 

Д. Следващият методологичен проблем в по
смъртната експертиза е на кого да се възлага 
извършването й – на всеки специалист от определена 
област (в случая на всеки психиатър или психолог) 
или на висококомпетентни и професионално 
обучени вещи лица. 

Конкретно, посмъртната експертиза следва да 
се възлага и извършва от високоспециализирани 
експерти със специалност по съдебна пси хи
атрия и психолози със специалност по кли
нична психология, които задължително имат 
специализирано обучение и опит в изготвянето 
на експертни становища. Това е в унисон с 
наскоро подетите инициативи за промяна на до
сега съществуващата нормативна база, относно 
съдебните експертизи, и идеята за създаване на 
специален закон, който да гарантира обучението и 
компетентността на вещите лица, да диференцира 
нивата на сложност на експертните задачи, да 
определя нива на компетентност на вещите лица 
и регламент за сертифициране на тези нива на 
компетентност.

Така например, в друго реално дело ра
йонният съд възлага повторна експертиза 
на вещи лица, които са препоръчани като 
специалисти в областта на психиатрията и 
психологията. Предходната психиатрична и 
неврологична експертиза, извършена на базата 
на комплексна диагноза (мозъчносъдова 
болест, състояние след исхемичен ин султ, 
корова атрофия и мултиинфарктна енцефа
ло патия, епилепсия с големи припадъци, хи
пертонична болест ІІІ ст., захарен диабет ІІ 
тип инсулинозависим, левостранна латентна 
хемипареза, исхемичва болест на сърцето, мио
карден инфаркт в хроничен стадий, диабетна 
полиневропатия, метатуберкулозна пневмония 
вдясно и хронична бъбречна недостатъчност), 
приема, че освидетелстваният се е намирал в 
продължително разстройство на съзнанието и 
не е бил в състояние да разбира свойството и 
зна чението на действията си. Повторната ек с
пе ртиза, изготвена от лица с достатъчно опит 
и професионална квалификация, достига до 
заключението, че освидетелстваният, въпреки 
съвкупността на заболявания, е бил в със то
яние да разбира свойството и значението на 
действията си, когато е издал пълномощно на 
съпругата си.
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Е. Основното затруднение при посмъртните 
освидетелствания е отсъствието на достатъчно 
валидни аргументи за категорични клинични 
и експертни оценки. Често и найстарателно 
събираните данни не могат да осигурят достатъчно 
надеждна информация, върху която да се 
направи категорично обосновано заключение. 
В материалите по дела и преписки присъстват 
множество документи и данни, но те невинаги са 
найинформативните за конкретната експертиза. 
А от вещото лице се очаква да даде категоричен 
отговор. Нерядко не са търсени и не са приложени 
съществени медицински или сходни документи, 
които биха имали основно значение именно за 
конкретната експертната оценка. В гражданските 
производства е обича й но явление материалите, 
предоставяни на съда, да се представят от страните 
в процеса едностранчиво, с цел експертизата да 
потвърди или отхвърли дадено твърдение. 

За да се избегне това затруднение, вещото 
лице следва да бъде стимулирано внимателно да 
анализира всички налични документи по делото 
и при необходимост да изисква представянето 
на допълнителни материали.

Така например, в гражданско производство 
вещото лице, наред с конкретните въпроси от
носно състоянието, е задължено от окръжния 
съд още да проучи медицинската документация 
на починалия. При подробното запознаване с 
медицинските документи се установява, че по 
делото са приложени само част от тях. Другите 
документи биват предоставени от болнично 
заведение, едва след изричното им изискване от 
съда по предложение на вещото лице.

Ж. Не е без значение и обстоятелството, че 
понякога въпросите, задавани на вещото 
лице, са преднамерено редактирани така, 
че да не може да им се отговори достатъчно 
точно и достатъчно категорично, като това е 
част от стратегията на някоя от страните, за да 
бъде предварително разколебана стойността на 
заключението. 

З. Дори и типичните и пълноценни меди
цински документи нерядко не съдържат 
достатъчно съществена информация. 

1. За илюстрация на процеса, е полезно да се 
уточни, че обичайният начин за изграждане на 
клиничните оценки в медицината, включително 
и в психиатрията, следва ясно логичната 
последователност: 

а) установяване на симптом (отделен признак);
б) изграждане на синдром (логично свързани 

признаци) и
в) поставяне на диагноза (интерференция 

между причинни фактори – ако могат да се 
установят, между водещи синдроми, в съ о тве т
ствие с динамика на боледуването, по влияване 
от ле че ние и пр.). 

По отношение на диагностиката, в лите
ратурата се изтъква, че „от гносеологична и 
методологична гледна точка, диагностиката 
трябва да се разглежда като процес на събиране, 
анализиране и обобщение на фактологическата 
информация“7, като се определя, че ядрото на 
диагностиката в психиатрията се състои от 
„психопатологични елементи, найважните 
от които са симптомите и синдромите, кои то 
психиатърът открива, квалифицира и систе
матизира с различни методи – клинични, клинико
психологични (експерименталнопсихологични) 
и лабораторни“8. В същото ръководство се 
коментира, че „теорията на общата медицина 
дефинира понятието „симптом“ като изолиран 
елемент на болестния процес, носещ определено 
и отчетливо значение за разпознаване на ця
лостното състояние. По същество, това е прост, 
отчетлив и неделим на други съставни части 
феномен. В психопатологията, обаче, явления от 
този род са поскоро изключение. Такива са само 
феномените на найгрубия симптоматологичен 
регистър – налудности, халюцинации и пр.“9 

2. Често медицинските документи са би ли 
предназначени за други медицински (не ек с
пе ртни) цели и информацията в тях е много 

7 Авторски колектив. Диференциална диагноза на психичните заболявания. С., Медицина и физкултура, 1991 г.  
8 Пак там.  
9 Пак там. 
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съществена, но предимно или единствено 
насочена към здравословното състояние на 
лицето, а не толкова за целите на преценката на 
базисните му годности. 

Така например, по конкретно дело са 
представени шест епикризи, два протокола за 
освидетелствания от ТЕЛК, копие от Рецептурна 
книжка, копия от рецепти, но в нито един от 
тези документи няма каквото и да е описание на 
психичното състояние на починалия.

3. Наред с това, понякога в медицинските 
документи, издавани от различни медицински 
заведения или от различни специалисти от 
една област, съществуват значими различия в 
диагностичните оценки на конкретния пациент, 
при еднакви клинични аргументи и в много 
близки времеви интервали. Понякога такива 
различия се установяват дори в непосредствено 
следващи един след друг епизоди на обслужване. 
Отсъствието на елементи на диагнозата или 
на цели диагностични раздели, поставени от 
едно заведение, в сравнение с тези, поставени 
в друго, не позволява да се проследи системно 
и детайлно развитието на заболяването, а още 
повече да се възприемат като напълно коректни 
такива документи. Вещото лице е подложено на 
изкушението да хиперболизира значението на 
някои документи и да омаловажи стойността на 
други (виж проблем В. и Г.).

Така например, по конкретно дело е приложена 
епикриза за стационарно лечение в психиатрична 
болница за определен период от време с диагноза 
,,начална съдова деменция“ и веднага след това 
друга епикриза от университетска клиника 
за друг период от същата година с диагноза 
,,посттравматично разстройство“. 

И. Съществува принципно различие в 
дейностите на клиничния психиатър/псих о
лог и съдебния психиатър/психолог, относно 
свободата на преценките. 

Докато клиничният специалист може да си 
позволи да предприеме лечебни/терапевтични  
процедури, дори и само при допускане на 
болестно разстройство (непотвърдена хипотеза), 
и спонтанно да пренесе този принцип и в ек

спертната си работа, експертът – вещо лице 
следва да направи своето заключение само 
при наличието на конкретни доказателства, 
т.е. само при потвърдена хипотеза. Но когато 
вещото лице няма достатъчна експертна по
дготовка, такова вещо лице, по аналогия с 
ди агностичнолечебните принципи, може да 
достигне до категорични заключения, по пътя 
на екстраполацията, като приеме обичай ното 
развитие на някакво състояние като до ка за
тел ство, че това развитие се е получило и при 
конкретното освидетелстване, макар че няма 
аргументи за това. 

Да се върнем към примера с поставената пред 
вещото лице – психиатър задача да установи 
завещателна годност у починало лице с раково 
заболяване, което преживе е подписало у до ма 
си пред нотариус завещание в деня след из
писването си и преди постъпването си отново в 
болница, поради рязко влошаване на здравето, 
където е починало след три дни. Вещото лице 
приема, че състоянието на починалия един 
ден преди влошаването и четири дни преди 
смъртта му неизбежно е било тежко и го е ли
шавало от възможност да завещава, тъй като 
обичайно при прогресивното утежняване на 
за боляването и доближаването до термина на 
па циента съзнанието по принцип е нарушено и 
годността за завещание – също.  

Й. Рискована е практиката за вещи лица 
да бъдат избирани и дори предпочитани 
лекуващите лекари на подекспертния, ан га
жирани с провежданото спрямо него лечение 
и носещи отговорност за здравословното му 
състояние. Тук отново не се оценява принципът 
на емоционалната неутралност на вещото 
лице, пренебрегва се рискът от влияния на кон
трапреноса на професионалиста, когато обсъжда 
проблеми на предишен пациент в експертна 
ситуация, която има съвсем други принципи и 
професионални изисквания (виж бележка под 
линия 5). 

К. Посмъртната психиатрична и психологична 
оценка на състоянието на освидетелствания 
следва да обхваща анализ и коментар на цялата 
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налична информация, прецизен анализ на 
всички материали по делото, и найвече на 
направени приживе диагностични оценки. 
В литературата6 се пояснява, че в психиатрията 
диагностицирането протича на два логически 
етапа: причисляване към някой от основните 
раздели на триадичната симптоматика – I етап, 
а след това, ако е възможно, причисляване и 
към определена нозологична категория – II 
етап. Клиничната практика показва, че често 
поставянето на нозологична диагноза е особено 
трудно. Авторитетни автори6 коментират, че в 
ежедневната практика психиатърът се сблъсква 
с големи трудности и в диференциалната 
диагностика на симптомно и синдромно 
равнище, и при отъждествяването на конкретната 
син дромология, динамика на заболяването и 
други общопатологични фактори с определена 
нозологична категория. Ето защо тези автори 
предлагат при обсъждането на диагнозата на 
систематичната група (т.нар. първи етап), а 
след това при определянето на нозологичната 
диагноза (т.е. II етап на диагностициране) 
трябва да се имат предвид редица ръководни 
постановки (принципи)6.

1. Няма психопатологичен симптом или 
синдром, който да е патогномоничен (предо пре
делящ) за определена област и само по неговото 
установяване (наличност) да може да се постави 
определена нозологична диагноза. Принципът 
за неспецифичност в психиатрията важи за 
всички психични разстройства и заболявания. 

2. Психиатричната диагноза не може да се 
изгражда никога върху един симптом или 
синдром. Винаги е меродавна общата психо па
тологична картина или както ние я фо рмулираме 
– особеностите на нейното начало, динамика, 
развитие, т.е. характеристиката на динамичната 
симптомна стереотипия, в която найважни 
данни (елементи) са напречният и надлъжен 
разрез на болестта, понякога проследяван 
години, респ. протичането на за боляването и 
прецизната катамнеза.

3. Без внимателно, всестранно и точно 
изследване на телесната сфера и неврологичните 

функции не може и не бива да се поставя око н
чателна психиатрична диагноза.

Л. Следва да се има предвид, че експертната 
оценка на годността на освидетелстваното 
лице задължително следва да се съобразява с 
регистрираните болестни синдроми и диагноза 
и компетентният експерт извлича заключенията 
си, на базата на несъмнени клинично ус та
но вени нарушения на когнитивните, ин те лек
туалните, мисловните, емоционалните и пр. 
области. За прецизния анализ на състоянието 
на освидетелстваното лице, обаче, са еднакво 
важни и наличните, и отсъстващите данни, 
преценки, описания, изследвания, резултати, 
консултации и пр. Относно този проблем, може 
да се добави, че обичайно вещите лица съобразяват 
предимно наличните и диагностицираните 
болестни отклонения и много рядко анализират 
като аргументи отсъстващите болестни смущения, 
отсъстващите консултации, непредложеното и 
неприложеното лечение. Така крайната оценка 
на вещото лице е предварително дебалансирана, 
именно поради влиянието на неговите клинико
диагностични принципи в експертизата, а не 
на специфичните експертни принципи. И тук 
отново достигаме до недостатъчната експертна 
компетентност на вещото лице, което е много 
добър професионалист, но лош експерт. 

В примера с представените множество 
документи, които не съдържат описание на пси
хичното състояние на починалия, са опи сани 
подробно общосоматични отклонения – хи
пертонична болест, на терена на сравнително на
преднала възраст (65 г.), с преходни нарушения 
на мозъчното кръвообращение, консултации 
и лечение в кардиологични и неврологични 
клиники. Никъде, обаче, няма никакви описания 
на каквито и да е психични отклонения, в 
комплекса консултации не са предвиждани пси
хиатрични, в рецептурната книжка няма никакви 
медикаменти за лечение на деменция или дори 
за поддържане на добър когнитивен капацитет 
в късна възраст.  

 М. Всеки специалист има свои персонални 
диагностични, аналитични и оценъчни кри
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терии, принципи и рамки и въпреки на личието 
на задължителен норматив (в момента „Х 
ревизия на Международната класификация на 
болестите“)10, различните специалисти могат 
да имат различни оценки при едни и същи пред
поставки. Естествено, тези различия обичайно 
не са фрапантни и са в достатъчно тесни граници, 
но са в противоречие с пре цизната работа на 
компетентното вещо лице. Отделен е въпросът 
за отговорността на ве щото лице, когато на 
фона на несъмнен кли ничен професионализъм 
допуска експертен непрофесионализъм при 
анализа на фактите и обстоятелствата поради 
недостатъчна експертна компетентност, въпреки 
много обширната си медицинска компетентност.

Така например, по конкретно гражданско дело 
вещото лице е поставило диагноза ,,психопатна 
декомпенсация“, каквато диагностична рубрика 
няма в МКБ 10. В разширената експертиза върху 
същите клинични аргументи трите вещи лица са 
поставили диагноза ,,реакция на дезадаптация“. 

Н. При някои вещи лица, особено които са без 
достатъчен експертен опит, се наблю дава скло н
ност за ,,анатомизиране и мор фоло гизиране“ 
на диагностичните и експе ртните анализи, 
т.е. те са склонни само върху анатомични от
клонения да стигнат до клинични оценки за 
болестни синдроми и психични смущения, 
без да са налице клинични основания за това, 
а изобщо, по принцип, само защото на базата 
на такива анатомични нарушения обичайно 
се развиват някакви психични смущения. 
Типичен пример представляват заключения на 
вещи лица при посмъртно освидетелстване на 
лице, което приживе е боледувало от болести, 
водещи до увреждане на мозъчната структура. 
Уместно е тук да се припомни кардиналният 
принцип, че макар да съществува зависимост 
между увредена структура (в случая мозъчна) 
и на рушена функция (в случая психична), тя 
никога не е категорична и линейна, т.е. при 
ув редена структура са възможни достатъчно 
пълноценни функционални компенсации и 

обратно – могат да бъдат установени достатъчно 
тежки нарушения на психичните функции при 
сравнително запазена мозъчна структура.

Например, по конкретно дело вещото лице 
обосновава експертната си преценка с аргумента, 
че ,,при аутопсията на починалия е установена 
обща и мозъчна атеросклероза. Мозъчната 
атеросклероза обичайно се съпровожда от оглу
пяване. На тази база следва да се приеме, че … 
не е бил годен да завещава.“

О. При интерпретацията на която и да е пси
хиатрична диагноза, относно евентуалното вли
яние на конкретното заболяване върху базисните 
психични годности на индивида – от цялостното 
им запазване до дълбокото им деформиране или 
разрушаване – е необходимо да се съобрази 
отново, че и между тези две явления (диагнози 
и годности) не съществува пряка линейна за
висимост. За преценката относно наличието, 
респ. отсъствието, на тези годности, най
съществена е преценката на конкретното със
тояние на индивида, конкретните болестни 
прояви (синдроми), а не толкова наличието 
на някаква психиатрична диагноза (като 
органично разстройство, афективно раз
стройство, дори шизофрения и пр.). Не 
следва непременно да се приемат като валидни 
за конкретно освидетелствано лице общите за
ко номерности на някакво заболяване, каквото 
се установява при това лице, без обаче тази 
оценка да е подкрепена от някакви конкретни 
за момента на освидетелстването и клинично 
изявени болестни смущения, отклонения или 
оплаквания при освидетелствания, а само по 
принцип.

Така например, по конкретно дело вещото 
лице приема, че „рецидивиращото депресивно 
разстройство е хронично психично заболяване. 
На това основание, следва да се приеме, че 
завещателят е бил лишен от възможност пра
вилно да разбира свойството и значението на 
постъпките си и да ръководи действията си“. 
Пропуска се важният детайл, че към оспорвания 

10 МКБ 10 ревизия, http://www.nchi.government.bg/download.html
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момент този пациент е бил в стабилна ремисия 
на фона на поддържащо лечение и не са описани 
никакви актуални депресивни прояви.

П. При посмъртната психиатрична и пси
хологична експертиза мнението и/или ко ме н та
рите на различни специалисти от областта на 
медицината следва да се анализират наравно 
с останалите материали по делото, а не като 
посъществени. При анализа на конкретни 
медицински клинични, психични и поведенчески 
прояви съществува рискът да бъдат приети като 
напълно компетентни и надеждни преценките 
за психичните прояви на освидетелстваното 
лице, поставени от специалист от която и да е 
област на медицината (дори и стоматологията!), 
като се пропуска вероятността, добрият спе
циалист от която и да е медицинска област да 
е напълно некомпетентен в друга, особено в 
психиатричната/психологичната област. Ко
ментарите на специалистите от областта на 
медицината не са постойностни от описанията 
на който и да е друг свидетел.

Например, по конкретно дело свидетел ле
каранестезиолог прави подробно описание на 
състоянието на освидетелствания приживе – 
„беше отпуснат, не контактуваше, само с глава 
ни кимна да си вървим“, и дава психиатрични 
оценки за състоянието му – „за мене той беше 
неадекватен“. Съдът е склонен да даде поголям 
кредит на това твърдение поради лекарската 
професия на свидетеля.

Р. Съобразяването с предходни експертни 
заключения е съществен въпрос в изготвянето 
на компетентно експертно заключение. В закона 
няма изискване, вещото лице да се съобразява 
с предходните експертни заключения11. Освен 
това предходните експертни заключения 

съдържат диагностичните и експертни анализи 
на конкретния предишен експерт, без да имат 
някаква фактологична стойност. Поради 
метааналитичния12 си характер експертните 
заключения от предходна експертиза не могат 
да бъдат аргументи за обосноваване или 
отхвърляне на някаква хипотеза в следваща 
експертиза. От предходните освидетелствания 
могат да бъдат ползвани само конкретни  
фактологични изходни данни (неизвестни 
изявления на освидетелствания, неизвестни 
описания и подобни), които при сегашната 
експертиза биха могли да внесат допълнителна 
светлина върху детайлите и които следва да 
бъдат анализирани наред с всички други изходни 
данни13. 

С. Основен принцип при послесмъртната 
психиатрична и психологична оценка на 
състоянието на човека е внимателният анализ 
на свидетелските показания. Те найчесто не 
са достатъчно точни, нито достатъчно конкретни 
както относно феноменологията на описваните 
събития, така и относно хронологията им14. 

Невинаги е ясно, доколко свидетелските 
показания са допълнително деформирани (респ.  
прередактирани) поради някакви персонални 
ценности или личностни, емоционални или 
когнитивни девиации15. Свидетелските пока
зания по правило са противоречиви, дори по
някога взаимно се изключват. Това се отнася 
дори и за свидетелските показания на един 
и същи свидетел в различни фази на делото. 
Този фе номен не е изненада за компетентното 
вещо лице и го освобождава от изкушението 
да приеме едни от тях за достоверни, а други 
да отхвърли, т.е. да изземе компетенциите на 
съда. Това изкушение, обаче, нерядко се сре

11 Няма такова изискване в чл. 149 НПК „задължения на вещото лице“.
12 Метаанализ – статистически метод, при който се прави повторен анализ на резултатите от предходни 
изследвания, в случая на експертизата анализ на първоначалните медицински документи и на резултатите от 
предходни изследвания.
13 В посмъртната експертиза това е съществена разлика от експертизите приживе, където предходни изявления 
на освидетелствания – извадки от психиатричното и/или психологичното му изследване приживе имат същата 
стойност, както данните от актуалното психиатрично или психологично изследване.
14 Венедиков, П. Писмени доказателства и свидетелски показания в гражданския процес. Сиби
15 Ollivier H , P. Mossy, G. Bobis, Credibility of testimony, PMID: 13570928 [PubMed - indexed for МEDLINE]
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ща при експертни коментари от вещи лица с 
обичайна медицинска подготовка, свикнали 
да се доверяват на предоставените им данни. 
Професионално подготвеният експерт може 
само да си позволи, когато е неизбежно, да 
опише доколко някои свидетелски показания са 
съпоставими с други понадеждни източници на 
информация или не са такива.

Така например, свидетел твърди пред съда, 
че „тя непрекъснато се губеше, трябваше да я 

довеждат до къщата ù“, докато друг свидетел 
описва, че тя „беше много подредена жена, 
ходеше си сама до пощата, до магазина, 
говорели сме си дори за политика“. Вещото 
лице анализира само показанията на първия 
свидетел и напълно пренебрегва показанията 
на втория. Освен това вещото лице не при
вежда никакви други аргументи, които да 
доказват заключението му за деменцията при 
освидетелстваната. 

В заключение, е необходимо само да се отбележи, че в светлината на 
методологията на посмъртната експертиза са важни няколко съществени 
елемента.

Някои от тях са характерни за всяка съдеб нопсихиатрична или съдебно
пси хо ло гична експертиза – дискоординацията между ин с ти туциите, които 
създават професио на лис тите със специални знания от областта на на уката, 
изкуството или техниката, и инсти туциите, които ползват експертите с 
такива знания. Об щовалидно е и обстоятелството, че вещото ли це може да 
попадне в капана на со б ствените си преживявания, да пренебрегне правилата 
на експертизата и да надхвърли рамките на ек спертната си компетентност. 
По всеместна е и относителната коректност на изходните данни, които най
често са не пълни. 

Поспецифични са отклоненията, които въз никват в резултат на 
повърхностна експертна и персонална подготовка – несъобразяване на вещото 
лице със собствените емоции, не ра з познаване на контрапреноса, отсъствието 
на контрол върху контрапреноса, подчиняване на експертните заключения 
на клиничните и терапевтични правила, допускане на екстра полативни и 
морфологизирани, а не на ар гу ментирани оценки, предоверяване на пре д
ходни клинични и диагностични оценки, пре доверяване или тенденциозно 
обсъждане на свидетелски показания. 

В една статия, колкото и подробна и из дър жана да е тя, могат само да 
се марки рат найсъществените особености и детайли, но пъл ноценната 
подготовка на профе сиона ли с тите, които участват във всички аспекти на 
тази дейност (възлагане, изготвяне, ползване), би могла да е гарантирана 
само при въвеждането на стройна система за обучение и контрол. Но това е 
извън компетентността на авторите.
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Криминалистичната характеристика на 
престъп лението е важен елемент в частните 
кри миналистични методики за разследване 
на отделните видове престъпления. По същ
ността си тя е единна система от знания, св ър
зана с криминалистичните признаци на все ки 
отделен вид престъпление и отразяваща за ко
но мерните връзки между тях. Тази система от 
знания е важен инструмент в установяването 
на типичните следствени ситуации и изграж
дането на типичните следствени версии при 
решаването на конкретни задачи, възникнали в 
хода на разследването. 

В предметното си съдържание кримина ли с
тичната характеристика на престъплението вк
лю чва закономерно проявяващите се призна ци 
на всеки отделен вид престъпление, чрез ко ито 
признаци могат да се решат найбързо и ефе к ти
в но задачите на разследването. Тук биха могли 
да се включат „обектът на престъплението; 
спо собът за извършване на престъплението; 
спо со бът за противодействие на разследването; 
данни за извършителя и неговата личностна 
ха рактеристика; типичните следствени си
ту аци и... последиците от извършването на 

Криминалистичните операции – 
връзки и взаимозависимости

Ана Василева*

престъплението“1. Тази повторяемост на 
признаците на отделния вид престъпление 
създава стройни системи от алгоритми, хара
ктеризиращи се със своята цикличност и 
последователност на проя влението си във 
времето. Алгоритмизацията на ра зследването, 
т.е. разработването на теорията за кримина ли
стичните операции и влагането й в оп ределени 
алгоритмизирани граници и рамки, всъщност е 
стремеж за разработване на системи (състоящи 
се от предварително определен набор от дей
ствия), обезпечаващи бъдещото решаване на 
всички въпроси, възникващи в хода на разс лед
ването2.

§ 1. Особености на криминалистичната 
операция
1. Съдържание на понятието „криминали

стична операция“
Обособяването на белезите на криминалис

тичната операция спомага за полес ното й 
дефиниране като инструмент на крими на лис
тиката. По мое мнение, кримина листичната 
операция е средство за решаване на тактически 

*Ана Василева e докторант по специалност „Криминалистика“ в катедра„Наказателноправни науки“ на Академи-
ята на МВР
1 Беленски, Р. Криминалистика. Второ преработено и допълнено издание. С., 2008, с. 513.
2 По-подробно вж.: Недев, В. Организирана престъпна дейност. Криминалистична характеристика и методи на 
разкриване и разследване. С., 2005, с. 140–142.
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проблеми, възникващи в хода на разследването. 
Тя е вид инструмент, използван за решаване на 
групи от тактически проблеми, които от делните 
следствени действия, взети сами по себе си, не 
могат да решат, следователно криминалистичната 
операция е система от действия по разследването. 
Същевременно този вид операции са и опера
тивноизди рва телни мероприятия и органи за
ционни ме рки. Само чрез тяхното приложение 
целите на раз следването се постигат, когато това 
е н е въз можно да се осъществи чрез отделните 
дей ст вия по разследването. И така: 

– криминалистичната операция е орга ни зи
рана от органа по разследването;

– има за цел установяването и проверката на 
факти, възникващи в хода на разследването;

– резултатите от нея се използват като правно 
валидни доказателства;

– провежда се съгласно правилата за до съде
бното производство, регламентирани в НПК.

Каква криминалистична операция ще се из
бере, зависи само и единствено от органа по 
досъдебното производство. Той съобразява 
преценката си както с целите, които се пре
следват, и задачите, които следва да се раз ре
шат, така и от типичната следствена ситуация, 
т.е. от „съвкупността от условията, при които в 
даден момент се осъществява разследването на 
престъплението“3. 

За да обособим и индивидуализираме поня
тието „криминалистична операция“, трябва да 
отграничим това понятие от сходните му: „такти
ческа комбинация“; „сложна тактическа ко мб и
нация“ и „тактически криминален ана лиз“. 

2. Отграничения

– Криминалистична операция – тактическа 
комбинация

Според Г. Михайлов, тактическата комби на
ция е „съчетание от тактически способи или от 
следствени действия за оказване на въздействие 
върху противодействащите по делото лица, 
с цел създаване на благоприятни условия за 
решаването на конкретни тактически задачи“4. 
Тактическата комбинация, по принцип, 
представлява една система. Оразличаването 
й с криминалистичната операция е на базата 
на структурните понятия: цел, средства за по
стигането на тази цел и обект, върху който се 
въздейства. Целта на криминалистичната опе
рация е крайна в йерархия на целите, докато 
тактическата комбинация поставя за постижими 
някои подцели в хода на разследването, с по
мощта на които се създават предпоставки за 
реализиране на крайната цел. Обектът, върху 
който въздейства тактическата комбинация, е 
обвиняемият, лъжесвидетелят или други лица, 
осъществяващи дейност по противодействие 
на органа на разследването, с оглед разкриване 
на обективната истина по делото.

– Криминалистична операция – сложна так-
тическа комбинация

По мое мнение, в понятието „сложна такти
ческа комбинация“ се включва комбинацията 
от следствени действия за решаване на отдел
на група въпроси, възникваща в хода на раз
следването. В структурата на сложната так ти
ческа комбинация всяко отделно следствено 
действие само по себе си е незаменимо, от
делните следствени действия се извършват в 
предварително определен ред, тъй като именно 
в тази поредност е възможно да се постигне 
крайната цел, преследвана с приложението на 
сложната тактическа комбинация.5

3 По-подробно вж.: Недев, В. Организирана престъпна дейност. Криминалистична характеристика и методи на 
разкриване и разследване. С., 2005, с.140–142.
4 Михайлов. Г. Криминалистика. С., 1998, с. 188.
5 По-подробно вж.: Цеков, Ц. Криминалистика. С., 1988, с. 25.
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– Криминалистична операция – тактически 
криминален анализ 

В „Тактически криминален анализ за раз
криване на организирана престъпна група“ 
Й. Пенев разграничава два вида ана лиз: стра
тегически и тактически. Според автора, ст
ратегическият криминален анализ е „на со чен 
към очертаване на общата картина на обста
новката по линия на противодействие на пре
стъпността като цяло или на отделен вид пре
стъпност, на базата на който ръководителите 
вземат своите решения. Тактическият кри
минален анализ обхваща информацията по 
конкретен сложен случай, при наличието на 
голямо количество данни... Двата вида кри ми
нален анализ взаимно се допълват.“6

След обособяване на дефиницията за крими
налистична операция и отграничаването й от 
други, близки понятия, от важно значение е 
разглеждането на въпроса, на какви основи се 
из гражда криминалистичната операция.

3. Основи на криминалистичната операция
– Логически основи 
При изграждането на логическите основи 

следва да се съобразяваме със следните няколко 
фактора.

* При обобщение на всички събрани по 
конкретно наказателно дело доказателствени 
фа кти, разследващият орган да се произнесе по 
отношение на необходимостта от провеждане 
на определена криминалистична операция.

* При определяне на целите на кримина
листичната операция целта може да се състои 
в създаване на система от факти, в проверка 
на съществуващите факти за определяне на 
пътя на решение на определен проблем или 
съвкупност от проблеми. Анализът на на
чи на за разрешаване на проблема ще пре

достави възможността за проявление на кри
миналистичните операции (индуктивни и де
дуктивни задачи – респ. индуктивни и де ду к
ти вни криминалистични операции).

– Психологични основи
Всяка криминалистична операция е ком бина

ция от действия, резултат на човешка дейност. 
Именно поради този факт, психо ло гическите 
основи на криминали стич на та операция заемат 
важно място в процеса на разследването. Са мите 
психологически осно ви съставляват свръзката 
между съдебната пси хология и тео рията на 
криминалистичните опе рации. 

– Методологически основи 
Те включват системи от методи, спомага

щи за разследването и разкриването на прес
тъпленията. Ц. Цеков в своята „Кримина ли
стика“ обособява три групи методи: 

* общонаучни – наблюдение, описание, из
м ерване, експеримент, моделиране, системен 
метод и т.н.;

* криминалистични – статичен и динамичен 
оглед на местопроизшествието, мащабният и 
цветоотделителният метод на фиксиране и т.н.; 

* методи на други частни науки – химия (ана
литична химия, течна хроматография), физика, 
биология (ДНК профил на престъпника), 
математика и т.н.7 

– Организационни основи 
Те включват: 
* организация на дейността на органа по 

разследването – разследващият орган е длъжен 
да организира процеса по подготовката, 
предприемането на действия за постигане на 
целите на криминалистичната операция;

* организация от страна на разследващия 
ор ган на всички действия на участниците в 
криминалистичната операция.

6 Пенев, Й. Тактически криминален анализ за разкриване на организирана престъпна група. С., 2011, с. 41.
7 Цеков, Ц. Цит. съч., с. 35.
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Организационните функции на разследващия 
орган имат за цел: 

а) максимална активност на всички участници в 
реализацията на една криминалистична операция;

б) ясно разграничаване на последователността 
в отделните сфери на дейност при съвместно 
изпълнение на функциите на отделните уча ст
ници в операцията;

в) организация по контрол за пълнота и пра
вилност в изпълнението на отделните функции 
на всеки един участник;

г) създаването на условия за оптимално изпъл
нение на функциите на отделните участници;

д) фиксиране на найдобри резултати, по с
тигнати от всеки един от участниците в хода на 
разследването.

Разработването на целия комплекс от про
блеми в организацията на крими налис ти ч ната 
операция до голяма степен съдейства в прак
тическото приложение на тази операция. 

При обосновката и разучаването на крими
налистичната операция от изключително важно 
значение са нейните система и структура.

4. Криминалистичната операция като сис
тема като структура

– Криминалистичната операция като си стема 
Използването на системния подход при опи

санието на криминалистичната операция ни 
позволява да опознаем вътрешната организация 
и функционирането на тази операция (като една 
определена цялост) и от друга страна – разу
чаването й като цялостен обект, част от един 
повисш порядък.

Особености на системата са, че тя е ди на мична 
и продължителна в един дълъг времеви отрязък. 
Системата е специално създадена от разследващия 
орган за решаването на сложни тактически задачи. 
Важно е да се разбере, че криминалистичната 

операция е винаги програмноцелева система – 
тя се изг ражда за достигане на определена цел 
или комплекс от цели, конструиране на действия 
по предварително прогнозиране и планиране на 
програми.

Още през 1972 г. Ив. Вакарелски споменава за 
т.нар. „структурни криминалистични методи“, 
т.е. методи за построяване в криминалистиката 
на определени структурни системи. Такива 
структурни системи могат да бъдат например 
„системите на основните елементи на пла
ниране на разследването на престъпленията, 
системите на тактическите способи, които 
образуват тактиката на отделните следствени 
действия, системите от препоръки, които със
тавят отделните мето дики на разследване на 
различните видове пре стъпления... Стру ктур
ните криминалистични методи са ме тоди за 
избиране и натрупване на из ходна информация, 
необходима за построяване на структурата за 
определяне на пътищата за разгъване на струк
турата и за използването й в практическата 
дейност. При това за източници на изходна ин
формация се приемат нормите на НК и НПК, 
сведенията за начините на извършване и скри
ване на престъпленията и за признаците на 
прилагане на тези начини... Въз основа на тази 
изходна информация, се разработват структури 
на типизирани дейст вия на следователя: тяхното 
съдържание и последователност.“8

За да опознаем и разберем още подобре кри
миналистичната операция, е от голямо зна че
ние да познаваме и нейната структура.

– Криминалистичната операция като 
структу ра 

Някои автори, като А. В. Дулов9, разграничават 
следните взаимосвързани стадии в развитието на 
структурата на криминалистичната опе ра ция:

8 Вакарелски, И. Криминалистика. ВСШ-МВР. С., 1972, с. 25.
9 По-подробно вж.: Дулов, А. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979.
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* общо ниво, присъщо за структурата на вся
ка една криминалистична операция – съдържа 
елементите от триадата: цел – условия – сред
ства;

* ниво, присъщо за структурата на група от 
криминалистични операции с общи белези 
– обединява в себе си група от операции със 
сходни външни белези, съдържащи конкретно 
указана тактическа задача, конкретизиран 
обект, точно определена и задължителна съвку
п но ст от тактически средства и т.н.; 

* ниво, присъщо за отделната кримина лис
тична операция – при нея е характерно ви
соко ниво на детайлизация на всеки един от 
отделните елементи, изграждащ тази структура.

5. Принципи и етапи на провеждане
на криминалистичната операция

– Принципи за провеждане на кримина лис-
тичната операция:

* принцип на законност – този принцип се 
свързва със спазването на законодателството 
при провеждането на криминалистичната опе
рация;

* принцип на активното разследване – според 
този принцип, разследващият орган не трябва 
да изчаква проявлението на даден признак 
на престъплението и едва след това да се ак
тивизира, а следва да е деен в рамките на це лия 
процес и цялата му дейност следва да е свър
зана с превенция на престъпността.

– Етапи на провеждане на криминали стич-
ната операция 

По мое мнение, отделянето на самостоятелни 
етапи е необходимо не толкова за оптимизация 
на процеса на подготовка на криминалистичната 
операция, а поскоро поради факта, че от тези 
етапи зависи организацията и управлението на 
предстоящите действия във връзка с провеж

дането на операцията. Всеки един етап спо
собства за определянето на съвкупности от 
дейности, които органът по разследването или 
другите участници в операцията са длъжни да 
извършат в отделната фаза по реализацията на 
самата операция.

6. Значение на криминалистичните
опера ции и ролята им в криминалистичната 
ме тодика и тактиката на разследване на
от дел ните видове престъпления

Криминалистичните операции са част от нау
ката криминалистика и способстват про цеса на 
разследването. Те заемат своето спе цифично 
място в частните методики, т.е. ме тодики за раз
следване на отделните видове престъпления.

Частните методики са определен вид ал
горитъм с практическа насоченост за извър
шване на разследване на отделни видове пре
стъпления. Криминалистичните операции са 
вид алгоритмизация на процеса на цялостното 
разследване.

Частните методики обобщават типични де йст
вия по разследването, извършвани в оп ределена 
последователност и подредени в стройна система. 
Криминалистичните опе ра ции реализират опре
делен вид задачи, ха рак теризиращи се със своята 
повторяемост.

Общата методика на разследването (общо тео
ретични въпроси на криминалистиката) и от
дел ните части методики са взаимосвързани и 
взаи мообусловени от постиженията на кри ми
на листичната тактика. Подобно на кримина лис
тичната методика, кримина листичната тактика 
също е дял на науката криминалистика. Цел на 
тактиката е „да раз работва научнообосновани 
системи от так ти чески способи и препоръки за 
органи за цията и планирането на разследването на 
престъпленията и за извършването на отде л ните 
следствени дей ствия“10.

10 Михайлов, Г. Цит. съч., с. 7.
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Част от белезите на криминалистичната опе
рация са характерни за тактическите способи: 

* криминалистичната тактика е система от 
предварително известни практически поло же
ния за организиране на планирането и воденето 
на досъдебното производство и съдебните 
следствени действия;

* криминалистичната операция работи с 
предварително известни средства, организирана 
е от разследващ полицай/следовател;

* криминалистичната тактика има за цел ус
тановяване поведението на участващите в хода 
на разследването лица, тактика на използване 
на отделните способи на доказване и тактика 
на изследване на всички факти, възникващи 
във фазата на досъдебното производство.

§ 2. Криминалистичната операция и
алгоритмизацията на разследването.
Връзки и взаимозависимости

В началото на изложението споменахме, че 
разработването на теорията за кримина лис
тичните операции е обусловено от стремежа за 
алгоритмизация на процеса на разследването 
или още поточно – разработването на точно 
определени и хронологически подредени сис
теми, състоящи се от предварителен набор от 
действия, обезпечаващи решаването на всички 
въпроси, възникнали в хода на разследването. 

Криминалистичната операция е и форма за 
взаимодействие на органите на досъдебното 
производство, органите на МВР и другите 
органи в хода на разследването. 

Същевременно криминалистичните операции 
са и средство, чрез което се реализират ме то
дите на разследването. 

Криминалистичната операция е алгоритъм 
и именно като такъв, тя е „съвкупност от 
следствени, оперативни, ревизионни и други 
действия, разработвани и провеждани в про
цеса на разследване по единен план, под ръко
водството на следователя, с цел реализация на 
такава тактическа задача, която не може да бъде 
решена чрез извършване по делото на отделни 
следствени действия“11.

В допълнение, бихме могли да кажем, че 
криминалистичната операция е вариант на 
алгоритмизация на разследването и като такъв тя 
винаги има за цел реализирането на определена 
тактическа задача. Защото найважният белег 
на криминалистичната операция е нейната 
системност – съвкупност от действия, оттам 
и високата резултатност при приложението й. 
Защото логически, винаги се постига повисок 
резултат с прилагането на елемент, съдържащ 
съвкупност от едновременни отделни действия 
по разследването, отколкото прилагането само 
на едно отделно следствено действие.
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Особености на обезпечителното 
производство при отнемане 

на незаконно придобито имущество

1. Обща характеристика на
обезпечителното производство

„Обезпечителният процес влиза в действие 
при опасност от такова поведение, което за
плашва осъществяването на правото, за що
то ще осуети защитата, която то предстои да 
получи чрез исковия и изпълнителния про
цес.“1 Правото, което следва да бъде за щи те
но, е облигационното право на държа вата да 
вземе недължимо полученото от ответника 
при исковия процес. Целта на обезпечителния 
процес по Закона за отнемане в полза на 
държавата на незконно придобито имущество, 
както и по отменения закон, е чрез властническия 
акт на съда да се отнеме възможността на 
ответника по исковото производство да се раз
пореди с имуществото, за което съществува ос
нователно предположение, че е придобито от 
престъпна или незаконна дейност.

Според проф. Силяновски: „С предявяване на 
иска ищецът цели постановяване на решение, 
което да признае съществуване на твърдяното 
от него право. С това, обаче, ищецът невинаги 
постига защита на нарушеното му субективно 
право. В много случаи за него е поважно да 
получи ефективно осъществяване на нару
шеното право, отколкото признаване на него

вото съществуване.“2 За целите, както на За
кона за отнемане в полза на държавата на 
иму щество, придобито от престъпна дейност 
(отм.), така и на Закона за отнемане в полза на 
държавата на незаконно придобито имущество, 
това важи в пълна степен. За Комисията за 
отнемане на незаконно придобито имущество 
(Комисията), която е създадена като орган, 
представляващ държавата, е в найголяма сте
пен важно запазването на имуществото на 
ответника. Признаването и реализирането на 
правото на държавата в производство по от
немане на имуществото, придобито от пре
стъпна дейност, и незаконно придобито иму
щество би се обезсмислило, ако не бъдат пред
приети своевременни и адекватни мерки за 
обезпечаване на имуществото на ответника. 

В подкрепа на това становище, може да 
се отбележат коментари на проф. Сталев, че 
„периодът, който дели нуждата от защита, ре
спективно искането за защита, от деня на даде
ната защита, недобросъвестният ответник може 
да предприеме такива фактически или правни 
промени, които да осуетят оъществяването на 
правните последици, в които исковата защита 
се състои.“3 Това становище е аналогично и на 
мнението на проф. Силяновски, според когото 
„недобросъвестният длъжник, който има све

1 Сталев, Ж., с. 32 
2 Силяновски, Д. Гражданско съдопроизводство. Част II. С., 1948, с. 225
3 Сталев, Ж. Цит. съч., с. 725

Тодор Коларов
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дения, че кредиторът се готви да предяви иск 
против него, може да осуети изпълнението на 
последния, като избърза, преди предявяване на 
иска, да отчужди имота или да го обремени с 
тежести…“4 

Логично е да се предположи, а и практиката 
показва еднозначно, че още щом узнае за за
почването на наказателно производство срещу 
него, проверяваното лице в кратки срокове пра
ви опит да се разпореди с имуществото си, ка
то така да направи неефективен последващия 
исков процес, по реда на Закона за отнемане в 
полза на държавата на имущество, придобито 
от престъпна дейност (отм.) или на Закона за 
отнемане в полза на държавата на незаконно 
при добито имущество5. Така, дори и да е ус
пешна в своята претенция, държавата няма да 
има възможността ефективно да получи ак ти
вите, придобити от престъпна дейност или не
законно придобито имущество, въпреки при
знатото й право. Такова развитие на гражданския 
процес е нежелателно поради невъзможността 
да се постигнат целите на за кона, които са „да 
се защитят интересите на обществото чрез 
предотвратяване и ог ра ничаване на въз мо жно с
тите за незаконно при добиване на иму ще с тво и 
разпореждането с него.“

За да предотврати тази опасност, обез пе чи
телният процес, включително когато иде реч за 
обезпечаване на бъдещо вземане на дър жавата, по 

реда на Закона за отнемане в пол за на държавата 
на имущество, придобито от престъпна дейност 
(отм.) и Закона за от не мане в полза на държавата 
на незаконно при добито имущество, поставя ак
цент на бър зината и изненадата6. Така се цели 
да се предотврати горепосочената опасност, 
пре д приетото изпълнение на решението по ис
ко вото производство „да се окаже удар във 
въздуха“.7 Това, обаче, се постига за сметка на 
основателността на исканата защита. Както от
белязва проф. Сталев, „обезпечаването на иска е 
готово да поеме риска на материално не пра вил
ното обезпечаване в името на бър зи ната.“8 Що 
се отнася до основателността на бъдещия иск на 
Комисията, той е нужно да бъде само „вероятно 
основателен“9, за да може съдът да до пусне обез
печението. 

В тази връзка внимание заслужава следното 
становище на проф. Сталев: „Обезпечителната 
мярка, която се постановява и налага по реда 
на обезпечителния процес, цели да запази не
променено фактическото и правно положение, 
докато трае исковият процес относно спорното 
право. Тя брани оправомощения срещу увреж
дащи го промени и е същевременно са н кция 
срещу другата страна, защото ог раничава в 
една или друга насока нейната пра вна сфера.“10 
В практиката, включително на международно 
ниво11, се поставя въпросът за значението на 
обезпечителните мерки като вид санкция за 

4 Силяновски, Д. Цит.съч. Част II, с. 230 
5 Именно този проблем е в основата на препоръките към законодателя за тясна координация на дейността на 
Комисията и органите на досъдебното производство, и по-конкретно прокуратурата. В този смисъл е и опитът, 
който се прави с разпоредбата на чл. 30 и следващите от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно 
придобито имущество, включително и разпоредбата, според която прокуратурата следва незабавно да уведоми 
Комисията за привличането на лице като обвиняем по някои от текстовете на НК, които са основание за започване 
на производство по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.  
6 В този смисъл Сталев, Ж. Цит. съч., с.727
7 Желязков, Т. Обезпечително производство. Правен преглед, 1993, кн. 3
8 Сталев, Ж. Цит. съч., с.727
9 В този смисъл Пунев, Б., Гачев, В. и др. Граждански процесуален кодекс. С., Труд и право, 2012, с. 826
10 Сталев, Ж. Цит. съч., с.32
11 Конференцията в Париж, Франция, на тема „Saisies et confiscations des avoirs criminrls, quelles avancées“ (17.11.2011 г.), 
където се спомена значението на обезпечителните производства за ефективността на отнемането на незаконно придобито 
имущество и имущество, придобито от престъпна дейност.
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не правомерното поведение на ответника в про
изводството по отнемане на имущество, при
добито от престъпна или незаконна дейност. 
Това, несъмнено, е вярно в случаите, в които 
производството завършва с успех. Пак на меж
дународно ниво, обаче, се посочва, че про
изводствата за отнемане на имущество, при
до бито от незаконна или престъпна дейност, 
ко ито завършват с отнемане, са около 50% от 
започнатите. Тоест, ако използваме думите на 
проф. Сталев, в половината случаи е налице 
сан кция срещу другата страна и ограничения в 
пра вната й сфера, които са неоснователни. 

Именно поради това, ролята на съда при 
преценката на евентуална недопустимост на 
бъдещия иск, по чл. 390 ГПК, не бива да се 
подценява. Съдебната практика в тази насока 
е последователна, а именно, че преценката за 
бъдеща допустимост на иска, с който е свързано 
искането за допускане на обезпечение, е една от 
кумулативните предпоставки12. В този смисъл 
допускането на обезпечението е първият тест 
за Комисията за вероятната основателност на 
бъдещия й иск за отнемане.    

2. Предпоставки за допустимост на   
обезпечението  
Предпоставките за допустимостта на обезпе

чението са дефинирани в ГПК, Закона за от

не мане в полза на държавата на имущество, 
при добито от престъпна дейност (отм.) или За
кона за отнемане в полза на държавата на не
за конно придобито имущество13. За це лите на 
разглежданата тема следва да се от бележи, че 
е нужно искът да е процесуално допустим и 
вероятно основателен, за да бъде производството 
допустимо14. Вероятната ос но вателност се пре
ценява от съда, на база на пред ставените от 
ищеца писмени доказателства, които следва да 
са убедителни15. Процесуалната допустимост 
се преценява, с оглед на това, дали ответникът 
е привлечен като обвиняем за престъпление, 
попадащо в приложното поле на: чл. 3, ал. 1 от 
Закона за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност 
(отм.); на чл. 22 от Закона за отнемане в полза на 
държавата на незаконно придобито имущество; 
или за административно нарушение по чл. 24 
от Закона за отнемане в полза на държавата на 
незаконно придобито имущество. Освен това е 
нужно да се прецени и дали финансовият профил 
на ответника, който се явява проверявано лице 
за Комисията, е довел до извода, че лицето има 
имущество с неустановен произход в размер 
на: 60 000 лева, според чл. 3, във връзка с т. 2 
от Допълнителните разпоредби на Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност (отм.); 250 000 

12 Виж повече по темата Пунев, Б., Гачев, В. и др. Цит. съч. с. 832
13 Според чл. 38, ал. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, „обезпечение 
на иска се допуска, когато:
1. без него ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението за отнемане на 
имуществото, и
2. искането е подкрепено с достатъчно доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано 
предположение, че лицето притежава или контролира незаконно придобито имущество.“
14 В този смисъл Пунев, Б., Гачев, В. и др. Цит. съч., с. 826, цитиращо Определение 560 от 17.01.2011 г. по гр. д. 
201/2011 г. на СГС. 
15 С Определение 748 от 30.12.2009г. по частно гражданско дело 691/2009 г., Гражданска колегия, 3-то гражданско 
отделение на ВКС, се произнася, че по отношение на вероятната основателност, съдът се произнася, както следва 
„установеното с представените писмени доказателства несъответствие в размер на 1209 минимални работни 
заплати между законните (декларираните) доходи и стойността на придобитото имущество, която е на значителна 
стойност по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност, следва да се приложи презумпцията на чл. 4, ал. 1 от Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.“
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лева в случаите на привлечено като обвиняем 
лице по чл. 22, във връзка с т. 7 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за отнемане в полза на 
държавата на незаконно придобито имущество; 
или 150 000 лева облага от извършеното адми
нистративно на рушение в случаите на такова по 
чл. 24 от Закона за отнемане в полза на дър жа
вата на незаконно придобито имущество. Това 
обуславя провеждането срещу него на пред
виденото в посочения закон производство за 
установяване и отнемане в полза на държавата 
на имущество на значителна стойност, за което 
може да се направи основателно предположение, 
че е придобито от престъпна дейност. За да 
бъде допуснато обезпечението, е необходимо 
обезпечението да е нужно за осъществяване на 
правата на ищеца по решението, а предложената 
обезпечителна мярка да е подходяща.

Съдът поставя стриктни изисквания, за да 
може да бъде оценена нуждата от допускането 
на обезпечението и да се направи изискуемата 
по закона преценка за необходимостта от 
обезпечаване на бъдещия иск на Ко ми сията. 
Особено важно е точната и ясна ин ди ви ду
ализация на исковете и лицата, срещу които 
те ще бъдат или вече са предявени. Това е 
особено важно при обезпечение на активи на 
юридически лица, които са контролирани от 
физическото лице, което се явява проверявано 
за Комисията и ответник по иска за отнемане 
на имущество. 

Следва да се посочи, че някои съдилища за
вишават тези изисквания. Това е характерно 
за случаи, в които се отнася за повече от един 
ответник по искове за отнемане на имущество, 
придобито от престъпна дейност, насочени към 

лица от кръга, посочен в чл. 5–10 от Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност (отм.)16. Ня
кои съдилища приемат, че в тези случаи се 
отнася не за един, а за няколко субективно 
пасивно съединени иска. Това разбиране е 
найясно дефинирано в логически свързаните 
Определения 2405 и 2406 от 30.07.2012 г. на 
Пловдивския окръжен съд.17 

Съдът сочи, че „в разглеждания случай, 
мотивираното искане за допускане на обез
печението не съдържа пълна и ясна инди
ви дуализация на исковете, които Комисията 
възнамерява да предяви. Описани са от мо
лителя факти и обстоятелства, които сочат, 
че те ще предявяват различни искове против 
ответниците, но няма формулиран съответен 
петитум по отделните искове, за да се определи 
спорното право и да се направят съответните 
изводи за допустимост и вероятна основателност 
на тези искове…В мотивираното искане е 
посочена общата цена на претенцията…, ка то 
не става ясно как е формирана тя….“ Опре
деленията са пот върдени от Пловдивския 
апелативен съд, който в идентични мотиви по 
идентичните частни жалби е посочил след
ното: „пасивно легитимирани да отговарят по 
тези четири иска са три физически лица18 и 
отделно от това е предявен четвърти иск срещу 
търговско дружество … 

Всеки един от тези четири иска има свой 
самостоятелен фактически състав, тъй като 
всяко от трите физически лица отговаря на 
самостоятелно основание, както отговаря и по
соченото юридическо лице – търговец. За да 
се индивидуализира спорното право – предмет 
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16 В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество те са посочени в чл. 66 и следващите.  
17 Аналогична гледна точка застъпва съдът и в Определение 1549 от 09.06.2011 г. на Пловдивския окръжен съд, 
Определение 2981 от 08.11.2011 г. на Пловдивския окръжен съд.
18 Лицата са в кръга на близките роднини, по смисъла на закона, за които Законът за отнемане в полза на държавата 
на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.) презюмира знание за престъпния произход на имуществото. 
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на защита при всеки един от предявените 
искове, следва това спорно право да бъде ин
дивидуализирано, тъй като различен е пра
вопораждащият юридически факт, от който 
произтича правото… 

Дотук са посочени четири отделни фак ти
чески състава,…, поради което и се отнася до 
четири субективно пасивно съединени иска. 
Всеки един от тях следва да съдържа инди ви
дуализация на спорното материално право…

След като са предявени четири субективно 
съединени иска, следва молителят да посочи 
цената на всеки един от тях поотделно…В 
този смисъл първоинстанционният съд много 
ясно е разграничил нещата и ясно е посочил, 
че не може да бъде допуснато обезпечение, 
без да е ясно какви точно са исковете, които са 
предявени с обща искова молба.

Не е просто процесуален формализъм – не 
може да се прецени допустимост и вероятна 
основателност на четири субективно пасивно 
съединени иска, които са предявени, така да се 
каже, „ан блок“.19 

Такова становище не може да бъде подкре
пено. В този дух е и Определение 591 от 
18.10.2010 г. по частно гражданско дело 
541/2010 г., Гражданска колегия, 4то Граж
дан ско отделение на ВКС, което гласи след
ното: „Вярно е, че не следва да се уважи молба 
за обезпечение на бъдещ иск, без да е кон к
ретизирана цената му, но в случая цената на 
иска е посочена от Комисията. Достатъчно е, 
че е посочена общата цена на имуществото, 
чието отнемане ще бъде претендирано. Ка ква 
част от него е собственост на всеки от от ве т ни
ците, е въпрос на доказване по делото, а не на 
редовност на исковата молба или на молбата за 

допускане на обезпечение.“

По делото следва да са представени дока
зателства за наличие на валидно и мотивирано 
решение на Комисията, съобразно разпоредбата 
на чл. 13, ал. 3 от Закона за отнемане в полза 
на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност (отм.) или съответно чл. 38, 
ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата 
на незаконно придобито имущество, взето с 
мнозинство на повече от половината от членовете 
й, с което след обсъждане на доклада на директора 
на териториална дирекция на Комисията, е 
направено искане за налагане на обезпечителни 
мерки пред окръжния съд. При спазване на 
предпоставките на разпоредбата на чл. 22, ал. 1 
от Закона за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност 
(отм.) или чл. 37 от За ко на за отнемане в полза на 
държавата на не за конно придобито имущество 
за започване на процедурата по налагане на 
обезпечителни мерки20, не би следвало да въз
никват съществени проблеми с процесуалната 
допустимост на искането.

Такива, обаче, възникват в дейността на Ко
мисията по гражданско дело С 7/2012 г. С 
определение 7/08.03.2012 г. мотивираното ис
кане на Комисията по чл. 390, ал. 1 ГПК, във 
връзка с чл. 22 от Закона за отнемане в полза 
на държавата на имущество, придобито от пре
стъпна дейност (отм.), за обезпечаване на бъдещ 
иск за отнемане на имущество е оставено без 
разглеждане. Изложени са съображенията, че 
обезпечителното искане произтича от лице, което 
няма правомощия да представлява Комисията. 
Съдът отбелязва, че искането е подписано от 
заместникпредседателя на Комисията, след на
пускането на председателя. Според съда, обаче, 
липсва изрично упълномощаване на заместник
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19 Определение 1283 и определение 1282 от 16.08.2012 г. на Пловдивския апелативен съд, търговско отделение, трети 
състав.
20 В този смисъл виж Определение 429 от 22.07.2009 г. по гр. д. 103/2009 г., Г. К., ІV ГО на ВКС
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пред седателя да изпълнява правомощията при 
овакантения пост на председател, което прави 
искането недопустимо поради липса на предс
тавителна власт. Определението на СГС е обжа л
вано по реда на чл. 274 ГПК и отменено от САС21. 

В мотивите си САС се позовава на чл. 18, 
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност (отм.), като 
сочи, че „заместникпредседателят замества 
председателя при негово отсъствие, освен в 
случаите, когато председателят е упълномощил 
друг член на Комисията.“ САС приема, че 
„правото на заместникпредседателя на Коми
сията да я представлява, при липса на друг 
упълномощен член на този орган, произтича по 
силата на закон, без да е необходимо издаването 
на нарочен акт – заповед на министърпред се
дателя, с който да се делегират тези права.

Мотивите на САС към това определение не 
могат да бъдат възприети безкритично. На 
първо място, следва да се има предвид, че ка к
то е посочил САС, Комисията се формира на 
квотен принцип от представители на Наро дното 
събрание, министърпредседателя и Пре зидента. 
Този квотен признак отразява кон ституционно 
закрепения принцип за разде ление на властите и 
своеобразно отраже ни е на принципа за „проверка 
и баланс“22. Председателят и заместникпред
седателят на Комисията са предста ви тели на 
различни квоти – председателят на Комисията се 
назначава от министърпредседателя, а заместник
пред се дателят – от Народното събрание. В 
този смисъл евентуално упълномощаване на 
заместникпредседателя да поеме функциите на 
председател, извършено от министърпредседа

теля, би било твърде спорно от гледна точка на 
горепосочените конституционни принципи. 
Освен това чл. 12, ал. 8 от Закона за отнемане в 
полза на държавата на имущество, придобито 
от престъпна дейност (отм.) гласи, че при пре
кратяване на правомощията на член на Комисията, 
на негово място се назначава, съот ветно избира, 
нов член от съответната квота до изтичането 
на мандата – формулировка, с оглед на която е 
спорно дали има основания за разширително 
тълкуване и възможност за съвместяване на 
позиции в петчленната ко мисия. Спорно е, дали 
Комисията изобщо може да функционира без 
председател.

Спорни са мотивите на САС и по още един 
пункт. Впечатление прави, че САС цитира в 
определението си разпоредбата на Правилника 
за прилагане на Закона за отнемане в полза 
на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност (отм.), като споменавайки 
чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона открива пълно 
съвпадение между двете разпоредби. Според 
определението по „чл. 18, ал. 2 от Правилника 
за прилагане на закона за отнемане в полза 
на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност, заместникпредседателят 
замества председателя при негово отсъствие, 
освен в случаите, когато председателят е упъл
номощил друг член на Комисията.“ Чл. 13, ал. 2, 
т. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата 
на имущество, придобито от престъпна дей
ност (отм.) обаче гласи, че пред седателят 
„представлява Комисията или опра вомощава 
други членове, които да я пред ста вля ват“. 

С оглед текста на законовата разпоредба, не 
може да се приеме еднозначно становището 
на САС, че правомощията на председателя, 
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21 Определение 30/28.03.2012 г на САС
22 Повече по темата виж Друмева, Е. Конституционно право. С., Сиела, 2008
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във връзка с разглежданото производство, ав
томатично без упълномощаване от лицето, 
заемащо тази длъжност, преминават към за
местникпредседателя. Напротив, заместник
председателят, макар и да съществува като 
длъжност, няма никакви специално дефинирани 
правомощия по отменения закон. Чл. 13, ал. 2, 
т. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата 
на имущество, придобито от престъпна дейност 
(отм.) дава пълна свобода на председателя да 
упълномощи всеки един от останалите чле
нове на Комисията да я представлява. Този 
извод е очевиден и с променената редакция в 
новия Закон за отнемане в полза на държавата 
на незаконно придобито имущество, където 
в чл. 12, ал. 2 вече изрично е записано, че 
„заместникпредседателят на Комисията под
помага председателя и го замества при негово 
отсъствие.“ 

Съвсем отделен въпрос е, че и да бъде налице 
евентуално упълномощаване от напуснал ве
че титуляр на длъжността председател на Ко
мисията това не би могло да породи как вито и да 
е правни последици – няма как председателят да 
упълномощи някого с пра вомощия, които няма, 
което става изрично ясно, с оглед разпоредбата 
на чл. 12, ал. 7, т. 2 от Закона за отнемане в 
полза на държавата на имущество, придобито 
от престъпна дейност (отм.).      

По отношение на родовата подсъдност в 
чл. 37, ал. 3 от новия закон е записано, че ко
м петентен е окръжният съд. С оглед цената на 
иска по Закона за отнемане в полза на държавата 
на незаконно придобито имущество, това е 
съвсем логично. По отношение на местната 
подсъдност, същата разпоредба прогласява, че 
искът се внася по постоянния адрес на лицето, 

съответно по седалището на юридическото 
лице. Когато в имуществото е включен недви
жим имот, искането се внася в окръжния съд 
по местонахождението на имота и в този сми
съл няма отклонение от общото правило на 
чл. 390, ал. 2 ГПК. Когато в имуществото има 
няколко недвижими имота, искът се внася в 
окръжния съд по местонахождението на имота 
с найвисока данъчна оценка. Тази разпоредба 
не отбелязва разминаване със съществувалата 
уредба по Закона за отнемане в полза на дър
жавата на имущество, придобито от прес тъпна 
дейност (отм.).23   

Срокът за предявяване на бъдещ иск, според 
чл. 390, ал. 3 ГПК следва да е не подълъг от 
един месец. Това е общото правило, което 
беше приложимо по Закона за отнемане в 
полза на държавата на имущество, придобито 
от престъпна дейност (отм.). Освен това по 
Закона за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност 
(отм.) съществува правната възможност, пред
видена в чл. 62 и следващите ГПК за удъл
жаване на срока, за което е нужно да бъде 
доказана необходимост за подготовка на иска. 
Със Закона за отнемане в полза на държавата 
на незаконни придобито имущество, обаче, 
настъпи промяна, като разпоредбата на общия 
закон е дерогирана от специалния и този срок 
вече е три месеца. Срокът по новия закон 
започва да тече от момента, в който изтече 
срокът за обжалване на определението на съда, 
с което се допуска обезпечението, каквото е 
общото правило24. Тук, обаче, не се прилага 
разпоредбата на чл. 62 и сл. ГПК, тъй като не е 
налице празнота в специалния закон.
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23 Чл. 22. (1) „…искане за налагане на обезпечителни мерки пред окръжния съд по постоянния адрес на лицето, 
съответно по адреса на седалището на юридическото лице, а в случаите, когато в имуществото е включен недвижим 
имот – по местонахождението на имота.“
24 В този смисъл Пунев, Б., Гачев, В. и др. Цит. съч., с. 828
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Според Тълкувателно решение № 1 от 
14.09.2009 г. по т. д. 1/2008 г., ОСГТК на ВКС, 
ситуацията е различна, що се отнася до За кона 
за отнемане в полза на държавата на иму щество, 
придобито от престъпна дейност (отм.), и в 
производствата по реда на новия закон на
чалният момент, от който започва да тече 
срокът за предявяване на искането за отнемане. 
Според ВКС, в специалния Закон за отнемане в 
полза на държавата на имущество, придобито 
от престъпна дейност (отм.) въпросът е уреден 
с разпоредбата на чл. 27, ал. 2, според която 
искането за отнемане на имуществото се внася 
след влизането в сила на осъдителна присъда 
по наказателното производство. 

„Граматическото и логическото й тълкуване 
дава основание да се приеме, че с тази раз
поредба, в отклонение от правилата на ГПК, 
е уреден друг начален момент на срока за 
предявяване на бъдещия иск. Освен че е абсо
лютна процесуална предпоставка за предя вя
ване на искането по чл. 28, ал. 1 от Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност (отм.), вли
зането в сила на осъдителната присъда е по
сочено и като найранния момент, след който 
може да се направи такова искане, или това е 
началото на срока за предявяване на бъдещия 
иск. Даденото разрешение отчита специфичния 
характер на производството и целта на закона. 
То е и логически обосновано, тъй като не може 
да се поставя срок за упражняването на едно 
право, след като с оглед на други, съдържащи 
се в закона условия, отнапред е известно, че и 
към момента на изтичане на срока това право 
все още няма да е възникнало. В хипотезата 
на чл. 3, ал. 1 от Закона за отнемане в полза 
на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност (отм.) искането се пре дя
вява спрямо лице, срещу което е започнало 
наказателно преследване за някое от изрично 
посочените в закона престъпления по Наказа

телния кодекс. Предмет на отнемане ще бъде 
имущество, придобито от престъпна дейност, 
и затова законодателят поставя като условие 
за предявяване на искането наличието на така
ва дейност да е установено по надлежния 
ред, а именно с влязла в сила осъдителна 
присъда, тъй като само съдът може да опре
дели дали дадено деяние е престъпление. 
Свърз ването на началния момент на срока за 
предя вяване на искането с влизането в си ла 
на осъдителна присъда отчита, от една страна, 
продължителността на наказателното произ
водство, а от друга, съобразява факта, че в 
хипотезата на чл. 3, ал. 1 искане за отнемане 
на имуществото може да се направи, само 
ако наказателното производство завърши с 
осъдителна присъда. По този начин е постигнат 
баланс между интересите на държавата и на 
ли цетоответник по бъдещия иск за отнемане 
на имуществото.

В частта, с която урежда по този начин на
чалния момент на срока за предявяване на 
ис кането, разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от 
Закона за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност 
(отм.) е специална и дерогира общите правила 
на ГПК. Чрез разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от 
Закона за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност 
(отм.) правилата на ГПК намират приложение в 
производството по налагане на обезпечителни 
мерки, само доколкото в специалния закон даден 
въпрос не е уреден по различен начин. Поради 
изричната регламентация на началния момент 
на срока не е налице и празнота в специалния 
закон, за да се прилагат разпоредбите на ГПК, 
както предвижда § 2 от Допълнителните раз
поредби към закона.“

С оглед установената практика на съдилищата, 
като правило, Комисията не се е сблъсквала с 
особени затруднения при обосноваване на нуж
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дата от обезпечение, каквото е изискването на чл. 
391, ал. 1 ГПК. В установената съдебна практика 
нуждата от обезпечителни мерки за запазване 
на имуществото на ответника, едва ли не се 
презюмира25. Например, според Опре деление по 
гражданско дело 112/2009 г. от 13.02.2009 г. на 
Добричкия окръжен съд, се сочи, че „налице е 
и втората кумулативно предвидена в чл. 391, ал. 
1 ГПК предпоставка за допускане на исканите 
обезпечителни мерки – без същите за ищеца ще 
бъде невъзможно осъществяването на правата му 
по бъдещото позитивно съдебно решение. Без 
обезпечаване на бъдещия иск би се затруднило 
осъществяването на пра вата на държавата по 
решението, предвид въз можността лицето, против 
което е насочено обезпечението, да се разпореди с 
имуществото, предмет на бъдещия иск.“ В същия 
дух е и Определение 379 от 23.06.2010 г. по частно 
гражданско дело 361/2010г., в което Гражданската 
колегия, 4то гражданско отделение на ВКС, се 
произнася, че „налице е установена практика и 
по приложението на чл. 391 ГПК – обезпечителна 
нужда е налице винаги, когато за ищеца би било 
невъзможно или би се затруднило осъществяване 
на правата по решението; без правно значение е 
обстоятелството, дали след повдигане на обви
нението и до налагане на възбраната лицето не 
е извършвало разпоредителни действия с имота 
и какви следствени действия са извършени след 
повдигане на обвинението, а преценката за убе
дителността на приложените към искането на 
комисията се преценява от съда спрямо конкре
тиката на делото.“ 

Подалеч в своите разсъждение отива ВКС 
в Определение 248 от 16.04.2010 г. по граж
данско дело 10/2010г., Гражданската колегия, 

4то гражданско отделение на ВКС, в което се 
отбелязва, че в производства по обезпечаване и 
отнемане Комисията действа при упражняване 
на публичната власт на държавата, по отно
шение на имущество, придобито от престъпна 
дейност.  В този смисъл, според съда, действията 
на Комисията не са на равнопоставен субект 
в гражданско правоотношение, поради което 
Комисията не дължи гаранцията по т. 2 на 
чл. 391 ГПК. Според съда: „Възложените на 
Комисията правомощия са предназначени да се 
постигнат целите по чл. 2 от Закона за отнемане 
в полза на държавата на имущество, придобито 
от престъпна дейност (отм.) в защита на 
обществения интерес, което от своя страна, 
не трябва да се тълкува като ограничение във 
възможностите за допускане на обезпечителни 
мерки само при случаите на наличие на 
убеди телни писмени доказателства по т. 1 на 
чл. 391 ГПК.“ Такова становище на съда не е 
безспорно, поради очевидната възможност на 
Комисията винаги да представи писмени до
казателства в подкрепа на вероятната осно
вателност на искането си, когато то наистина 
е вероятно основателно. Още повече, че спе
циалният закон не предвижда облекчен режим 
за Комисията, когато тя иска налагане на 
обезпечителни мерки.26 

Горното в никакъв случай не значи, че съдът 
не извършва добросъвестна проверка за ве
роятната основателност на искането на Ко
мисията. Красноречив пример в тази насока 
е Определение 576 от 30.10.2009 г. по частно 
гражданско дело 545/2009г., Гражданската ко
легия, ІІІ гражданско отделение на ВКС, в което 
съдът отказва исканото обезпечение върху 
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25 Според съда, в Определение № 660 от 07.12.2010 г. по частно гражданско дело 634/2010 г. на Варненския 
апелативен съд, обезпечителното производство е предвидено като задължение в специалния закон, поради което и 
обезпечителната нужда се предполага.“
26 В този смисъл и Определение 214 от 20.04.2010 г. по частно гражданско дело 173/2010 г., гражданска колегия, 
ІІІ гражданско отделение на ВКС, в което наличието на „убедителни писмени доказателства“ е изрично посочена.
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недвижим имот по следните съображения: 
„процесният имот е придобит в СИО от лицето, 
по чл. 3 от закона, и съпругата му с договор за 
продажба на държавен имот от 1994 г. Платен 
е със собствени и заемни – от ДСК, средства. 
Дарен е на сина им през 1997 г. – или далеч 
преди установената престъпна дейност на 
лицето по чл. 3. Затова не може да се направи 
основателно предположение, че придобиването 
му е свързано с нея, а е установен и законен 
източник за него – заем от ДСК. Поради това 
не са налице предпоставките по чл. 22, ал. 2 от 
закона, вр. с чл. 391 ГПК и искането за допускане 
на обезпечение е неоснователно, както като 
краен резултат е приел и Апелативният съд.“

Практически проблеми възникват в някои 
случаи при искането за налагане на обезпе чи
телни мерки поради изричното изискване на чл. 
395, ал. 1 ГПК за определяне на цената на бъдещия 
иск и индивидуализацията на вещите, върху 
които се иска налагането на обезпечителната 
мярка. В свое Определение Пловдивският апе
лативен съд по частно гражданско дело 655 от 
16.06.2011 г. правилно отхвърля искането на 
Комисията за налагане на обезпечение върху 
неиндивидуализирани движими вещи, на хо дя
щи се в производствена сграда, със сле дните 
мотиви: „с оглед характеристиката на обе зпе
чителната мярка „запор“, не е възможно тя да 
бъде наложена по отношение на вещи, които 
не са индивидуализирани. В случая движимите 
вещи не само, че не са индивидуализирани, но 
дори и не са наименовани. Отделен е въпросът, 
че за да се наложи запор върху движима вещ, 
следва да има съответните доказателства за 

нейната собственост – на ответника/ците/ по 
бъдещия иск.“ 

Това становище на Пловдивския апелативен 
съд е споделено по друго дело от ВКС27, който 
допълва, че „преди да допусне исканата обез
печителна мярка, съдът е длъжен да извърши 
проверка на предпоставките по чл. 391, ал. 1 
ГПК и след издаване на обезпечителната за
повед, съдебният изпълнител процедира по 
реда на чл. 450, ал. 2 ГПК. Ако се приеме, че 
индивидуализацията на движимите вещи мо
же да се извърши от съдебния изпълнител, 
се игнорира проверката на предпоставките 
за допускане на обезпечение, предвидени в 
Ча ст ІV, Глава ХХХІV на ГПК и се прехвърлят 
право мощията на органите за установяване на 
имущество, придобито от престъпна дей ност, 
върху съдебния изпълнител, което е недо пус
тимо.“ 

Следва, обаче, да се има предвид, че по този 
въпрос съдебната практика не е еднозначна. 
В цитираното погоре определение на ВКС тя 
е обобщена по следния начин: „По въпроса 
„може ли индивидуализацията на движимите 
вещи – предмет на обезпечението на иска, да 
се извърши с опис от съдебния изпълнител“ са 
налице две становища в съдебната практика. 
Според едното становище, тъй като за молителя 
съществува обективно затруднение за точно 
индивидуализиране на намиращите се в сградите 
машини и съоръжения, искането за налагане 
на обезпечителната мярка „запор“ следва да 
бъде уважено, както е заявено, т.е. „запор на 
всички машини и съоръжения, находящи се в 
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27 Определение 416 от 15.06.2010 г. по частно гражданско дело 368/2010 г., търговска колегия, 2-ро търговско 
отделение на ВКС. Аналогично е разрешението на ВКС и в Определение 248 от 16.04.2010 г. по гражданско дело 
10/2010г., гражданската колегия, 4-то гражданско отделение на ВКС: „По въпроса за допускане на обезпечение 
върху машини, оборудване и съоръжения, с които се извършва производствена д., собственост на дружеството, 
без да са индивидуализирани и конкретизирани, жалбата е неоснователна. Без посочване на тези движими вещи, е 
невъзможно да бъде наложен запор по чл. 397, т. 2 ГПК, защото съгласно разпоредбата на чл. 400, ал. 1, пр. 2 ГПК, 
в този случай са приложими правилата по чл. 465–472 ГПК, изискващи индивидуализация на вещите, предмет на 
запора.”
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посочена сграда“, като движимите вещи могат 
да бъдат конкретизирани и индивидуализирани 
чрез извършване на опис от съдияизпълнител. 
Другото разбиране е, че възможността за запор 
чрез опис на движима вещ от съдияиз пъл
нител по чл. 450, ал. 1 ГПК е предвидена в 
хипотезата на изпълнителното производство, 
когато подлежи на удовлетворяване едно ка
те горично установено право с надлежно из
пъл нително основание, без да се налага пре
ценка за необходимостта от запора, докато до
пускането на „запор“ като обезпечителна мяр ка 
се извършва от съда в обезпечителното прои з
водство при преценка на предпоставките по чл. 
391, ал. 1 ГПК.“ 

Противоречива съдебна практика имаше и 
по отношение на сметките на проверяваното 
лице, макар че тя вече е преодоляна. Проблемът 
възниква с оглед на затрудненията на Комисията 
да получи информация за банковите сметки 
на проверяваното лице от един централизиран 
орган. В Определение 248 от 16.04.2010 г. по 
гражданско дело 10/2010 г., гражданска коле
гия, 4то гражданско отделение на ВКС счита, 
че неправилно не е уважено искането на Коми
сията за налагане на запор върху сметките във 
всички лицензирани банки в България. Оче
видно е неудовлетворението на ВКС, че „вме
сто с наложен запор върху тези сметки да се 
предотврати евентуалното разпореждане на от
ветника по бъдещия иск по Закона за отнемане в 
полза на държавата на имущество, при добито от 
престъпна дейност (отм.) с паричните средства 
по банковите сметки, …. апелативен съд е ос
тавил без уважение молбата на Комисията 
поради неконкретизиране на сметките и ба нко
вите учреждения, като по този начин е лишил 
Комисията от побърз и ефективен начин за 
постигане на целите по чл. 2 от Закона за отнемане 

в полза на държавата на имущество, придобито 
от престъпна дейност (отм.).“28 

Практически проблеми възникват, когато 
става въпрос за обезпечаване на дялове в тър
го вски дружества, акции, както и недвижи ми 
вещи, които са отдадени под наем и от които в 
рамките на гражданския процес от момента на 
налагане на обезпечителните мерки до поста
новяване на съдебното решение за отнемане 
е възможно да измине значителен период. 
Това беше и вероятно ще продължи да бъде 
така поради съмненията за неспазването на 
разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност (отм.) и 
чл. 39, ал. 2 от Закона за отнемане в полза на 
държавата на незаконно придобито имущество, 
която гласи, че обезпечителната мярка обхва ща 
лихвите и придобиването на други граждан
ски плодове от имуществото, върху което е 
наложена. Така на отнемане подлежат както 
имуществото, придобито от престъпна дейност, 
така и плодовете от това имущество, което в 
определени случаи е значително. 

Проблемите в случаите, когато се отнася до 
търговски дружества, възникват и вероятно 
ще продължат да възникват и по новия закон, 
и поради друга причина. В Определение 
на Пловдивския апелативен съд по частно 
гражданско дело 655 от 16.06.2011 г. се от
хвърля искането за налагането на запор върху 
дружествени дялове и сметки на търговско 
дружество, на следното основание: „…следва 
да се има предвид спецификата на бъдещото 
производството по Закона за отнемане в полза 
на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност (отм.), която рефлектира 
и върху обезпечението, което следва да се 
допусне. Срокът за предявяване на бъдещия 
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28 Следва, обаче, да се посочи, че този проблем не е непреодолим при воля от страна на Комисията и продължаване 
на работата в тази насока.
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иск следва да бъде определен в срок от 1 месец 
от влизане на присъдата в сила. От данните 
по делото е видно, че лицето … е привлечен 
като обвиняем … за престъпна дейност, 
характеризираща се с фактическа и правна 
сложност. Очевидно, периодът на досъдебното 
производство, а впоследствие и на съдебното 
такова, може да отнеме години. Именно поради 
тази специфика, Апелативният съд намира, че 
не следва да се налага като обезпечителна мярка 
запор върху банковите сметки на търговските 
дружества. Невъзможността на търговските 
дружества да извършват разплащания във 
връзка с осъществяваната дейност би могла 
да доведе до причиняване на вреди на трети 
добросъвестни лица, които нямат отношение 
към производството по Закона за отнемане в 
полза на държавата на имущество, придобито 
от престъпна дейност (отм.).“

Тази гледна точка на съда не е безспорна. 
Би могла да се намери аналогия с моти вите 
в Определение 81 от 10.03.2009 г. по частно 
гражданско дело 151/2009 г. на Вели котърновския 
апелативен съд, което не се раз вива по реда 
на Закона за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност 
(отм.), в което съдът дис кутира потенциалните 
неблагоприятни по следици от допускане на обез
печението, които ответникът може да понесе, 
ако обезпечението е неоснователно. Тези мотиви 
търпят осно ва телната критика на съдия Балевска, 
според която това не са сред изчерпателно 
изброените в ГПК предпоставки за допустимост 
на обез печението29. 

Още повече, че в Определение 677 от 
29.11.2010 г. по частно гражданско дело 

512/2010 г., Гражданската колегия, 4то граж
данско отделение на ВКС, по производство по 
Закона за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност 
(отм.) дискутира въпроса, допустимо ли е 
налагане на възбрана върху цялото имущество 
на търговско дружество, или обезпечението 
следва да се ограничи върху дружествените 
дялове на лицето, спрямо което се приема, че са 
налице данни за извършено престъпление. Като 
се позовава на установената съдебна практика, 
ВКС отбелязва, че „дяловете от търговското 
дружество съставляват имуществен обект в 
па тримониума на съответния съдружник, а 
имотите са имуществен обект в патримониума 
на търговското дружество. При налагане на 
обезпечителна мярка могат да бъдат запорирани 
отделни имуществени обекти от патримониума 
както на физически, така и на юридически лица, 
когато са налице предпоставките за това – в 
полза на държавата се отнема и имуществото, 
придобито от престъпна дейност, което е 
включено в имуществото на юридическото ли
це, контролирано от проверяваното лице само
стоятелно или съвместно с друго физи ческо или 
юридическо лице…“ Нещо повече, в друго свое 
определение ВКС допуска обезпечение върху 
банкови сметки и дялове на дружество, което е 
контролирано от съпруг на проверявано лице.30

Друга възможност, която бе предоставена 
на Комисията, се съдържа в разпоредбата на 
чл. 389, ал. 1 ГПК, където се посочва, че 
е възможно да се иска обезпечаване и по 
висящ исков процес във всяко положение до 
приключване на съдебното дирене във въззивна 
инстанция. 
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29 Пунев, Б., Гачев, В. и др. Цит. съч., с. 829
30 Определение 280 от 03.06.2009г. по частно гражданско дело 269/2009 г., гражданска колегия, 3-то гражданско 
отделение на ВКС.
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3. Обезпечителни мерки       

Обезпечителните мерки се налагат от съда, 
който се произнася с определение31. По от но
шение на въпроса, дали определението, с което 
въззивният съд се произнася по частна жалба 
срещу определение на първо инстан цион ния 
съд, с което е допус нато обезпечение на иска 
или молбата за обезпечение е оставена без 
уважение, подлежи на касационно обжалване 
по Закона за отнемане в полза на държавата 
на имущество, придобито от престъпна дей
ност (отм.) възникна противоречива съдеб на 
практика, по която ВКС се произнесе с Тълку
вателно решение.32

Спорът е, дали производството е триинста н
ционно, или двуинстанционно. Едната гледна 
точка е, че определението, с което съдът за 
допускане на обезпечение дава разрешение 
по същество на молбата. Другото гледище е, 
че определението на съда има привременен 
характер и не прегражда развитието на исковия 
процес. Общото събрание на гражданската ко
легия и търговската колегия (ОСГКТК) на ВКС 
намира за правилно становище, според което 
определението не подлежи на двуи н станционно 
разглеждане. Според Тълку ва тел ното решение, 
ВКС се произнася по тях, само когато са поста
новени за първи път от въз зивния съд. Според 
ВКС, „определението по обезпечение на иска 
има несамостоятелен и привременен характер, 
тъй като има действие до приключване на иско
вото производство. Процесуалният закон не 
установява забрана, искането за допускане на 

обезпечение да бъде направено повторно в 
хода на производството и съответно да бъде 
разгледано от съда във всяко положение на 
делото. При предвидените в закона предпоставки 
обезпечителната мярка може да бъде заменена 
или отменена в рамките на същото производство 
или да бъде допусната нова обезпечителна мярка 
от съда, пред който делото е висящо.“ В новия 
закон няма раз поредба, която да сочи отклонение 
от така уст ановеното от ВКС правило.

Според чл. 39, ал. 1 от Закона за отнемане в 
полза на държавата на незаконно придобито 
имущество съдът може да наложи коя да е от 
обезпечителните мерки по чл. 397, ал. 1 ГПК. 
По искане на Комисията съдът може да допусне 
няколко вида обезпечителни мерки до размера 
на цената на иска. Особено внимание заслужава 
чл. 39, ал. 4 от Закона за отнемане в полза на 
държавата на незаконно придобито имущество, 
според който „по искане на Комисията или на 
директора на съответната териториална ди
рекция, съдът може да разпореди запечатване 
на помещения, оборудване и превозни средства, 
когато е налице опасност от разпиляване, уни
щожаване, укриване на или разпореждане със 
съхраняваното в тях имущество.“ Тази разпоредба 
повтаря съществуващото и в За кона за отнемане в 
полза на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност (отм.) правило33. На практика 
такива искания се правят рядко.

Обезпечителните мерки, които се налагат, 
са както запор, така и ипотека34. Може да се 
наложи възбрана върху недвижим имот, запор 
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31 Повече за определението на съда, съгласно новия ГПК, виж Зарева, Д. Новите моменти в правната уредба на 
определенията в новия ГПК. Международна конференция 2010 г.
32 Тълкувателно решение 1 от 21.07.2010 г. по Тълкувателно дело 1/2010 г., ОСГКТК на ВКС. 
33 Чл. 22, ал. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност 
(отм.) гласи „при опасност от разпиляване, унищожаване, укриване или разпореждане с имуществото, придобито 
от престъпна дейност, по искане на органите по чл. 12, ал. 10, съдът може да разпореди запечатване на помещения, 
оборудване, превозни средства и други, в които се съхранява това имущество.“
34 Повече за практиката на съдилищата при налагане на възбрани върху недвижими имоти и изискванията за 
индивидуализацията им виж Пунев, Б., Гачев, В. и др. Цит. съч., с. 837–838
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върху движима вещ (включително кораб или на 
друго плавателно средство, гражданско възду
хоплавателно средство, земеделска или горска 
техника, при което не се допуска промяна на 
регистрацията на посочените средства и техника 
преди вдигането на запора, както и може да 
се поиска спиране от движение за срок до три 
месеца на моторно превозно средство, върху 
което е наложен запор). Запор може да се наложи 
върху парични средства, ценни книжа, вземания 
на длъжника, вещи, съдържащи се в банкови 
касети, дял от търговско дружество и други.

Наложените обезпечителни мерки имат ре
дица положителни последици за ищеца. На
пример, особен залог върху търговско пред
приятие, в което е включен имотът, върху който 
е наложена възбрана, вписан след въз браната, 
не може да се противопостави на държавата. 
Прехвърлянето на правото на соб ственост, 
уч редяването и прехвърлянето на ве щни пра
ва и учредяването на вещни тежести върху 
възбранения недвижим имот, както и раз по
реждането със запорираните движими вещи, 
це нни книжа, дялове и вземания, извършени 
след момента, от който възбраната или запорът 
се смятат за наложени, нямат действие спрямо 
държавата.

Според проф. Сталев: „Обезпечителните за
пор и възбрана пораждат една присъща за тях 
правна последица, изгодна за длъжника. Те го 
правят присъединен кредитор, когато върху 
запорираното или възбранено право е насочено 
принудително изпълнение от друг кредитор, 
разполагащ вече с изпълнителен лист… Чрез 
тази своя последица обезпечителните запор и 
възбрана запазват функцията си на обезпе чи
телна мярка и при принудително изпълнение 

върху правото, обект на обезпечителна мярка, 
като осигуряват на обезпечения кредитор при
вре менно участие в разпределението, докато се 
снабди въз основа на осъдителното решение с 
изпълнителен лист.“35

В унисон с това мнение е и съдебната практика 
в случаите на несъстоятелност на търговско 
дружество, контролирано от проверяваното лице, 
с оглед разпоредбите на Закона за отнемане в 
полза на държавата на имущество, придобито 
от престъпна дейност (отм.). Спецификата 
на производството, образувано по реда на За
кона за отнемане в полза на държавата на иму
щество, придобито от престъпна дейност 
(отм.) изключва възможността за осуетяване 
ин тересите на държавата в такива случаи. Раз
поредбата на чл. 25 от Закона за отнемане в 
полза на държавата на имущество, придобито 
от престъпна дейност (отм.) е категорична, че 
при производство по несъстоятелност, което е 
започнало след налагането на обезпечителни 
мерки, имуществото, спрямо което са наложени 
обезпечителни мерки по реда на този закон, се 
изключва от масата на несъстоятелността. Раз
поредбата е еднозначна – попълване на масата 
на несъстоятелността с това имуще ство е недо
пустимо по реда, предвиден в Тър говския закон. В 
този смисъл искане за откриване на производство 
по несъстоятелност след налагането на обезпе
чителни мерки върху имуществото му не би 
увредило пряко държавния интерес.36 

Дори без разпоредбата на чл. 25 от Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност (отм.) и по 
Закона за отнемане в полза на държавата на 
незаконно придобито имущество държавата 
се смята винаги за присъединен взискател за 
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35 Сталев, Ж. Цит. съч., с. 736
36 Определение Н-67 от 02.08.2010 г. по ч.д.н. 115/2010 г., Търговско отделение, 4-ти състав на Софийския апелативен 
съд, потвърдено с Определение 548 от 29.09.2010 г. по частно гражданско дело 454/2010 г., гражданската колегия, 
4-то гражданско отделение на ВКС
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дължимите й от длъжника публични и други 
вземания.Това е така, тъй като по тези закони 
се отнася за публичноправно задължение към 
държавата, което не е свързано с търговската 
дейност на търговеца, нито до частно държавно 
вземане по смисъла на чл. 458 ГПК. 

Това правно положение, което е изрично е 
записано в чл 55, ал. 1 от Закона за отнемане 
в полза на държавата на незаконно придобито 
имущество37, следва да се разглежда в свет
лината на чл. 136 ЗЗД. Видно е, че в реда на 
привилегированите кредитори държавата за 
вземанията си по Закона за отнемане в полза 
на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност (отм.) и Закона за отне
мане в полза на държавата на незаконно при
до бито имущество се явява кредитор в т. 7 на 
горепосочения член на закона. Практиката по
казва, че рядко се достига до удовлетворяване 
на вземания на държавата по реда на Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност (отм.) и 
Закона за отнемане в полза на държавата на 
незаконно придобито имущество. В няколко 
случая Комисията се сблъсква с хипотези, при 
които е налице ипотека върху недвижимо иму
щество, като след обезпечаване по ис ка не на 
Комисията длъжникът, който е и про ве рявано 
лице за целите на Закона за отнемане в полза 
на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност (отм.), спира да обслужва 
задължението си, обезпечено с ипотека. При 
последващото принудително изпълнение сре
щу ипотекираното имущество не се стига до 
кредиторите в т. 7 от чл. 136 ЗЗД. В тези слу
чаи, дори Комисията, като представляваща 
държавата, да има успех в иска за отнемане на 

имущество, придобито от престъпна или не
законна дейност, ще отнеме виртуално иму
щество. 

Чл. 55, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на 
държавата на незаконно придобито имущество 
се опитва да се справи с този проблем. В тези 
случаи „Комисията може да поиска от съда 
отмяна на обезпечителните мерки и замяната им 
с друго равностойно обезпечение.“ Чл. 55, ал. 1 
следва да се разглежда във връзка с чл. 63, ал. 1 
от Закона за отнемане в полза на държавата на 
незаконно придобито имущество, според който 
когато не е възможно да се отнеме обособено 
имущество, придобито от незаконна дейност, 
се отнема паричната му равностойност, оп
ределена по пазарна цена към момента на 
предявяване на иска за отнемане. Тоест, следва 
да се счита, че за Комисията възниква право 
да поиска налагане на обезпечителна мярка на 
имущество на длъжника, което не е незаконно 
придобито, ако срещу него е започнало при
нудително изпълнение. 

4. Защита срещу обезпечението                

Според разпоредбата на чл. 91 от Закона за 
отнемане в полза на държавата на незаконно 
придобито имущество: „Всяко лице, претърпяло 
вреди от незаконосъобразни актове, действия 
или бездействия на органите и на длъжностните 
лица по този закон, извършени при или по повод 
изпълнение на правомощията или службата 
им, може да предяви иск за обезщетение срещу 
държавата при условията и по реда на Закона 
за отговорността на държавата и общините за 
вре ди.“ Тази разпоредба е идентична с тази по 
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37 Чл. 55, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество гласи: „При започване 
на принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
и на Закона за особените залози върху имущество и вземания, върху които са наложени обезпечителни мерки по реда 
на този закон, органът по изпълнението незабавно уведомява Комисията и изпраща препис от акта, въз основа на 
който се извършва изпълнението…“ 
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чл. 32 от Закона за отнемане в полза на държавата 
на имущество, придобито от пре стъпна дейност 
(отм.), според която „за вреди, причинени от не
законни действия или бездействия, извършени 
във връзка с то зи закон, държавата носи отго
ворност при усло вията и по реда на Закона за от
говорността на държавата и общините за вреди.“ 

В този смисъл специалната разпоредба на 
За кона за отнемане в полза на държавата на 
иму щество, придобито от престъпна дейност 
(отм.) и Закона за отнемане в полза на дър
жавата на незаконно придобито имущество 
дерогират общото правило в ГПК, според което 
обезщетение за претърпени вреди, вследствие 
на обезпечение, което е наложено за иск, който 
е бил впоследствие отхвърлен, се реализира 
по реда на чл. 403 ГПК. Това става чрез иск, 
основаващ се на общото правило в ЗЗД да не се 
вреди другиму. Тази отговорност е безвиновна. 
Тоест държавата отговаря, дори и когато вредите 
са настъпили вследствие на обезпечение, 
наложено по иск на Комисията, с който тя е 
счела, че защитава едно съществуващо право, 
но предявеният иск за отнемане на имущество, 
придобито от престъпна дейност или незаконно 
придобито имущество, е бил отхвърлен.    

Защита срещу наложеното обезпечение е 
искането за неговата отмяна, което може да 
се направи както от Комисията, така и от про
веряваното лице, което ще има качеството на 
ответник в бъдещия или вече висящ исков 
процес или от лицата от кръга на посочените 
в чл. 5–10 от Закона за отнемане в полза на 
държавата на имущество, придобито от пре
стъпна дейност (отм.) или чл. 64–87 от За  кона 
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за отнемане в полза на държавата на незаконно 
придобито имущество. Това е възможно, ко
гато техни имуществени права са предмет на 
ограничение чрез наложената обезпечителна 
мярка. В практиката на Ко ми сията не са редки 
случаите на поискана или непротивопоставяне 
на искане за отмяна по реда на чл. 402 ГПК, най
вече относно запор върху банкови сметки. Става 
дума за случаи, в които по тези банкови сметки 
са правени социални плащания, например из
плащане на болнични или детски надбавки. 
В тези случаи практиката на Комисията е да 
поиска отмяна на обезпечението до размера 
на съответното плащане, ако по съответната 
сметка са налични и други суми, за които може 
да се направи обосновано предположение, че 
са с незаконен или престъпен произход38. 

Следва да се отбележи, че запорът по бан
ковите сметки както по Закона за отнемане в 
полза на държавата на имущество, придобито 
от престъпна дейност (отм.), така и по За
кона за отнемане в полза на държавата на не
за конно придобито имущество не може да се 
простира върху суми с установен законен про
изход, които са изплатени след налагането на 
обезпечителната мярка. В този смисъл се е 
произнесъл и Пловдивският апелативен съд 
в Определение 180 от 28.01.2011 г. по частно 
гражданско дело 107/2011 г., според който 
гражданскоправните последици от налагането 
на запора върху посочената сметка обхващат 
цялото налично към този момент вземане с 
всички негови принадлежности, включително 
изтекли и дължими в бъдеще лихви39, но не и 
бъдещи постъпления по сметката. С оглед на 

38 Практическо затруднение за Комисията представляват случаите, в които тя трябва да отговори по направено 
искане за вдигане на обезпечение от бъдещия ответник по исковия процес и по това искане Комисията прави 
възражение. Проблемът се състои в срока по чл. 369(2) ГПК, в който Комисията трябва на свое заседание да се 
произнесе по направеното искане от проверяваното лице.   
39 Съгласно чл. 23, ал. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна 
дейност (отм.)
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това, е важно съдът прецизно да се произнася 
по искането на Комисията за налагане на 
обезпечителни мерки, по начин, който дава 
възможност да се изведе извод за сумата, върху 
която е наложен запорът. Само така постъпили 
впоследствие средства по тази сметка не биха 
били обхванати от запора и ще могат да се 
изплатят на титуляра без изричен съдебен акт 
в тази насока.

По отношението на банковите сметки 
ВКС се е произнесъл и в друг аспект – дали 
детските влогове са несеквестируеми и сле
дователно дали могат да бъдат предмет на 
обезпечение в случаите, когато по отношение 
на децата на проверяваното лице е налице 
фактическият състав на хипотезата в чл. 9 
от Закона за отнемане в полза на държавата 
на имущество, придобито от престъпна 
дейност (отм.): „Неоснователни са доводите 
на жалбоподателите, че сумите по влоговете 
са несеквестируеми и по отношение на тях 
не могат да се налагат обезпечителни мерки. 
Несеквестируемостта е процесуален ин с ти
тут и уредбата му е в ГПК – Глава 40. Не е 
постановено да са несеквестируеми ка к вито 
и да е суми по влогове в банки – спе с то вни, 
доверителни, детски и т.н. Касае се за сек

вестируемо имущество. Правилото на чл. 130, 
ал. 4 от Семейния кодекс урежда забрана за 
разпореждане с имущество на малолетни 
чрез правни сделки, но няма отношение към 
въпроса, могат ли да бъдат предприемани 
мерки на принудително изпълнение по от
ношение на имуществото на малолетните. По
следното не е забранено от закона.“40

Макар и да не става дума за защита срещу 
обезпечението в чист вид, заслужава внимание 
и набиращата все пошироко приложение 
прак тика41 сред проверяваните лица да се иска 
ча стична отмяна на наложено обезпечение 
върху имущество, за което има обосновано 
предположение, че е придобито от престъпна 
или незаконна дейност, което се обосновава с 
нуждата от заплащане на адвокатско възнаг
ра ждение по наказателните производства сре
щу тях. Разпоредбата на която се основават 
тези искания, е чл. 23, ал. 4, т. 4 от Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност (отм.).42 

В новия Закона за отнемане в полза на дър
жавата на незаконно придобито имущество 
тази разпоредба е заменена с още по широката 
дискреция, която се дава на съда с чл. 40, 

40 Определение 591 от 18.10.2010 г. по частно гражданско дело 541/2010 г., гражданска колегия, 4-то гражданско 
отделение на ВКС
41 В определения на съдилищата се срещат случаи, при които се отменят обезпечителни мерки за заплащане на 
адвокатско възнаграждение в размер на няколкостотин хиляди лева и на основание посочената по-горе разпоредба 
се допуска разпореждането с имущество на длъжника.  
42 Чл. 23, ал. 4. Съдът може да разреши извършване на плащане или на други разпоредителни действия с имущество, 
върху което са наложени обезпечителни мерки по този закон, когато това е необходимо за:
1. лечение или други неотложни хуманитарни нужди на лицето, върху чието имущество са наложени обезпечителни 
мерки, или на член на неговото семейство;
2. плащане на издръжка;
3. плащане на публичноправни задължения към държавата;
4. плащане на възнаграждения за положен труд;
5. задължително социално и здравно осигуряване;
6. заплащане на разноски, необходими за запазването и поддръжката на имуществото, върху което са наложени 
обезпечителни мерки;
7. заплащане на разноски във връзка с производството по този закон;
8. заплащане възнаграждението на синдика в производство по несъстоятелност.
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ал. 1: „След влизането в сила на определението 
за налагане на обезпечителни мерки, въз основа 
на мотивирана молба от заинтересованото лице 
или по искане на Комисията, съдът може да 
разреши извършване на плащане или на други 
разпоредителни действия с имуществото, 
върху което е наложено обезпечение, в слу
чаите на неотложна необходимост.“ Зако
нодателят не е прецизирал кои са тези случаи и 
оставя широко поле за вдигане на наложените 
обезпечения на основания, които могат да са 
твърде различни за различните съдилища. 
С оглед на практиката, това законодателно 
решение е спорно. Диску сионно е дали 
практиката не показва, че за ко нодателят би 
повишил ефикасността на обез печителния 
процес за целите на Закона за от немане в 
полза на държавата на незаконно придобито 
имущество, което би било гаранция за бъдещ 
ефективен исков процес чрез пре ци зиране 
разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност (отм.). 

Проблем съществуваше и с хипотезата на 
чл. 24, ал. 4, т. 3 поради факта, че НАП се 
възползваше от възможността да насочи пре
тенцията си за дължими фискални задъл
жения към обезпечено имущество, по реда 
на Закона за отнемане в полза на държавата 
на имущество, придобито от престъпна дей
ност (отм.). Такава практика за използване на 
дадената законодателна възможност е нера
ционална при наличие на друго имущество 
на длъжника. Очевидно е, че по този начин се 
накърнява държавният и обществен интерес. 
Комисията може да насочи претенцията 
си само към онова имущество, за което 
е установила, че вероятно е с незаконен 
произход по Закона за отнемане в полза на 

държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност (отм.) и към никое друго 
имущество на ответника. Това, обаче, не е 
така за НАП. В този смисъл, при наличие и на 
друго имущество на длъжника, насочването 
на претенцията на НАП към обе зпеченото 
по реда на Закона за отнемане в полза на 
държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност (отм.) ефективно би 
накърнило обществения интерес. С новия за
кон това вече не е така поради разпоредбата, 
коя то прави цялото имущество на длъжника 
налично за удовлетворяване на претенцията 
на държавата.

Някои случаи представят интересни хипо
тези на защита на лицата от кръга на чл. 8 от 
Закона за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност 
(отм.), при които те не се насочват към оборване 
на презумпцията за знание на произхода на 
имуществото, а към доказване на привидност 
на извършените прехвърлителни сделки и 
пред ставянето им като дарение. Насочването 
на лицата към представяне на възмездните 
сделки като дарение не е случайно, тъй като 
в Закона за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност 
(отм.) не е предвидено отнемане в полза на 
държавата на имущество, с което едно лице, 
извършило престъпление, е било надарено. 
По ради това, че става дума за едностранна 
сделка, по която липсва насрещна престация в 
пари, не е възможно да се претендира от кръга 
на лицата по чл. 8 и сумата, която е посочена в 
привидната възмездна сделка. Новият закон не 
дава различна трактовка на тези случаи.

Накрая, следва да се отбележи, че както 
Законът за отнемане в полза на държавата 
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на имущество, придобито от престъпна дей
ност (отм.)43, така и Законът за отнемане в 
пол за на държавата на незаконно придобито 
имущество44 не допускат Комисията да иска 
налагането на обезпечителни мерки върху не
секвестируемото имущество на физическо ли
це, съгласно чл. 444 ГПК и свързаната с него 
На редба за жилищните нужди на длъжника и 
членовете на неговото семейство.45 46Чл. 37, 

ал. 4 от Закона за отнемане в полза на държавата 
на незаконно придобито имущество, обаче, 
допълва, че не може да се наложи обезпечение 
и върху „парични средства на юридическо 
лице и на едноличен търговец, предназначени 
за заплащане на трудови възнаграждения и 
осигурителни вноски на персонала, само ако са 
начислени по отделна аналитична счетоводна 
сметка.“

43 Чл. 23, ал. 7 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност 
(отм.) „Не се налагат обезпечителни мерки върху имуществото, по отношение на което не може да се насочва 
принудително изпълнение.“
44 Чл. 37, ал. 4 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
45 Приета с ПМС 31 от 15.02.2008, обн. ДВ бр. 20 от 26.02.2008 г.
46 От друга страна обаче, съдът е последователен при прилагането на Закона за отнемане в полза на държавата 
на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.), че институт на несеквестируемостта е приложим в 
изпълнителното производство и противопоставим на взискател с парично вземане, но не и в исковото производство 
по този закон, който е специален по отношение на ГПК. (В този смисъл Решение 87/29.01.2010 г. на ВКС по гражданско 
дело 369/2009 г. 3-то отделение, Гражданска колегия.; Решение от 13.06.2011 г. по гражданско дело 167/2011 г., 
гражданско отделение, 4-ти състав, САС).
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Фондация „Аме-
рика за България” е 
плод на успеха на Бъл-
гаро-американския 
инвестиционен фонд 
(БАИФ). Той е осно-
ван от САЩ - чрез 
Американската аген-
ция за международно 
развитие (USAID) - с 
цел подпомагане раз-
витието на частния 
сектор в България. 

Създаден от президента Джордж Буш-старши 
и Конгреса на САЩ по силата на Закона за подпо-
магане на източноевропейските демокрации през 
1991 г., БАИФ започва дейността си с първоначален 
капитал от 55 млн. долара, които в резултат на 
успешни инвестиции нарастват до повече от 400 
млн. долара.

През годините на съществуването си Фондът 
насърчава предприемачеството, основано на сво-
бодни пазарни принципи, посредством дългови и 
капиталови инвестиции в над 5000 малки и сред-
ни предприятия. Днес много от инвестициите на 
БАИФ са проспериращи фирми, които осигуряват 
работа на хиляди хора и са пример за професионално 
управление, прозрачност и корпоративна социална 
отговорност. 

Независимо от значителния напредък на България 
от 1989 г. досега, преходът към правово общество, 
гражданска ангажираност, масов икономически прос-
перитет и истинска демокрация е все още незавър-
шен процес. 

За да отговори на тези нужди, в началото на 2008 
г., с подкрепата на Президента и Конгреса на САЩ, 
както и на USAID, Съветът на директорите на 
БАИФ, съставен от доброволци, създаде Фондация 
„Америка за България”. 

Върховенството на закона е основна характе-
ристика на демократичните общества и наред с 

компетентната и 
прозрачна публична 
администрация е 
необходимо условие 
за привличане на 
чужди инвестиции, 
така важни за разви-
тието на частния 
сектор на икономи-
ката. 

В продължение на 
някои от проекти-
те, започнати от 

USAID, както и от други американски правител-
ствени институции, Фондация „Америка за Бъл-
гария” работи с неправителствени организации в 
следните направления:
l Укрепване на съдебната система. Фондация 

„Америка за България” подкрепя инициативи, насо-
чени към израстване на професионалния капацитет 
на съдии, прокурори и следователи, към повишаване 
на ефикасността на съдебната система,  на общест-
веното доверие към работата на съда, както и на 
граждански начинания, които следят за спазване на 
законовите норми в управлението.
l Утвърждаване на доброто управление. Фонда-

ция „Америка за България” подкрепя инициативи, 
утвърждаващи отчетността и прозрачността в 
управлението, основани на достъп до публичната 
информация и яснота в изразходване на публичните 
финанси. 
l Подпомагане на независимата преса. Фондация 

„Америка за България” финансира начинания за под-
крепа на разследващата журналистика, за обучение 
на журналисти или за професионално израстване на 
местните и регионални медии. 
l Насърчаване на гражданското участие. Под-

ходящите за финансиране инициативи насърчават 
граждани или граждански групи, които във взаимо-
действие и дискусия с властите на местно ниво по-
емат отговорност за своята общност. 

Спомоществователят 


