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МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЛЕДСТВЕНИ ВЕРСИИ  
 

ас. Христо Павлов* 
 
 

Следствените версии са преди всичко продукт на задълбочена 
мисловна дейност, която включва в своето съдържание няколко важни и 
последователни фази. Безспорно поддържано от повечето автори е ста-
новището, че между етапите, характеризиращи сложния единен и мно-
гостепенен процес, включващ изграждането и проверката на версии, 
съществуват закономерни връзки.1  

Важно практическо значение има както по-пунктуалното разгра-
ничаване на отделните етапи на логическата дейност по построяване и 
проверка на следствени версии, така и тяхното по-задълбочено изслед-
ване. Правилното протичане на тези мисловни процеси е предпоставка 
за ефективност и резултатност на разследването.  

В литературата се срещат различни мнения относно фазите по из-
граждане на реални и логически обосновани следствени версии и тях-
ната проверка.  

Eдна от застъпените тези е, че версиите при разследването преми-
нават през три последователни стадия. Първият се свежда до възниква-
не (изграждане) на следствените версии; вторият – до анализ на форми-
раните предположения и определяне на реда на изводите, логично про-
изтичащи от тези предположения; третият – до фактическа проверка на 
предполагаемите изводи и съпоставянето им с установените по делото 
факти.2 

Л. Дубровицка и И. Лузгин считат, че процесите във връзка с вер-
сиите при разследването включват: 1. Основания за възникването на 

                                                 
* Христо Павлов Павлов е асистент по криминалистика в Центъра по юридически 
науки към Бургаски свободен университет. Член е на Българска асоциация по 
криминология. Докторант е на самостоятелна подготовка по научната специалност 
Криминалистика в катедра „Правни науки” към Юридическия факултет на ВСУ 
„Черноризец Храбър”. Изследванията му са съсредоточени върху проблема за 
следствените версии като познавателен метод при разследване на престъпления. 
 
1 Пещак, Я. Следственные версии. Криминалистическое исследование, М., Прогресс, 
1976, с. 73. 
2 Криминалистика, под ред. И. Пантелеев, М., Юрид. лит., 1984, с. 49 – 56. 
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версии; 2. Анализ на тези основания; 3. Умозаключения от основанията 
към предположения; 4. Предположения, съсредоточени в едно съждение 
или система от такива съждения; 5. Изследване на това предположение.3 

Според Я. Пещак мисловният процес във връзка с построяването и 
проверката на следствени версии включва три етапа. Първият се състои 
в събиране на фактически материал, неговия логически анализ и оценка. 
Вторият съдържа изграждане и формулиране на следствени версии. 
Третият включва извеждане на изводи, които трябва да съществуват в 
случай на истинност на отделните следствени версии, както и проверка 
на съществуването на тези изводи. 4 

Намирам, че тезата на Я. Пещак не би следвало да се подкрепи 
безрезервно. Считам, че мисловният процес по изграждане и проверка 
на следствени версии не включва събирането на фактически материал. 
Това е преди всичко практическа дейност на разследващия орган и не 
трябва да се поставя знак за равенство между нея и мисловната дейност 
в процеса на изграждане на следствени версии.  

Според мен, познавателният процес по изграждането и проверката 
на следствени версии включва отделни „фази” и „стадии” с конкретно 
съдържание и връзки. Моделът на познавателния процес в случая е 
разработен и представен в графична форма. Чрез него се внася известна 
яснота на процесите по изграждането и проверката на следствени 
версии. Това показва не само теоретичното му, но и практическото му 
значение при разследване на престъпления. 

Фазите са определени по следния начин: „фаза, непосредствено 
предхождаща изграждането на следствени версии”, „фаза – изграж-
дане на следствени версии” и „фаза, последваща изграждането на 
следствени версии”. Всяка една от тях включва свързани помежду си 
стадии. (При изследването на настоящия проблем виж Фигура № 1.) 

                                                 
3 Дубровицкая, Л., И. Лузгин, Планирование расследования, М., Высшая школа МВД 
СССР, 1972, с. 17. 
4 Пещак, Я. Следственные версии. Криминалистическое исследование, М., Прогресс, 
1976, с. 75. 
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Фигура № 1 
Структура на познавателния процес по изграждане и проверка на 
следствени версии. 
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1. Фаза, предхождаща изграждането на следствени версии 
При разследването на престъпления разследващият орган среща 

различна по степен на сложност обстановка, въз основа на чиято оценка 
взема организационни, тактически и процесуални решения, подбира 
съответните средства и методи за своите действия. Изграждането на 
следствени версии, планирането на разследването и извършването на 
действия по него се определят в съответствие със знанието, придобито 
след оценка на възприетите фактически данни. От построяването на 
версии и от взетите въз основа на тях решения зависи успешното 
протичане на разследването. Поради това и изследването на процесите 
във връзка с изграждането на следствени версии е необходимо да се 
съсредоточи не толкова в стадия по непосредственото им формиране, но 
най-вече в предшестващия го етап, който предопределя тяхната насоче-
ност. Ето защо трябва да се обърне внимание на отделните стадии във 
фазата, която предхожда построяването им.  

В тази фаза на предложения модел се формулират проблемите. 
Тук се откриват нови неясни факти и се събират сведения за тях. Ин-
формацията се систематизира и обобщава.  

 

Стадиите в тази фаза се свеждат до: 
1.1. Запознаване със следствената ситуация и нейното изследване  
Всяко престъпно събитие се развива в пространството и във вре-

мето. Поради това то оставя свое отражение в заобикалящата ни среда 
чрез материални и идеални следи. Всички тези данни за престъпното 
събитие и характеризиращите го черти и условия опраделят следстве-
ната ситуация. Те обуславят избора на методи и средства за установя-
ване на обективната истина по разследваното престъпление. Това е при-
чината да се счита, че следствената ситуация оказва влияние за ефек-
тивно протичане на разследването. Намирам, че както правилното въз-
приемане на следствината ситуация, така и откриването на всички проб-
леми в нея предопределят пълното и всестранно изграждане на следст-
вени версии. 

Според мен, творческият мисловно-познавателен процес на из-
граждане на следствени версии започва от момента на запознаване с 
проблемната ситуация и нейното изследване. Тук трябва да се търси 
както „главният” проблем, така и свързаните с него проблеми.5 Необхо-
                                                 
5 В тази връзка В. Станков пише, че „… никой проблем не съществува сам за себе си, 
изолиран от системата от проблеми. Тази система се подчинява на етажно-йерархич-
ния принцип и се разкрива чрез системно-структурния подход. Необходимо е да се 
обхване кръга от свързани проблеми, те да се подредят по степен и важност.”. Виж 
Станков, В. Изкуството да бъдем оптимални. Теоретико-приложен курс по евристика и 
нестандартно мислене, С., изд. фондация „Потенциал”, 2000, с. 75.  
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димо е да се осъзнае противоречивата им същност. Първоначално поста-
веният проблем за разрешаване е смътен и не е достатъчно добре опре-
делен. Яснотата му упражнява съществено влияние върху крайния успех 
на решаващия го.6 По тази причина преди да започне да се търси реше-
нието, проблемът трябва да бъде ясно и точно формулиран. 

Значението на този стадий за правилното протичане на разследва-
нето е голямо. В него е необходимо разследващият орган правилно да 
изследва и прецени заобикалящата го обстановка, като отчете всички 
нейни особености. Въз основа на този първи етап следва да бъде напра-
вена първоначална оценка на получената информация.  

1.2. Стадий по анализ и оценка на проблемната ситуация. Форму-
лиране на задачи.  

На този етап се анализира проблемната ситуация. Елементи на то-
зи анализ се откриват още през първия стадий. Тук се отделя известно-
то от неизвестното. След анализа и оценката на проблемната ситуация 
(когато известното се отделя от неизвестното) следва стриктното фор-
мулиране на задачите7 (всяка една задача посочва обстоятелството, 
което трябва да се изясни). Едва тогава може да се отиде към търсенето 
на решения (изграждането на логически обосновани следствени версии 
във връзка с конкретното обстоятелство). Казано по друг начин, въз ос-
нова на анализа на следствената ситуация могат да се поставят някои 
задачи (да се изяснят конкретни неясни обстоятелства), решаването на 
които (изграждането на следствени версии и тяхната проверка) е от 
съществено значение за правилното и ефективното протичане на раз-
                                                 
6 Feldman, R. Understanding Psychology. New York, McGraw-Hill Publishing Company, 
1990, pp. 230 – 255. Виж също: Акофф, Р. Структура проблем и пути их решения, 
Психология мышления, под ред. на Ю. Гиппенрейтер, В. Спиридонова и др., М., изд. 
АСТ, Астрель, 2008, с. 310 – 318; Уоллес, Г. Стадии решения мыслительной задачи, 
Психология мышления, под ред. на Ю. Гиппенрейтер, В. Спиридонова и др., М., изд. 
АСТ, Астрель, 2008, с. 298 – 301 
7 Както приема А. Брушлинский, проблемната ситуация означава, че в хода на дей-
ността човек се сблъсква, често съвсем неочаквано, с нещо неразбираемо, тревожно и 
т.н. Така възникналата проблемна ситуация преминава в осъзнаваема от човека за-
дача. Втората се появява от първата, тясно е свързана с нея, но се отличава от нея. 
Проблемната ситуация – това е достатъчно смътно, още немного ясно и малко осъз-
нато впечатление, сигнализиращо: нещо не е това, нещо не е така. Процесът на мис-
лене започва с анализа на тази проблемна ситуация. В резултат от нейния анализ 
възниква, формулира се задачата в действителния смисъл на думата.  
Ето защо най-същественото в различието между проблемната ситуация и задачата, е че 
възникването на задачата означава възможност да се разчлени даденото (известното) 
от търсеното (неизвестното). Това разчленение е словесната формулировка на зада-
чата. Виж Брушлинский, А. Психология мышления и кибернетика, М., 1979, с. 53. 
Източник -  Савов, В. Евристични методи, С., Унив. изд. Стопанство, 2007, с. 32 – 33. 
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следването. В този етап могат да се предложат някои първоначални 
решения (във връзка с разглеждания въпрос ще нарека тези първона-
чални решения „догадки”).  

Извършената оценка има важно значение, защото способства за 
избора на оптимално съчетани и последователно проведени следствени 
действия и оперативно-издирвателни мероприятия, за избора на най-
ефективни за протичане на разследването тактически решения. Не на 
последно място първоначалната оценка на следствената ситуация благо-
приятства прехода от формирането на догадки по наказателното дело до 
изграждането на реални и логически обосновани следствени версии.  

Въз основа на първоначалната оценка на следствената ситуация и 
благодарение на интуитивните способности, базирани на опит, знание, 
наблюдателност и др., разследващият орган формира догадки за опреде-
лени обстоятелства и за престъпното събитие като цяло. Те не се харак-
теризират с белезите, които са присъщи на предположенията, представ-
ляващи следствени версии. Към този етап на процеса разследващият 
орган продължава дейността по събиране на доказателствен материал.  

Логически следва въпросът: какъв доказателствен материал трябва 
да събере разследващият орган?  

Безспорна е необходимостта органът по разследването да събира 
доказателствен материал, който има отношение към извършеното 
престъпление. Той трябва внимателно да прецени кой от него е свързан 
с разследваното престъпление, като не следва да подценява този, който 
на пръв поглед изглежда незначителен. Разследващият орган трябва да 
събере онзи доказателствен материал, който има връзка с разследваното 
престъпление, независимо от това дали става въпрос за преки или кос-
вени доказателства.  

 
2. Фаза по изграждане на конкретни, реални и логически обос-

новани следствени версии 
Тази фаза включва няколко последователни и взаимосвързани ста-

дия, чието провеждане има голямо практическо значение.  Пренебрегва-
нето на някой от тях може да доведе до сериозни последици за правил-
ното изграждане на следствени версии, оттам и до ненавременно и не-
ефективно протичане на разследването. Според мен стадиите в тази фа-
за са следните: 

2.1. Анализ и синтез на данните, с които разследващият орган 
разполага.  

Първият стадий в процеса на изграждане на логически обосновани 
следствени версии се свързва с логическия анализ и синтез на доказа-
телствения материал.  
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Извършва се всестранен логически анализ на фактите поотделно, 
като се обръща внимание на техните специфични признаци. Благо-да-
рение на тази логическа дейност се дава възможност да се обяснят 
индивидуалните особености на фактите, техният произход и впослед-
ствие да се открие връзката помежду им. Анализът, в широкия смисъл 
на думата, включва в себе си система от операции, чрез които мислено 
се разчленява цялото на отделните му съставни части. Чрез него се по-
лучава отговор на въпроса за относимостта на отделните факти към раз-
следваното престъпление. Анализът се явява необходима предпоставка 
за да бъде установена връзката между обектите, явленията и фактите, 
които имат отношение към извършеното престъпление.8 

Анализът и синтезът са отделни, но взаимосвързани мисловни дей-
ности и оперирането с тях не може да става поотделно. В основата на 
изследвания стадий тези процеси се намират в диалектическо единство, 
т.е. във водеща към познанието взаимосвързаност. Мисловна дейност, 
изразяваща се в синтез, позволява да се „пренасят знанията от едно 
явление към друго и така да се минава към един по-висш етап на позна-
нието. Това е възможно, защото синтезът като логически конструктивен 
метод позволява да се използват логическите връзки между явленията и 
предметите и по този начин да се конструира следствената версия за 
наличието на престъплението, както като цяло, така и на неговите със-
тавни елементи. ”9. 

С оглед на това е правилно да се приеме, че изграждането на след-
ствени версии се свързва с аналитико-синтетичната мисловна дейност 
на разследващия орган при изучаване на установените по разследването 
фактически данни във връзка с извършеното престъпление. От една 
страна, тази дейност се свежда до мисловното разделяне, раздробяване 
на установените фактически данни, а от друга – до мисловното устано-
вяване на връзка между отделните елементи. Чрез анализа и синтеза на 
наличните данни по делото се позволява да се натрупа необходимата 
информация, да се класифицират и систематизират фактите по начин, 
който ще благоприятства правилното изграждане на реални и логически 
обосновани следствени версии.  

2.2. Анализ на обобщения опит по разследване на аналогични нака-
зателни дела.  

При изграждане на следствените версии успешно могат да бъдат 
използвани знанията, които са получени от различни източници, отна-
                                                 
8 Зорин, Р. Криминалистический анализ основных элементов преступления и мате-
риалов уголовного дела, Гродно, изд. ГрГУ, 2001, с. 9. 
9 Коцева – Владимирова, Е. Версии при разследването, С., ЮРИСПРЕС, унив. изд. 
„Св. Климент Охридски”, 2002, с. 81. 
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сящи се до разследваното престъпление, така и обобщени данни, които 
не са свързани непосредствено с конкретното разследвано престъпле-
ние. Към първите следва да се причислят данни от събрания доказател-
ствен материал, а към вторите спада информация, почерпена от науката 
(например съдебна медицина, криминалистика и др.). На този етап разс-
ледващият орган се обръща не толкова към личния си професионален 
опит, а към обобщения опит по разследване на аналогични наказателни 
дела, данни от литературни източници, справочни и информационни 
фондове, които могат да спомогнат за изграждане на реални и логичес-
ки обосновани версии при разследването. Анализът на фактите зависи 
както от особеностите на самите факти, така и от характера на придоби-
тите по-рано знания от разследващия. Ако той прибегне към общите 
знания, неговите изводи ще бъдат във форма на дедуктивни заключения 
във връзка с поставения проблем. Това може да стане благодарение на 
получените в науката емпирични обобщения от практиката по разслед-
ване на престъпления.  

Несвързаните с конкретното разследвано престъпление сведения 
не трябва да се приемат за единствена база за изграждане на следствени 
версии. Те трябва да бъдат построени въз основа на събрания доказател-
ствен материал и получената информация. Придобитите знания, от своя 
страна, следва да провокират професионална мисъл и творчество в про-
цеса на изграждане на следствени версии.  

2.3. Анализ на личните знания и опит от разследване на анало-
гични наказателни дела.  

Третият стадий се свързва с реализиране на личните професионал-
ни знания и опит на разследващия, като се отчете конкретната следстве-
на ситуация. Наличието на сходна следствена ситуация от практиката на 
разследващия благоприятства по-добро и навременно формиране на 
интуитивните предположения при разследване по наказателни дела. 
Благодарение на личния опит и натрупаните теоретични знания,  раз-
следващият наказателното дело орган притежава способността своевре-
менно да се ориентира в условията на динамичната среда, при наличие 
на голям по обем и противоречив доказателствен материал. Личният 
професионален опит се явява „мост” при разследването на престъпления 
между изградените на база на следствената ситуация догадки и следст-
вените версии. 

2.4. Изграждане на версии при разследването и тяхната конкре-
тизация.  

Този самостоятелен стадий включва в своето съдържание два ос-
новни, последователни и взаимосвързани етапа. 
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 При изграждането на версии се извършва логическа оценка на 
всеки един факт от групата, на връзката му с разследваното 
престъпление, както и взаимовръзката между всеки отделен в 
групата факт.  

На този важен етап трябва да се направи оценка както на отделния 
факт, така и на връзката му с разследваното престъпление. Мисловният 
процес позволява формиране на логични и обосновани изводи, които се 
базират на възприетите факти от страна на разследващия орган. Мис-
ловно – логическата форма за построяване на такива изводи се всестран-
ни. Разследващият орган успешно може да приложи дедуктивния метод, 
заключения по аналогия и др., но само след като се отчете конкретната 
ситуационна обусловеност за използването им.  

Дедукцията, като вид разсъждение води до реални и обосновани 
изводи. Преобладава становището, че съществуват три основни подхода 
на дедуктивен мисловен процес. Първият се състои в знания за фактите. 
Вторият се свързва с формалните правила, а третия се основава на 
менталния модел.10 При дедуктивния метод се прави преход от общото 
към частното, т.е. може да бъде изведен частен извод от общите поло-
жения.  

Така например, ако е вярна версията за „А”, при наличие на из-
вестни на разследващия орган факти – факт „а”, факт „б”, факт „г”, то 
трябва да съществуват и още факти (в този случай – факт „в”), 
които от една страна да са взаимо-
свързани с наличните факти, а от друга – 
с извършеното престъпление. Нещо по-
вече, в обективната действителност те 
съществуват в такава взаимовръзка, при 
която закономерно следва предполо-
жението „А” (Фигура № 2). 

Друг способ, който успешно може 
да се използва  в практиката за построя-
ване на следствени версии, е аналогия-
та. Предположението, изградено чрез 
аналогия, е в резултат на умозаключе-
ние за наличие на сходство между приз-
наците и свойствата на отделните из-
следвани обекти.  

                                                 
10 По-подробно за менталния модел виж Джонсон-Лэйрд, Ф. Дедуктивное мышление: 
теория ментальных моделей, Психология мышления, под ред. Ю. Гиппенрейтер, В. 
Спиридонова и др., М., АСТ, Астрель, 2008, с. 170 – 181. 

„а”

„г”

„б” 

„в” 

„А” 

Фигура № 2 
Дедуктивен метод 
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Например, признак „а”, признак „б”, признак „в” и признак „г” са 
съществуващи в обективната действителност за факт „А”. В друг слу-
чай, за същия факт „А” са открити признак „а”, признак „б” и признак 
„в”. Може да се направи заключение по аналогия, че щом в първия факт 
„А” е бил налице признак „г”, то и в аналогичния случай (втори факт 
„А”) има голяма вероятност този признак да съществува.  

Както правилно се отбелязва в правната литература, при изгражда-
нето на версии с помощта на аналогията е необходимо да се отчете 
характера и количеството на сравняваните признаци, техния произход и 
особеностите им в конкретния случай, както и дали това сходство е 
случайно или необходимо.11 В тази насока И. Лузгин счита, че „при 
построяване на версии по аналогия трябва да се подхожда предпазливо, 
защото версията по аналогия крие опасност за погрешни изводи”12. При-
ложението им зависи от съответната фактическа обстановка, от нали-
чието на предпоставки за това. Така например в криминалистиката се 
приема, че при убийство, при което трупът на жертвата е бил заровен, е 
много вероятно жертвата и убиецът да се познават. Това предположение 
се използва успешно при разследване на убийства, но въпреки това 
трябва да се съобрази с наличния доказателствен материал и конкрет-
ната ситуация. В практиката преобладават и много случаи, при които 
това предположение не се потвърждава.13 Както изтъква Ш. Папиашви-
ли, едно „умозаключение по аналогия, по правило притежава не висока 
степен на вероятност, защото сходството в един частен признак може да 
бъде случайно и не означава обезателно сходство в друг частен признак; 
въпреки, че версиите се построяват по аналогия, това не означава, че се 
изграждат при пълно отсъствие на фактически данни.”14. 

При определяне взаимовръзката между отделните факти се при-
лага подходът на т. нар. „системно-структурен” логически анализ на 
доказателствения материал. Чрез него е възможно да се получат такива 
данни за извършеното престъпление, каквито не е възможно да бъдат 
извлечени, ако фактът се изучава сам по себе си без да се вземе под вни-
мание връзката му с другите факти. Има основание тезата, че не е въз-
можно „да се получи информация за особеностите в походката, ако 
следите от крака не се изучат в тяхната взаимна връзка; няма как да се 
                                                 
11 Дубровицкая, Л., И. Лузгин, Планирование расследования, М., Высшая школа МВД 
СССР, 1972, с. 23. 
12 Лузгин, И. Методологические проблемы расследования, М., Юрид. лит., 1973, с. 147. 
13 Пещак, Я. Следственные версии. Криминалистическое исследование, М., Прогресс, 
1976, с. 167. 
14 Папиашвили, Ш. К вопросу о понятии следственной версии, Проблемы про-
курорско-следственной и судебно-экспертной практики, Тбилиси, 1993, с. 93. 
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получи информация за механизма на разследваното събитие, ако всяка 
следа се изучава изолирано от другите следи.”15. Това показва взаимо-
свързаността на двата отделни процеса – по синтез и систематизация на 
доказателствения материал при познавателната дейност по изграждане 
на версии. Неправилната и незадълбочено извършена мисловна дейност 
по установяване на системността на фактите, обективната им връзка 
един спрямо друг неизбежно води до повърхностност в познавателния 
процес при разследване на престъпления.  

 
 Процесът на изграждане на следствени версии не приключва с 

направената оценка на всеки факт поотделно, на връзката му с разслед-
ваното престъпление и взаимовръзката помежду им. Следва вторият ва-
жен за тази мисловна дейност етап. Той се отличава със свои особенос-
ти, на които трябва да се обърне внимание, за да бъдат изграждани 
правилно следствените версии.  

С помощта на предшестващата всестранна аналитична дейност се 
достига до определена систематизация на събрания доказателствен 
материал. След това се набелязват признаците, съобразно които фактите 
се обособяват в отделни групи, за които се прави предположение, че мо-
гат да се намират в определена връзка с разследваното престъпление. 
Тази връзка разследващият орган прави без все още да е установил сте-
пента на вероятност на съществуването на връзка между групата от фак-
ти и разследваното престъпление. Следователно, на този стадий трябва 
да се анализира връзката на всяка отделна група факти с разслед-
ваното престъпление, както и взаимосвързаността на групата фак-
ти едни спрямо други във връзка с престъплението. На този етап 
предположенията следва да бъдат детайлизирани. 

При анализа на отделните групи факти може да се направят 
логически изводи (предположения) за извършеното престъпление. При 
тази дейност се взема предвид т. нар. принцип на „причинност” за на-
стъпване на определени събития, който се изразява в максимата, че не 
може да съществува в обективната действителност явление, което да се 
е породило без причина. Познавателната дейност при изграждане на 
следствени версии се свързва преди всичко с изграждане на връзка меж-
ду отделните системи от факти, представляващи отразени в материал-
ната среда или в човешкото съзнание следи, и самото престъпление – 
от друга страна. Не е възможно да бъде установена обективната истина 
без да се разкрие причинно-следствената верига от отношения между 
събитията и явленията, свързани с разследваното събитие. От това 

                                                 
15 Кунчев, Й. Криминалистическа тактика, С., Албатрос, 2003, с. 108. 
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следва необходимостта от изучаване на тази причинно-следствена 
връзка.  

Така например, съобразно наличния доказателствен материал,  при 
намерен труп могат да бъдат направени няколко основни извода за 
престъплението като цяло. Може да се изгради логическо предполо-
жение, че смъртта е последица от нещастен случай, самоубийство или 
убийство. По конкретното разследване може да са налице доказател-
ства, които закономерно да доведат до тези изводи. В този случай раз-
следващият орган трябва да систематизира фактите в отделни групи 
като основният критерий за тяхното деление следва да е конкретната 
причинна връзка между отделните факти и разследваното събитие, от 
друга страна.   

Умението на разследващия орган правилно да определя взаимо-
връзката между отделните групи от факти, както и връзката им като 
цяло с разследваното престъпление предопределя правилното изграж-
дане на следствени версии. 

Като се използва методът на индукцията може да се изведе логи-
ческо предположение, изградено на база отделни факти, групирани по 
общите им признаци и свойства по начин, по който да образуват една 
цялостна система, обосноваваща построяването на следствени версии. 

Индуктивно е заключението, при което мислите следват от част-
ните белези към обобщен извод. С помощта на индукцията се изграждат 
общи и частни следствени версии. Логическият преход към построя-
ването им може да се определи с помощта на формалната логика.  

Например, за разследващия орган е изяснено съществуването на 
няколко отделни факти (факт „а”; факт „б”; факт „в”; факт „г”; факт 
„д”). Всеки един от тези факти, сам по себе си, е свързан с раз-
следваното престъпление. Те съществуват в обективната действител-
ност взаимосвързано. От тук може да се направи извод, че единството 
на тези факти определя наличие на система, чието съществуване може 
да се обоснове като закономерно следствие от общата причина „А” 
(Фигура № 3). 
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След като се изследва възможността за използването на индуктив-

ния метод за изграждане на следствени версии, е необходимо да се 
посочи, че с помощта на дедуктивния метод могат да бъдат построява-
ни частни версии. Така например, ако се изгради представа за самото 
престъпление като цяло, могат да бъдат изградени версии за отделните 
негови елементи.  

 
3. Фаза, последваща изграждането на следствени версии при 

разследване на престъпления. Проверка на следствените версии. 
Заложеното във версията знание за престъпното събитие се харак-

теризира с вероятност. Това определя необходимостта от непосред-ст-
вена проверка на изградените версии. Единствено по този начин може 
да се осигури преход към достоверност на знанието. Само проверената 
следствена версия може да даде обосновано заключение във връзка с 
обстоятелство, което трябва да бъде установено в процеса на доказване. 
Следователно, обвинението за извършено престъпление не трябва да се 
основава на базата на непроверена следствена версия. Необходимо е да 
се знае, че правилното протичане на процесите по проверка на следст-
вените версии е предпоставка за нормално и ефективно наказателно 
производство. Посочените особености на версията определят необходи-
мостта от подробно изследване на последователните и взаимосвързани 
стадии, последващи изграждането на логически обосновани предполо-
жения.  

Първият стадий във фазата, след построяване на версионните 
предположения, е анализът на изградените следствени версии, на ба-
за на който се правят логически изводи (в криминалистичната литера-
тура те се наричат „следствия”), които ще бъдат обект на практическа 
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Фигура № 3 
Индуктивен метод за изграждане на следствени версии 
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проверка. На второ място следва анализът на резултатите от про-
верка на следствията. Най-накрая се прави оценка на резултатите 
от извършената проверка на следствените версии.  

3.1. За да бъдат проверени изградените следствени версии, е необ-
ходимо да се изведат следствия от тези предположения за закономер-
ните последици, които трябва да са налице, ако обстоятелството е 
съществувало в действителността. Поради това, от гледна точка на из-
ходната информация, може да се направи разграничение между следст-
вената версия и логическите следствия. За разлика от следствената 
версия логическите следствия се извеждат от самата версия, а не от 
доказателствения материал по наказателното дело.  

От изградените версии могат да се изведат както необходими, така 
и възможни (вероятни) обстоятелствени следствия.16 Непълното извеж-
дане на логически следствия води по правило до ограничаване на раз-
следването. Това може да е причина за лишаването на разследващия 
орган от възможността да получи съответните доказателства по делото, 
които могат да бъдат решаващи. Поради това е основателно да се твър-
ди, че правилното и пълното извеждане на следствия гарантира добро-
качествената проверка на изградената версия.  

Изводи, представляващи следствия, се правят с помощта на дедук-
тивния метод, когато от общото положение се извежда частното позна-
ние.  

Така например, ако е изградена версия, че М. Г. Х. от гр. С. е из-
вършила убийството на своята позната З. Х. А. чрез удари в областта на 
главата и множество дълбоки пробождания с нож в областта на шията и 
гръкляна, и като се вземе предвид, че при аутопсията на убитата е от-
крито парченце счупен нокът, забито под кожата на шията, то принци-
път за разсъждение при извеждане на следствия от изградената версия 
може да се състои в следното: Ако М. Г. Х. е извършила убийството, то 
трябва да са налице следните обстоятелства (следствия): Няма алиби за 
времето на извършване на убийството или то е противоречиво; По 
тялото или облеклото на М. Г. Х. има следи от престъплението; Дак-
тилоскопните отпечатъци върху намерения предмет, с който е извър-
шено убийството са оставени от М. Г. Х.; Намереното парченце от 
счупен нокът, забито под кожата в шията на убитата, трябва да е 
част от нокът на М. Г. Х.; Дактилоскопните отпечатъци върху при-
борите за пиене и хранене от непочистената маса в стаята може да 
са оставени от М. Г. Х. преди извършване на убийството; Не на 
                                                 
16 Арцишевский, Г. Выдвижение и проверка следственных версий, М., Юридическая 
литература, 1978, с. 70 – 71. 
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последно място трябва да има и мотив за извършване на убийството, 
което в случая се дължи на изострените отношения между двете. 

Тук се поставя въпросът доколко има значение степента на вероят-
ност на изведените от версията следствия. Ролята на степента на вероят-
ност на следствията за разследването може да се отчете чисто практи-
чески. Разграничаването на следствията съобразно степента им на веро-
ятност (повече или по-малко вероятни) има значение при планирането 
на следствените мероприятия, които трябва да се проведат във връзка с 
проверката на съответната версия. Поради това, въз основа на напра-
вените изводи се определя и последователността на извършване на 
проверката им, което зависи от степента на кореспонденция на следст-
вията с установените факти. Ето защо приемам, че те предопределят из-
бора на действия, чрез които да бъдат проверени. Това определя важна-
та им роля за развитието на процеса на разследване на престъпления.  

Правилното и изчерпателно извеждане на логическите следствия 
от построената следствена версия в голяма степен зависи от знания в 
различни области. Те могат да бъдат свързани, както със специфичната 
обстановка, в която е протекло разследваното събитие, така и с особе-
ности на обектите на изследване. Желателно е в такива случаи раз-
следващият орган да се консултира и получи конкретна информация от 
по-широк кръг от специалисти.  

Практиката потвърждава изложеното.  
В нощното заведение, находящо се в гр. Л., след групово сбиване е 

причинена тежка телесна повреда на Д. И. П. в резултат  на пронизване 
с нож. Никой от групите не е видял кой е нанесъл ударите с хладното 
оръжие. Имало е предположение, че В. П. Н., който е избягал от место-
престъплението, е извършил деянието. Захвърленият нож е открит в 
контейнер, в близост до заведението. Вещите лица потвърдили, че върху 
него има множество влакна, съвпадащи по природа, структура, цвят, 
дебелина, поляризиращи свойства с влакната от дрехите на пострадалия. 

Следователно, ако разследващият орган не е запознат с възмож-
ностите за откриването и изследването на микрочастици върху оръ-
жието, той не би използвал тези резултати, респективно не би направил 
съответните умозаключения (следствия) от версията за наличието на 
важни доказателства за разследването. 

3.2. На следващо място, трябва да се установи дали следствията, 
които разследващият орган е извел, отговарят на действителността, т.е. 
изведените следствия са обект на практическа проверка от страна на 
разследващия орган. Проверката за наличие или липса на съдържащите 
се в съжденията обстоятелства се извършва само с доказателства, съб-
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рани и проверени с помощта на предвидените в закона следствени 
действия. От познавателна гледна точка наличието или отсъствието на 
изведените от следствените версии логически изводи се установява по 
три начина – пряк, косвен и смесен. При първия става въпрос за не-
посредствено възприемане на факти, потвърждаващи или опровергава-
щи изведеното следствие. При косвения път става въпрос единствено за 
логически операции (съобразени с фактите), въз основа на които се пра-
вят необходимите умозаключения. Смесеният съчетава двата способа. 

При това, на първо място, разследващият орган трябва да направи 
логически анализ на резултатите от извършената проверка на всяко ед-
но изведено следствие, т.е. поотделно. Крайният резултат от провер-
ката на всяко изведено следствие се свежда до неговото потвърждаване, 
опровержение или непотвърждение. При последното не става въпрос за 
опровержение на следствието. При непотвърждаване на едно логическо 
следствие от предположението не може да се прави извод, че опреде-
лено обстоятелство съществува или не съществува. Също така, в проце-
са на проверка на следствията може да се придобие нова информация, 
която има значение за разкриване на обективната истина. Въпреки че 
едно или няколко логически следствия от версията са потвърдени, това 
не означава, че следствената версия е действителна, а само, че се увели-
чава степента й на вероятност. Поради това, на второ място, трябва да 
се анализират един спрямо друг резултатите от проверката на отделни-
те следствия от конкретната версия, т.е. в тяхната съвкупност. Тук 
вече се преминава към следващия важен стадий при проверката на 
изградените следствени версии. 

3.3. С основание Г. Арцишевский приема, че познавателната роля 
на версиите се състои не само в това да осигурят систематизирано, 
всестранно и обективно издирване на доказателства по делото, но и да 
„съдействат за правилната оценка на целия събран доказателствен 
материал от гледна точка на неговата достоверност, относимост и пъл-
нота ...”17. Познавателната им роля не може да се изолира от процеса на 
анализ на резултатите от проверката на всички изградени следствени 
версии. Поради това, важно място при разследването заемат логически-
те съждения и умозаключения по цялостната и окончателната оценка 
на резултатите от проверката на изградените следствени версии. Тя 
предоставя на разследващия орган възможност да направи непос-
редствено заключение за наличието или липсата на предполо-
женото обстоятелство. Въз основа на резултата от проверката на 
                                                 
17 Арцишевский, Г. Выдвижение и проверка следственных версий, М., Юридическая 
литература, 1978, с. 87. 
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следствията и техния анализ може да се премине към следващия 
съществен момент – да се отговори на въпроса дали конкретната версия 
е доказана или опровергана. Разследващият орган трябва да приеме, че 
следствената версия е доказана единствено и само когато изведените от 
нея следствия се потвърждават от доказателствения материал по делото. 
При това, оценката, която следва проверката на версиите, трябва да има 
такъв вид, чрез който достоверността да следва двуединното диалекти-
ческо състояние на положително и отрицателно. Положителният знак за 
доказателствата, които са в полза на конкретната версия при разследва-
нето, трябва да изключва всички други построени следствени версии. 
Тази оценка трябва да бъде направена по вътрешно убеждение на раз-
следващия орган, основано на обективно, всестранно и пълно изследва-
не на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона. При-
ложен към оценката на резултатите от проверката на изградените след-
ствени версии, принципът за оценка по вътрешно убеждение предоп-
ределя наличие на съзнателна лична увереност на разследващия орган. 
За да бъде основателна, тази увереност трябва да се базира на доказател-
ствения материал, събран и проверен по надлежния ред при обективно, 
пълно и всестранно изследване на обстоятелствата по делото.  

При проверката на следствените предположения се достига до из-
вода за коя от изградените версии при разследване на престъплението 
има достатъчно основания18. Налице ще бъдат достатъчно основания, 
когато изводът от мисловната операция се основава на факти от 
обективната действителност. При това, не може истинността на мис-
лите да бъде обоснована с мисли, а трябва да се вземат под внимание 
преди всичко фактите от заобикалящата ни действителност. Необходи-
мо е да се обърне внимание на това, че тази мисловна дейност се из-
вършва при условията на връзка между формалната и диалектическа-
та логика. 

При познавателния процес на изграждане и проверка на следст-
вени версии са приложими такива формално-логически методи, като 
сравнение, анализ, синтеза, индукция, дедукция и др. В тази връзка, В. 
Астафьев с основание отбелязва, че законът за достатъчното основа-
ние на формалната логика може да се изрази в следния образ – 

                                                 
18 В тази връзка се използва т.нар. „Закон за достатъчното основания”, който за първи 
път е дефиниран от Г. Лайбниц (1646 г. – 1716 г.). Според този закон нито едно 
явление не може да се окаже истинско или действително без наличието на достатъч-
но основания, които да обосноват това. Виж Астафьев, В. Законы мышления в фор-
мальной и диалектической логике, Львов, изд. Львовского университета, 1968, с. 181. 
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„Всяка мисъл трябва да има достатъчно логическо основание.”19. 
Единствено тогава може да се приеме, че едно мисловно предположе-
ние съответства на истината. Този закон се явява важно условие за пра-
вилно протичане на мисловната дейност при разкриването на обектив-
ната истина по всяко едно наказателно дело. Той по своята същност 
обезпечава обосноваността на мислите. Законът за достатъчното основа-
ния благоприятства последователността на процесите, свързани с мис-
ловната дейност, както и съблюдава връзката помежду им. В този сми-
съл, ако се приеме едно обстоятелство за истина (за факт), то трябва да 
се приеме и произтичащите от него следствия.  

Получените изводи следва да се обосноват чрез тяхната проверка, 
като се оценят такива страни от действителността, като „... взаимосвър-
заност на явленията, множественост на причините, противоречивия 
характер на явленията, процеса на развитие на явленията и др.”20. 
Всичко това не може да се вмести в рамките на формалната логика. 
Законът за достатъчното основания на формалната логика далеч не 
изразява всички сложности на явленията от обективната действител-
ност. Тя не може да обезпечи изцяло пътя към достигането до конкрет-
ната истина. Формалната логика изяснява само един тип противоречия в 
мисловната дейност – логическите, които са възникнали в резултат на 
нарушаване на законите на формалната логика. Тези логически проти-
воречия не са отражение на обективно съществуващите противоречия в 
материалния свят. Ето защо този закон (законът за достатъчното основа-
ния на формалната логика) не може да открие изцяло (в дълбочина) 
онова съдържание, което може да бъде открито чрез закона за достатъч-
ното основания в системата на диалектическата логика. В тази връзка е 
основателно мнението на П. Гиндев, според който „формалната логика е 
низша математика, тя може да разкрие част от истината, да ни доведе 
много близко до нейната сърцевина, по някои дела дори тя е годна да ни 
разкрие и цялата истина. Но поради обстоятелството, че обективната 
действителност е много сложна, че тя се развива, че е противоречива, 
често пъти формалната логика е недостатъчна, за да обясни и докаже 
определени факти и закономерности.”21. Поради това е необходимо при-
ложението и на диалектическата логика. Тя се основава на положение-
то, че всяка истина е конкретна. Това означава, че истинността трябва 
                                                 
19 Изразено чрез символична формула „А е, защото съществува В” – Астафьев, В. 
Законы мышления в формальной и диалектической логике, Львов, изд. Львовского 
университета, 1968, с. 181. 
20 Астафьев, В. Законы мышления в формальной и диалектической логике, Львов, 
изд. Львовского университета, 1968, с. 200.  
21 Гиндев, П. Диалектиката на познанието в наказателния процес, С., изд. БАН, 1962, с. 140.  
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да се разглежда като се вземе под внимание цялата съвкупност от 
обстоятелства, които са свързани с главния факт (неговата същност, 
процесите във връзка с развитието му и др.). Важна задача на мислов-
ната дейност е да отрази цялата съвкупност от сложности от реалния 
свят. Диалектическата логика не отрича закона за достатъчното основа-
ния на формалната логика, а му придава по-точно изражение. Това след-
ва от формулировката на закона за достатъчното основания на диалек-
тическата логика. Може да се приеме неговото представяне така: твър-
дението е в действителност такова, защото съществува съвкупност от 
вътрешно непротиворечиви, взаимосвързани основания, от които то 
задължително (необходимо) следва, т. е. „А” трябва да е налице, защо-
то съществуват в система основанията „а”, „б”, „в” и др., от които 
закономерно следва да се породи „А”. 

Версията ще се приеме за опровергана, ако изведените по логичес-
ки път следствия изцяло противоречат на установените доказателства 
по делото при извършената проверка. Нещо повече, версията ще се 
счита за непотвърдена, ако противоречи дори само на един факт от 
доказателствения материал, който е относим към нея. В този случай не 
трябва да се забравя, че все още не е приключил познавателният процес 
по проверка на следствените версии. Липсата на доказателства, които да 
потвърдят някое от изведените от версията логически следствия, не 
може да послужи като основание за изключването на тези версии от 
процеса на проверка. Проверката на тези версии следва да продължи до 
момента, в който те ще бъдат потвърдени или опровергани. 

Когато става въпрос за цялостната оценка на резултатите от про-
верката на следствените версии, тук е мястото да се посочи становище-
то на Ив. Вакарелски. Според него логическото познание за истинността 
на версията може да стане пряко или косвено.22 Той приема, че логичес-
кото познание е пряко, когато изводът за истинността на версията е 
направен непосредствено от изучаването на събраните по делото 
доказателства, потвърждаващи изведените от версията следствия. Ив. 
Вакарелски счита, че косвено познание е налице, „когато изводът за ис-
тинността на версията е направен въз основа на опровержението и 
изключването на всички версии освен една, която се признава за досто-
верна (правилна).”23. Основателно е становището, че придобиването на 
знание за правилността на версията е пряко. Обаче, не е напълно изяс-
нен въпросът, свързан с т. нар. косвено логическо познание – „по метода 
на изключването”. 

                                                 
22 Вакарелски, И. Криминалистика, С., Наука и изкуство, 1978, с. 147. 
23 Вакарелски, И. Криминалистика, С., Наука и изкуство, 1978, с. 147 – 148. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2013  ЦЮН 
 

 155

Следствената версията може да бъде опровергана или доказана 
единствено въз основа на логическата оценка, която е извършена след 
проверката й. Считам, че тя ще бъде доказана, единствено и само, кога-
то изведените от нея следствия се потвърждават от събраните по делото 
доказателства. От този момент предположението за обстоятелството, 
намиращо се в съдържанието на версията, се трансформират в нещо 
ново – достоверно знание. Това обстоятелство се превръща във факт, 
който е от съществено значение за разследването. Според мен, едно 
предположение ще може да се превърне в достоверен факт само когато 
е било доказано и то по несъмнен начин. Основателно се поставя въп-
росът за достоверността на придобитото по косвен начин знание. Всяка 
една конкретно изградена версия трябва да бъде проверена успоредно с 
проверката на всички останали следствени версии. Ако това не се на-
прави, се рискува допускане на противоречие между следствията (изве-
дените по логически път от версията) и наличния доказателствен мате-
риал. Разсъждавайки по този въпрос, в случай, че всички изградени към 
конкретния момент версии бъдат опровергани с изключение на една, за 
която не могат да се установят доказателства по една или друга причина 
(чрез които да се проверят изведените следствия), по пътя на изключва-
нето тя трябва да се приеме за достоверно знание. По мое мнение това 
също не е точно. Считам, че в конкретната хипотеза версията не може 
да се счита нито за опровергана, нито за доказана.  

Въпреки това, тезата на Вакарелски би имала свое основание в 
случай, че са изградени всички възможни версии, като цяло (т.е. тези 
версии които могат да бъдат изградени – не съобразно материалите по 
делото, а като цяло). Има се предвид, че в случай на изчерпателно 
посочени предположения за определено обстоятелство остане само 
едно, а всички останали бъдат опровергани. Следва въпросът – винаги 
ли може да се говори за подобно лимитативно изграждане на следст-
вени версии? Вярно е, че разследващият орган трябва да изгради всички 
възможни следствени версии. Но условието е това да бъде направено 
съобразно материала и информацията, с които разполага, т.е. разследва-
щият орган трябва да построи всички възможни версии към конкретния 
момент, съобразно наличния доказателствен материал. Приемайки ста-
новището на Вакарелски за правилно и пренесено към казаното тук, то 
би довело до следния извод – с приемането на едно обстоятелство за 
достоверно знание по силата на изключването се създава риск да се 
повлияе на правилното и ефективното протичане на разследването и на 
делото като цяло. В заобикалящата ни обстановка рядко бихме имали 
надеждни знания за целия кръг от възможности. Към момента на из-
граждане на следствените версии разследващият орган може да разпола-
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га с доказателствен материал, позволяващ му да изгради определен брой 
версии. В процеса на тяхната проверка могат да бъдат установени нови 
доказателства, въз основа на които да се изгради ново предположение, 
което обяснява по друг, но правилен начин конкретното обстоятелство.  

 
Налага се изводът, че проверката на версиите осигурява преход 

към достоверно знание само когато:  
   са построени всички възможни (съобразно изходните данни) 

версии за конкретното обстоятелство; 
   всички тези версии са щателно и едновременно проверени. 

Всяка една от изградените следствени версии трябва да бъде 
проверена по пътя на извеждане на логически следствия и 
анализ на резултатите от извършените практически действия 
по тяхната проверка. От тях може да се направи извод за реал-
ност или нереалност на тези следствия. Без проверката на вся-
ка една от построените следствени версии не може да бъде 
обосновано това, че конкретната версия (акцентираната) отра-
зява по най-точен начин действителността; 

   всички версии, с изключение на една, са опровергани. За нея 
разследващият орган разполага с достатъчен доказателствен 
материал, въз основа на който да направи извод за достовер-
ността на предполаганото обстоятелство. При проверката на 
изведените следствия се установява, че тя отговаря на обек-
тивната действителност. Самата версия дава единствено въз-
можно обяснение на предположеното обстоятелство. Важно е 
да се отбележи, че истинността на следствената версия се оп-
ределя не от количеството на фактите, които я потвърждават, а 
от наличието на единство, взаимосвързаност. Поради това, 
следствената версия може да се приеме за доказана, когато ус-
тановените факти са достатъчно основание за истинността й. 
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РЕЗЮМЕ 
 

В настоящей статье исследуются особенности процесса мыш-
ления, связанного с выдвижением и проверкой следственных версий. 
Автор представляет графическую модэль познавательного процесса 
работы с следственными версиями, который предлагается для реализа-
ции мероприятий в рамках расследования. 

 

 

SUMMARY 
 

This article analyzes the cogitative process of working with 
investigation versions. The author presents a graphic model of the cognitive 
process of building and testing versions of investigation, which is proposed to 
implement the activities under investigation. 
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ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ  
НА ПОСЕГАТЕЛСТВА ПРОТИВ  
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО 

 
Ружена Кондева-Елчинова*  

адм. ръководител на РП – гр. Разлог 
 

 
1. Проблемът, на който е посветена тази статия, произтича от 

обстоятелството, че годишните загуби от незаконното изсичане на 
близо един милион кубически метра дървесина възлизат на около 40-50 
милиона лева. Не само това – вредите нанесени на горския фонд са 
трудно възстановими, независимо от полаганите усилия от страна на 
държавата да бъде повишена продуктивността и устойчивостта на гори-
те. Анализът на състоянието на горския отрасъл сочи тревожни резул-
тати – площта на горите е намаляла, зачестяват пожарите и незаконното 
строителство в горите, ръстът на бракониерството е постоянно висок. В 
периода след 1997 г. част от горите бяха умишлено опожарявани, като 
само за периода 1999-2001 г. бяха засегнати около 1,3 млн. дка. Същите 
гори след това се отдаваха на изключително ниски цени на приви-
легировани фирми, които експортираха обгорялата дървесина зад гра-
ница1. Гората бе безмилостно унищожена за сметка на натрупването на 
огромно богатство от шепа хора. По данни на Министерството на  земе-
делието и храните  след 2003 г. на територията на страната, в  следствие 

  
 

                                                 
* Ружена Георгиева Кондева–Елчинова завършва право в СУ „Св. Кл. Охридски“ през 
1995 г. Административен ръководител на Районна прокуратура–Разлог. Предстои й 
защита на доктурантура на тема Разследване на престъпленията против горското 
стопанство“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Има публикации в  сп."Теза", сп. "Общество и 
право" и сп. „Научни Известия”, Университетско издателство ЮЗУ „Неофит 
Рилски”. 
 
1 Това наложи експортът на обгоряла дървесина изрично да бъде забранен с Поста-
новление на Министерския съвет от месец март 2002 г.  
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на пожари, са унищожени около един милион и триста хиляди декари 
гори.2  

Причините за извършване на незаконна сеч, дърводобив и дърво-
преработване имат различен характер – икономически, социален, 
организационен. Налице е съвкупност от негативни явления и пробле-
ми, като безспорно най-важните причини за извършване на тези прес-
тъпления са социално-икономическите. Последните са силно диферен-
цирани – от една страна висока безработица и увеличаване на бедното 
население, липса на средства за препитание, от друга – силно изявени 
икономически интереси на финансови групировки, изградена мрежа за 
печалба и  разпределение на високи приходи. Неразривно свързана с 
тази мрежа е корупцията сред държавните служители от най-ниско до 
най-високо ниво – горски, полицейски и митнически служители. 
Обществена тайна е, че на някои места горските служители са се срас-
нали с престъпността3.   

Налице са и чисто организационни причини. Често извършваните 
структурни промени в системата на горите водят до хаос и липса на 
взаимодействие между органите по охрана в горите, органите на МВР и  
разследващите органи. Уредената в отрасловите закони охранителна и 
контролна дейност, която се осъществява от органите на регионалните 
горски дирекции и местните държавни лесничейства и стопанства, не 
винаги води до положителни резултати. Състоянието на охраната в го-
рите продължава да е на незадоволително ниво, а процентът на извър-
шените нарушения в горите постоянно висок.  

Макар и по-рядко, продължават да се констатират случаи на без-
действие от страна на горски служители при извършвани проверки, 

                                                 
2 Драстичен случай на умишлено причинен пожар в района на Пирин планина, отбе-
лязан на 23.07.2003 г. и  продължил няколко дни. Запалени бяха гори, намиращи се в 
м. „Бетоловото” и м. „Църнако” в землището на град Разлог. Изгоряха общо 920 дека-
ра гори от черен бор и бяха засегнати   горски територии в Национален парк „Пирин“, 
включени в Списъка на ЮНЕСКО за световното природно богатство. Съществуваше 
реална опасност от разпространяване на пожара върху огромни територии от НП 
„Пирин“. Причинените вреди бяха изчислени на повече от един милион и петстотин 
хиляди лева при констатирани значителни и непоправими вреди за екологията. В при-
родния резерват „Баюви дупки“ – един от най-красивите резервати в България, обявен 
за опазване на ценни уникални за Европа гори от черна и бяла мура, включен през 
1977 г. в листата на биосферните резервати към програмата на ЮНЕСКО „Човек и 
биосфера” изгоряха 120 декара изключително рядка растителност и ценни дървесни 
видове.  
3 По данни на МЗГ през първото шестмесечие на 2003 г. са били наказани 182 горски 
служители за допуснати слабости и нарушения в работата си, а  през 2004 г. са били 
наказани 60 горски служители, от които 9 са били уволнени.  
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необразуване на административно-наказателни преписки и неизпращане 
на сигнали до прокуратурата и полицията. Поведението на някои горски 
служители, открили и констатирали нарушението, става причина за 
ненаказване на виновните лица – явявайки се в съда като свидетели – 
очевидци  те заявяват, че не си спомнят за случая, дават противоречиви 
показания или демонстрират явно нежелание да свидетелстват.  

Протежирането на определени фирми, занимаващи се с дърводо-
бив и дървопреработване води до заобикаляне на реда и условията за 
провеждане на търгове – не се определят минимални тръжни цени, из-
борът на фирмите е подчинен на неясни критерии. За определени тър-
говци – износители, контролът на граничните контролно пропускателни  
пунктове е занижен. С добива, преработката, търговията и износа на 
дървен материал зад граница се свързват изградени вериги за източване 
на данък добавена стойност4.  Като следствие на всичко това, се създава 
своеобразна олигархия – така наречената „горска мафия”, включваща 
собствениците на най-печелившите предприятия и ръководни длъж-
ностни лица.  

Престъпленията против горското стопанство представляват важна 
част от системата на стопанските престъпления. Те заемат челно място 
сред регистрираната престъпност против стопанството с относителен 
дял от около 10 %5, като за някои региони, предвид географското им 
положение  тези престъпления са основни в структурата на  стопанската 
престъпност. По строго криминологичния показател „престъпна цена” 
/която има икономически, социален и морален и психологически харак-
тер/6 тези престъпления са водещи сред разкритите икономически прес-
тъпления. Поради спецификата им, успешното правоприлагане изисква 
от една страна много добро познаване на специалното горско законо-
дателство, а от друга ефективно сътрудничество между разследващите и 
прокурорските органи, както и между учени и практикуващи специалис-
ти – лесовъди и юристи. 

По данни на Прокуратурата на Република България, в периода 
2002-2005 г. близо една пета от случаите, касаещи посегателства против 
горското стопанство са разглеждани именно в РП Разлог, обхващаща 
                                                 
4  Износът на незаконно добити дървета води до подкопаване на цената на законно 
добития дървен материал на световния пазар, а редовното членство на Република 
България в Европейския съюз налага по необходимост поемането на редица отговор-
ности и задължения в тази насока. 
5  Общо всички стопанските престъпления традиционно са на второ място сред струк-
турата на икономическата престъпност – представляват около 20 % от разкритата ико-
номическа престъпност   
6    Станков Б., Криминология. Теоретични основи, Варна, 2005 г., стр. 187. 
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района на така нареченото „Местенско поречие”7. На територията на 
Благоевградския окръжен съд през този период годишно са разглеждани 
над 1000 административни и наказателни дела, касаещи посегателства в 
района на планините Пирин, Рила и Родопите8.  

В процеса на наказване на престъпленията и нарушенията от този 
характер възникват редица трудности, свързани с доказването им, както 
и с тълкуването и прилагането на общите и специални материални и 
процесуални закони.  

Донякъде причините се коренят в непрекъснатите законодателни 
промени в специалните отраслови закони, някои от които са радикални, 
но не са намерили съответното отражение в НК. Териториалната огра-
ниченост на тези посегателства от своя страна води до разноречива 
практика и липса на интерес тя да бъде обобщена и да бъде наложено 
еднакво прилагане на закона по тези текстове.  

Личният ми опит като прокурор в Районна прокуратура Разлог ме 
е убедил в особеното значение на експертизите по дела за престъпления 
против горското стопанство. Ето защо с тази статия си поставям за цел, 
изхождайки от собствената си практика, да очертая основните характе-
ристики на това процесуално средство за проверка на доказателствата. 

 

2. При разследване на престъпленията против горското стопан-
ство, с оглед характера на престъпната дейност, се назначават и изгот-
вят оценителни, лесотехнически (лесовъдни) и технически експертизи, 
по-рядко трасологични, дактилоскопни, графологически (почеркови) и 
финансово-счетоводни експертизи. С оглед процесуална икономия и по 
целесъобразност се назначават комплексни експертизи, най-често лесо-
технически-оценителни. 

А. Оценителни експертизи 
Предмет на тези експертизи е установяването на размера на при-

чинените на горски фонд вреди и изчисляването на пазарната стойност 
на предмета на престъплението. Проблемите, които възникват са относ-
но начина и методиката, които следва да се използват, за да се даде от-
говор на така поставените въпроси.  
                                                 
7 То включва Рилска и Пиринска част, както и хълмистата част на Разложката кот-
ловина с обща площ 14 358 хектара, предимно иглолистни гори. 
8  Такива престъпления са характерни и за съдебните райони на Самоков, Пазарджик, 
Велинград (района на Ракитово, Костандово и Батак), Дупница, Смолян (района на 
Доспат), както и около Пещера, Благоевград, Гоце Делчев, Перник, Кюстендил, 
Радомир, Търговище, Шумен, Дулово, Тетевен и Русе.  
Данните за разпространението на горската престъпност на територията на страната по 
апелативни и окръжни райони през последните три години – 2010-2012 са обобщени в 
графиките към Приложение № 1 към дисертационния ми труд. 
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На първо място следва да се реши каква специалност трябва да 
притежава експертът, извършващ оценката9 – необходимо ли е той да 
притежава висше лесотехническо образование или заключението може 
да се изготви и от вещо лице-оценител без такова образование. Затруд-
ненията се пораждат поради обстоятелството, че при определяне разме-
ра на причинените вреди намират приложение редица законови и подза-
конови нормативни  актове10. Считам, че изпълнението по тези експер-
тизи следва да се възлага на вещи лица, които са с лесовъдско образова-
ние. В § 1 т. 26 от Допълнителните разпоредби на „Наредба за опреде-
ляне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право 
на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд”, приета с 
ПМС № 252 от 06.11.2003 г., отменена с § 1 от заключителните разпо-
редби на Постановление № 236 от 3 август 2011 г. за приемане на 
Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии – ДВ, бр. 63 
от 16 август 2011 г., в сила от 16.08.2011 г. беше дадено легално опреде-
ление на термина  „експерт-оценители” – физически лица с висше лесо-
въдско образование, притежаващи удостоверение за завършен курс за 
оценка на горите и земите от горския фонд11.  

С оглед характера на поставените задачи, се преценява дали да се 
назначи комплексна експертиза,  която да се изпълни от две или повече 

                                                 
9  Не е излишно да се напомни, че вещото лице, което изготвя заключението не следва 
да бъде заинтересувано – горски служител или частен лесовъд, чиято дейност е свър-
зана  с дейността на ощетеното горско стопанство или се намира в друга служебна 
зависимост. В противен случай ще са налице основанията за отвод, визирани в чл.148 
НПК. 
10 Закон за горите и Правилник за прилагане на ЗГ, Закон за защитените територии; 
Постановление на МС № 266 от 1998 г., ДВ бр.146/98 г. и Постановление на МС  
№ 442 от 1997 г., с които се установяват таксите, влизащи в бюджета; Постановление 
на МС № 93 от 2000 г. за одобряване на таксите, които се заплащат в бюджета на 
МОСВ за разрешените ползвания в защитените територии; „Наредба за определяне на 
базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервиту-
ти върху гори и земи от горския фонд“, отменена с § 1 от заключителните разпоредби 
на Постановление № 236 от 3 август 2011 г. за приемане на Наредба за оценка на 
поземлени имоти в горски територии , ДВ, бр. 63 от 16 август 2011 г., в сила от 
16.08.2011 г.;  „Наредба  за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и 
земи от горския фонд“; различни справочници, инструкции, тарифи, таблици 
11 В т.27  и т. 29 от Допълнителните разпоредби на същата наредба се съдържа опреде-
ление на „обяснителна записка“ – писмено описание на задачата за оценка и реше-
нията на оценителя, включваща описание на обекта на оценка (местоположение, соб-
ственост), източниците на използваните данни (кадастрални и горскостопански карти, 
лесоустройствени и други проекти, собствени измервания) и използваните методи за 
кубиране и сортиментиране. Към обяснителната записка задължително се прилага ко-
пие от удостоверението на оценителя.  
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вещи лица (оценител и лесовъд) или да се изготви само от един експерт, 
който притежава и двете специалности. Независимо кой вариант се 
прилага, и в двата случая заключението следва да съдържа констатации, 
както относно характеристиките на изследвания дървен материал – дър-
весен вид, произход, пълнота на насажденията, законност на добиване, 
възраст на дърветата и насажденията, клас на сортиментност, давност на 
добиване, кубатура, категория дървесина, бонитет – показател за произ-
водителност на насаждението, така и относно размера на причинените 
вреди и пазарната стойност на добитите дървета.12 

Във всички случаи най-същественият въпрос за този вид експерти-
зи е да се установи как и по какъв метод да се определя размерът на 
вредите и пазарната стойност на инкриминираните дървета или дървен 
материал.  

Нормативната основа обхваща множество актове – постановления 
на Министерския съвет с приложени към тях тарифи и няколко наредби, 
които непрекъснато се отменят, изменят и допълват. Дори и с помощта 
на вещо лице – лесовъд, трудно може да се даде категоричен отговор на 
въпроса кой подзаконов нормативен акт е приложим в конкретния слу-
чай и защо. При идентични казуси е възможно отделни вещи лица да 
приложат различни тарифи при изчисляване13.  

Отделно от това, повечето тарифи се отнасят до законната сеч и в 
тях се говори за „щети” и „обезщетения за щети”, като не се използва 
терминът „вреди” и „стойност”. С оглед изготвяне на пълно и обоснова-
но заключение, вещото лице е необходимо в заключението да посочи 
конкретно коя тарифа е приложил и защо, кой метод е използвал, дали 
кубатурата е изчислена на база допълнителни замервания съгласно клас 
на сортиментност и диаметър на отсечените дървета и пр. В противен 
случай се поставя под съмнение правилността на заключението и се 

                                                 
12  „Заключение“ е кратко описание на резултата от оценката (стойност на имот, цена 
за изключване, право на ползване, или сервитути, размер на щета) заедно с опознава-
телни данни, необходими за разпознаване на обекта. 
13 Постановление на  МС № 266 от 03.12.1998 г. за приемане  на тарифи за таксите, 
които се внасят в бюджета на Министерството на земеделието и горите (загл. изм. ДВ, 
бр. 101от 2001 г., обн. ДВ. бр.146 от 1998 г., отм. ДВ. бр.73 от 2008 г.) съдържаше пет 
тарифи:  Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от дър-
жавния горски фонд по чл.14, ал.1 и чл.16, ал.1 от Закона за горите, съгласно приложе-
ние № 1; Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и 
вършината, добити от държавния горски фонд, съгласно приложение № 2; Тарифа за 
таксите на страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от държав-
ния горски фонд, съгласно приложение № 3; Тарифа за таксите за административни и 
технически услуги съгласно приложение № 4; Тарифа за таксите за предоставени лов-
ни площи от държавния горски фонд съгласно приложение № 5. 
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създават предпоставки за оспорване. При две оценителни експертизи с 
обект на изследване един и същи материал и приложени различни та-
рифи може да се получат разлики в пъти. Така напр. единият от въз-
можните методи на дендробиометрията, чиято основа е изчисляване на 
кубатурата чрез заснемане на диаметъра на неотрязаните дървета спо-
ред Справочник по дендробиометрия от 1983 г., посочва много по-висо-
ки стойности. При големи разлики вещото лице трябва да посочи на 
какво се дължи разликата и ако е необходимо да се назначи комплексна 
оценително-лесотехническа експертиза. 

В експертизата ясно следва да се разграничат размерът на причи-
нените вреди от стойността на предмета на престъплението, което има 
значение в случаите по чл. 235 ал. 2  НК. Преди изменението на НК от  
2004 г.14 г. Законодателят беше употребил израза „немаловажен слу-
чай”, а не „немаловажни вреди”15. Вредата представлява средната пазар-
на стойност на незаконно добития дървен материал и се изчислява съоб-
разно преобладаващите цените в дървообработващите фирми в района 
към момента на извършване на престъпното деяние. В този случай се 
използва методът на пазарните аналози, който се основава на наличието 
на достатъчно данни за пазарни цени на оценяваните материали и оцен-
ка на извършваните покупко-продажби. Методът на пазарните аналози 
преминава през следната последователност: събиране на данни, опреде-
ляне на показатели за сравнение, оценяване на резултатите от сравне-
нието и получаване на вероятната продажна цена. Събират се и данни  
относно минималната пазарна стойност на фасонираните дървени мате-
риали, изчислени съответно без и с ДДС. 

При настоящата редакция на чл. 235 ал.2 НК и нормативно-опре-
делените правила за оценяване на дървен материал е недопустимо 
определянето им по средни пазарни  цени, като във вредата за горското 
стопанство  следва да се включи и нереализираната пазарна цена, която 
се установява със заключението на вещото лице16.  

Спорно е дали при престъпленията против горското стопанство са 
приложими методите, по които се изчисляват имуществените вреди при 
други подобни престъпления от общ характер – стопански (чл.219 ал.1 
НК), против транспорта (чл. 341 НК), общоопасни престъпления  
(чл.331 ал. 3 НК).  

                                                 
14 ЗИДНК, ДВ бр.26/2004. 
15 Разликата между „немаловажен случай” и „немаловажни вреди” е терминологична и 
отразява различието мужду оценката на конкретно причинените отрицателни последи-
ци – вреди и цялостната оценка на фактическата обстановка – случай. 
16  Решение № 59/21.03.2011 г. на ВКС, НК, II НО,  по н. д. № 645/2010 г.  
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Щетите при извършени нарушения по Закона за защитените тери-
тории, осъществени на територията на националните паркове и резерва-
тите се определят  по други тарифи17. Общото за тях е, че съдържат 
оценка за щети на дървета, които се разглеждат като жив организъм, а 
не като вече отрязан объл дървен материал в кубични метри на корен и 
не се дава оценка на дърветата като суровина за производство на дървен 
материал. При оценката се отчитат диаметърът на отрязаното дърво, 
възраст, височинен разряд (височина на дървостоя), а параметрите се 
определят съгласно утвърдения паркоустройствен проект. Прави се  раз-
граничаване при извършване на оценки за причинени щети в наци-онал-
ните паркове и в местата от държавния горски фонд, където се извършва 
дърводобивна дейност. Дърветата се третират като дървен материал и се 
изчисляват в кубични метри, а не като живи организми, само в случаите, 
когато в националните паркове по необходимост следва да се премахнат 
някои дървета - разчистване на терени, санитарни сечи и т.н. 

С оглед обстоятелството, че различните подзаконови нормативни 
актове за определяне на щетите при посегателства срещу горите са в 
противоречие помежду им и трудно може да се даде категоричен от-
говор на въпроса, кой от тях е приложим в конкретна хипотеза и защо, 
de lege ferenda трябва да се помисли върху вариант, при който да се 
издаде  изричен подзаконов акт (евентуално наредба), чието приложно 
поле да определя изчисляване на причинените на горския фонд вреди 
специално при извършени престъпления против горското стопанство. 

                                                 
17 ПМС № 442 от 01.12.1997 г. и Приложение № 4 към Тарифата за изчисление на 
причинени щети на природни обекти, резервати, национални паркове, природни забе-
лежителности, защитени местности и исторически места (тя отменя Постановление  
№ 71 на МС от 1980 г., ДВ бр. 11 от1981 г.) определят  обезщетения при причиняване 
на неотстраними вреди на защитени природни обекти, в частност изкореняване, от-
сичане или унищожаване по друг начин на дървета (до 40 години и над 40 години). В 
този случай е приложим Справочникът по дендробиометрия, изд. през 1983 г. След 
преминаване на националните паркове към управлението на МОСВ през 2000 г. бе 
прието Постановление на МС № 93 от 29.05.2000 г. за одобряване на тарифа за такси-
те, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна 
държавна собственост (ДВ, бр.46 от 6.06.2000 г.). Причинените вреди се определяха и 
изчисляваха не на корен, а съобразно кубатурата на отсечените дървета. Съгласно 
Закона за защитените територии резерватите, националните паркове, природните забе-
лежителности и защитените местности са под опеката на МОСВ. Приети са няколко 
тарифи за обезщетения при причинени вреди на природни обекти, унищожаване на 
иглолистни и широколистни дървета и храсти, които се използват за промишлени цели 
и производство на дървен материал. Към Закона за биологичното разнообразие не са 
приети тарифи за обезщетения при причинени вреди в защитени територии. Съществу-
ват няколко парични таблици за различните по вид горски насаждения (по Г. Марков, 
Д. Георгиев и др.) 
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Би могло да се установи диференциран режим за таксуване, който да 
бъде в зависимост, както от субекта, така и от мястото и начина на 
извършваната сеч, да се определи  единен режим на таксата за нуждите 
на местното население, таксите за ползване, таксата при отдаване на 
търг – случаи, в които е налице законно извършван добив на дървен 
материал и различен режим за случаите, в които е налице незаконен  до-
бив на дървета. Както се вижда проблемите са достатъчно сложни и 
изискват разрешаване чрез специален нормативен акт, който да унифи-
цира дейността по оценяване.  

Много съществен въпрос при назначаване на оценителна експер-
тиза, който винаги следва да решат органите на съда или прокуратурата 
е този – какви задачи да се поставят на вещото лице. 

а) Преди всичко е необходимо да се определи сортиментността на 
престъпно добития дървен материал, неговото количество и пазарна 
стойност. В заключението на вещото лице следва да се съдържат кон-
статации относно общото количество на задържаните материали, брой, 
вид и дължина на разпределени секции, клас на сортиментност, обща 
кубатура, дължина.  

б) При  незаконна сеч (или при изпълнително деяние, изразено във 
формата на събиране и вземане) в предмета на престъпния добив следва 
да се изчисляват не само материалите, които са взети непосредствено от 
сечището (местопрестъплението), но и тези които са били отсечени, но 
поради различни причини не са били извозени. При определени хипоте-
зи, ако на мястото на сечта са останали ненатоварени материали същите 
биха могли да бъдат включени в предмета на обвинението, като тук 
може да става дума евентуално за опит към извършване на престъпление.  

в) Като задача на вещото лице може да се постави и оценяването 
на щета на горски недвижим имот. В специалните закони се съдържат 
правила относно определяне на базисните пазарни цени на горските 
имоти в зависимост от стойността на земята, месторастенето, насажде-
нието, специалните полезни функции на горите, местоположението и 
други икономически фактори. Експерт-оценителят установява сегашно-
то състояние на имота и състоянието му преди настъпване на вредо-нос-
ното събитие. Определя се стойността на имота към определена дата, 
която представлява паричната му равностойност (т. нар. „справедлива 
цена”). При невъзможност да се определи пряко според статистиката на 
продажбите на съпоставими имоти, стойността се пресмята като очак-
вана стойност. Последната е капитализираната сума от чистите доходи, 
очаквани от имота, и се различава от така наречената „базисна цена” на 
горски имот, която е нормативно установена от държавата парична рав-
ностойност за комплекс от продуктивните, технологичните, екологич-
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ните и икономическите качества на горите и земите от горския фонд, 
при използването им по предназначение. 

Размерът на обезщетенията се определя като разлика между стой-
ностите на имота преди и след настъпване на събитието, което е нама-
лило стойността на имота при ползване не по предназначение и нанесе-
ни щети на дървета, горски насаждания, фиданки и други щети при 
странични ползвания. Разликата между очакваната стойност и цената на 
насаждението в сегашна възраст дава размера на щетата. Тези обезщете-
ния се изчисляват при сеч и извоз на обла дървесина, дърва за горене и 
вършина, като се разграничават различни парични обезщетения в зави-
симост от  категорията на дървения материал18. 

г) Като задача на вещото лице-оценител следва да бъдат поставяни 
едновременното изчисляване както на причинените вреди, така и на 
стойността на незаконно добитите дървета или дървен материал. Вещо-
то лице следва да определи от една страна причинените на горския фонд 
вреди, вследствие незаконния добив, а от друга – да направи изчисления 
въз основа на проучване на цените на свободния пазар на средната 
пазарна цена на получените от тази дървесина преработени фасонирани 
материали19. Необходимо е да се изчисли и дължимото „обезщетение” –
сумата, изплащана за възмездяване на щета. Размерът на обезщетенията – 
сумите, изплащани за възмездяване на щетите, нанесени върху гори и 
земи от горския фонд, причинени с деяния, които са проява на  неправо-
мерно човешко поведение, се определя от всяко събитие, действие или 
бездействие, което намалява стойността на горския имот или на отделно 
стоящо дърво. Следва да се установи какви по вид дървесни видове са 
били засегнати и унищожени, в какво количество и стойност. 

д) Като допълнителен критерий за определяне на вредата вещото 
лице следва да даде оценка и като вземе предвид  вида на гората и ней-
ните функции, съгласно Закона за горите и Правилника за прилагането 
му. Към тези допълнителни вредни последици задължително следва да 
се отчетат и настъпилите екологични вреди. 

По принцип е препоръчително експертът да извърши непосред-
ствен оглед на дърветата и лично да ги замери, като оценката се из-
вършва след инвентаризация на имота. 

 Това няма да е възможно в случаите, когато незаконно добитите 
дървета се изразходват от стопанствата, от които са задържани или се 
                                                 
18 Едър строителен  материал – с диаметър на тънкия край  над 18 см, среден строите-
лен материал – на тънкия край с диаметър от  8 до 18 см. вкл., дребен строителен мате-
риал – с диаметър на тънкия край  от 3 до 7 см. вкл., дърва за огрев и вършина, както и 
от неговия вид – иглолистни, бяла и черна  мура, клек и широколистни дървета 
19 Средният рандеман  при  преработване се изчислява на около 60-65 % 
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продават за тяхна сметка, преди още  наказателното производство да е 
приключило. В други случаи незаконните материали изобщо не се 
задържат от проверяващите служители, поради липса на база, в която да 
се съхраняват или липса на транспортни средства за извозване поради 
труднодостъпни горски терени.   

Ако вещото лице не е направило личен оглед и обследване на мяс-
тото и предмета на незаконното посегателство, то ще се затрудни при 
изготвяне на заключението. Обстоятелството, че експертът не е могъл 
да направи непосредствен оглед пораждат съмнения относно идентич-
ността на материала и изготвената експертиза няма да е достатъчно 
мотивирана. В тези случаи заключението  се изготвя само по документи, 
което е основание да се оспори и да не се кредитира от съда20.   

В някои случаи е целесъобразно експертизата да се съпровожда с 
личен оглед от експерта не само на предмета на престъплението, но и на 
мястото на извършване на деянието, както и да се съчетае с извършва-
нето на следствен  експеримент. 

 
Б. Лесотехнически  (лесовъдни) експертизи  
Назначаването на лесовъдни експертизи се налага в случаите, в 

които по делото са събрани доказателства (писмени и гласни), с които 
се претендира законен произход, но са възникнали основателни съмне-
ния относно тяхната относимост към процесния дървен материал.  

Задачите, които се поставят на експерта са свързани с изясняване-
то на вид, подвид, количество, обем, сортиментност, клас и произход, 
влажност на процесния материал. Целта на тази проверка е да се изясни 
има ли съответствие между дървения материал и представените по 
делото различни по съдържание документи за произход.  

При извършването на тези експертизи вещите лица се запознават 
със събраните материали, приложени в делото, и правят личен оглед на 
отсечените или събрани дървета или части от тях, в случай че са на 
разположение на разследващите органи. Желателно е вещото лице да 
направи личен оглед на незаконно добитите дървета, като задължително 
съпостави измереното от него количество с  посоченото в акта за уста-
новяване на административно нарушение. При фактическа възможност 
е необходимо да се извърши оглед на местопрестъплението и замерване 
на място на диаметъра на отрязаните пънове. 

В случая е необходимо да се изискат допълнителни данни от съот-
ветното горско стопанство или лесничейство относно мястото и времето 
на добиване, движението и задържането на дърветата. При  представени 
                                                 
20 Вж. в този смисъл НОХД № 627/2001 г. на РС Разлог. 
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от дееца документи, те се съпоставят с другите събрани  писмени дока-
зателства. Ако е приложена фактура, в която не са описани вида и раз-
мерите на дърветата, следва да се провери дали към нея има съставен 
опис на материалите – относно дървесен вид, размери, дължини и други 
характеристики. Също така се изснява дали има издаден  превозен би-
лет, от който да е видно кога и за къде са превозени материалите и дали 
за дървените материали от страна на дървопреработвател са изготвени и 
представени необходимите документи съгласно изискванията на чл. 132 
и чл. 133 ППЗГ.  

Ако са приложени договори за добив на дървесина и технологични 
планове за ползване на дървесина, ведно с приложени карти и схеми, 
договори за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина и 
други документи, вещото лице следва да установи налице ли е съвпаде-
ние на дънерите, останали при сечта, съвпадение между извършените 
врязвания със задържаните секции дървен материал, така и на самите 
дънери. Следва да се установи, дали по дънерите има наличие на  кон-
тролна горска марка. Въз основа на приложените документи, техноло-
гичния план и извършените замервания и сравнения на задържаните 
първи секции21 и дънери на мястото на престъплението, експертът пра-
ви своя извод за законността на добиването.  

При представени по делото от страна на обвиняемия доказателства 
за законен произход на материалите, съгласно които дърветата са доби-
ти въз основа на спечелен търг за добив, вещото лице  трябва да прове-
ри дали същите са добити действително в изпълнение на приложения 
към договора за добив технологичен план на съответните дърводобивни 
обекти. В заключението на експертизата трябва да се съдържа ясен отго-
вор на въпроса, дали временните складове на фирмата се намират в съ-
щите или други местности и горски отдели и подотдели на съответното 
ДГС  и съвпадат ли те с мястото, където е спрян за проверка товарният 
автомобил. Ако автомобилът е спрян за проверка далеч от мястото на  
добиване, без  да е имало предварителна заявка за добив и транспорти-
ране на дървесина за инкриминираната дата и без дърветата да са мар-
кирани, е налице незаконен добив22. 

Лесотехническата експертиза по правило съдържа отговор относно 
произхода на транспортирания дървен материал, като с оглед процесу-

                                                 
21  Първа секция са първите части на отрязаните дървета, първи отрязък на дървото, 
който е специфичен и служи за поваляне на цялото стъбло на дървото. В предната част 
на стъблото кората е по-дебела, отличаваща се с по- големи плочи  и бразди. 

 

22  НОХД № 251/2011 г. по описа на РС Разлог; НП № 1627/2010 г. по описа на РП  
гр. Разлог. 
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ална  целесъобразност последната може да съдържа и оценка на същия 
по пазарни цени. Експертът следва да отговори в заключението на 
експертизата на следните въпроси:  

- на първо място се поставя проблемът за относимостта на от-
критите фасонирани материали и представените по делото документи за 
объл материал – възможно ли е фасонираните материали да са добити 
от така описаните в документите обли дървета и отговарят ли същите по 
дървесен вид, размер и количество на получените при разбичване обли 
материали. На практика това е основният въпрос в тази експертиза; 

- на второ място въз основа на представените от страна на търго-
веца документи (превозен билет, разрешителни, договори, фактури) е 
необходимо да се направи извод може ли да се получи инкриминира-
ният дървен материал; 

- на трето място е необходимо да се отговори на въпроса достатъч-
но ли е описаното в документа за произход количество за преработката 
на фактически получения материал;  

- на четвърто място трябва да се изследва дали намереният на мяс-
тото на съхраняване или  преработване фасониран  материал е от същия 
дървесен вид, как е бил преработен (по дължина или ширина), има ли 
контролна или експедиционна горска марка; 

- на пето място е важно да се изясни кога е добит дървеният мате-
риал и кога е бил преработен, могъл ли е да бъде добит в определен, 
посочен от извършителя период – от дни, седмици или месец преди про-
верката. 

Като задача на вещото лице може да се постави и отговорът на 
въпроса дали използването на производствена марка е било правилно и 
в съответствие с горското законодателство. 

При обсъждане и приемане на заключението на вещото лице съдът 
е длъжен да съобрази дали експертът е дал становището си съгласно 
действащите към момента на извършване на деянието нормативни акто-
ве, приети във връзка с движението на материалите. 

При изрична уговорка, направена в заключението на експертите, 
че достоверността на тяхното заключение се основава предимно на сви-
детелски показания, съдът е длъжен да призове и разпита лично тези 
свидетели в присъствието на експертите. По този начин съдът ще фор-
мира вътрешното си убеждение върху основата на експертно заключе-
ние и свидетелски показания, които са проверени по установения зако-
нен ред23. 

 
                                                 
23 Решение № 46 от 11.03.1998 г. на ВКС по н.д. № 439/1997 г., II н. о.  
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3. Технически експертизи 
При тези експертизи се изготвят заключения с предмет на изслед-

ване на отпечатъци от печати и щемпели. 
Съгласно ЗГ и ППЗГ всички  печати на горски марки отговарят по 

размер, вид, шрифт, релеф и абревиатури на определени  изисквания – 
чл. 130 ал. 2, чл. 131 ал.2 и чл.132 ал.1 ППЗГ, като е установена спе-
циална техника на полагане и маркиране, която трябва да се спазва.  

При назначаване на технически експертизи се поставят следните 
задачите: да се изследва наличието на положени горски марки (кон-
тролна горска марка, експедиционна горска марка или фирмена произ-
водствена горска марка) върху челата на  дървените материали; вид  на 
марките, оригинални ли са или не, какво се разчита в надписите на на-
битите с тези марки отпечатъци и щемпели.  Целта на заключението е да 
се отговори от кой печат е положеният отпечатък, който се изследва и 
ако не е от оригиналния печат, който е следвало да се положи, да се 
посочи по какъв начин е станало това и извършена ли е подправка. Тук 
трябва да се има предвид, че подправките най-често се извършват чрез 
използване на  саморъчно направени горски марки.  

Обект на техническата експертиза може да бъде и положената вър-
ху челата на дърветата червена марка, която се използва от горските 
служители като знак, че незаконно добитите дървета са конфискувани. 

При тези експертизи се правят изследвания, измервания и сравне-
ния на отпечатъците от отрязаните чела на неправомерно добитите дър-
вета с контурите, релефите, надписите, буквите, знаците, разстоянията 
между вътрешните и външните кръгове и цифри на оригиналните 
горски марки. Резултатите от експертното заключение могат да посочат 
пълни съвпадения по габарити, видове надписи и шрифтове на сравня-
ваните отпечатъци – по дължина, височина, отстояние, форма (триъгъл-
на, шестоъгълна или  правоъгълна) или разминаване между тях.  

Като приложение към тези технически експертизи е препоръчител-
но да се прилага албум с изследваните отпечатъци. 

При изготвяне на техническите експертизи обикновено в заключе-
нията си вещите лица работят с някаква вероятност, като само в редки 
случаи в тях се съдържат категорични резултати. Това е така, тъй като 
поради технологията на поставяне на горските марки с течение на вре-
мето и поради атмосферните условия, релефът и контурите на положе-
ните марки стават по-неясни и нечетливи и поради това – негодни за 
изследване. В други случаи нарочно челата на незаконно добитите  дър-
вета се намазват от извършителите с блажна боя под предлог да не се 
напукат, което ги прави негодни за изследване. 
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Ако поставените марки върху челата на дърветата са неясни, не-
четливи, без следи от букви или цифри, за да  бъдат приети  като досто-
верни резултатите от техническата експертиза, задължително е те да се 
съпоставят със свидетелските показания и другите писмени и вещест-
вени доказателства.  

В някои случаи поради пропуски на проверяващите изземването 
на отрязъци от челата на дърветата не се извършва с констативни прото-
коли, не се съставят протоколи за претърсване или изземване съгласно 
правилата на НПК и  дърветата не се отбелязват в протоколите за оглед. 
В тези случаи не може да се приеме, че изследваните отрязъци са иззети 
по реда на НПК24. Възниква съмнение относно автентичността на из-
следвания обект и се създават предпоставки за оспорване на получените 
резултати.  

Основания за оспорване на резултатите от експертното изследване 
възникват и в случаите, когато върху иззетите отрязъци има положени 
само частични отпечатъци25, поради което при тяхното изследване не 
може да се даде категорично заключение. 

Както беше отбелязано по-горе, при изготвянето на технически 
експер-тизи често се разкриват данни за извършено  друго престъпление – 
по чл. 276 НК – подправяне, пускане в обръщение или съзнателно полз-
ване на печати за поставяне на горски марки, представляващи подпра-
вени официални удостоверителни знаци.  

 
В. Графологически експертизи  
Случаите, когато е наложително да се назначават  графологически 

експертизи са тези, когато по делото са представени писмени доказател-
ства, по отношение на които следва да се установи кой е действителният 
им автор. Обект на изследване са: изписани  ръкописни  текстове или  
положени подписи в превозни билети, фактури, актове за установяване 
на административни нарушения, наказателни постановления, договори, 
разрешителни за сеч или транспортиране, спесификации  и други доку-
менти. 

Тези експертизи най-често са почеркови – изследват  почерка, но 
могат да имат за обект и подпис или цифрово писмо. Основната им 
задача е да се идентифицира лицето, което е автор на текста или под-
писа. Ето защо по своя характер това е една идентификационна експер-
тиза. 

                                                 
24  НОХД № 1/2003 г. на РС Разлог  
25 Работата на горските служители по отношение на качеството на полагане контрол-
ните горски марки е необходимо да се подобри. 
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Макар и рядко е възможно да бъде назначена експертиза за ус-
тановяване на предполагаемо заличаване по механичен или по химичен 
начин на текст или знаци и за разчитане на заличен текст в документа. 
Могат да се назначават експертизи и относно установяване на добавки 
или преправки  към основния текст, техния автор и времето на напис-
ване, както и разчитане на залети, зацапани или зачеркнати текстове. 
Назначават се експертизи и относно установяване на техническа (мате-
риална) подправка на подпис, както и експертиза на документ, съставен 
след полагане на подписи („кражба” на подпис). Възможно е да бъде 
назначена и експертиза на машинописни текстове. 

 

Г. Дактилоскопни и трасологични експертизи  
Такива експертизи се назначават по-рядко. С тях се доказва автор-

ството на оставени на местопрестъплението или върху предмета и сред-
ството на престъплението следи. Практическото значение на оставените 
следи при разследване на престъпленията против горското стопанство 
не е много голямо, но в някои случаи при липса или недостатъчност на 
други доказателства, тяхното откриване и фиксиране може да окаже ре-
шаваща роля в процеса на разследване. Ролята на тези експертизи е 
преди всичко във връзка с доказване на авторството на деянието и меха-
низма на извършване на престъпното деяние. 

 Изследват се оставени следи от ръка или крак, следи от оръдия, 
средства за извършване на престъплението, особено от  автотран-спорт-
ни средства – дири от гуми и от ходовата част на товарни автомобили. С 
помощта на методите на  трасологията  по оставените следи може да се 
разкрие извършителят, средствата, с които престъплението е извърше-
но, начинът на извършването и други обстоятелства от значение за де-
лото. По-голямо практическо значение имат оставените следи от крак  
(обут с обувка) и оставените следи от превозно средство – от  автомо-
билни гуми и от натоварен и превозван товар (вид на автомобила, харак-
теристики на товара, посока на движение, време на оставяне на сле-
дите). Затова  е много важно при извършване на първоначалните следст-
вени действия следите да са точно фиксирани и да са иззети годни 
веществени доказателства, както и да са направени прецизни отливки на 
оставени отпечатъци, скици, планове, фотоснимки, диапозитиви  и други. 

 

Д. Финансово-счетоводни експертизи  
Този вид експертизи се назначат сравнително рядко при събрани 

писмени доказателства – счетоводни документи.  
Задачата на  вещото лице е да определи относимостта и съответ-

ствието между количеството на откритите добити дървени материали с 
това, посочено в счетоводните документи на търговеца-производител.  
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 Общоизвестен факт е, че в случаите на спечелен търг за добив на 
дървесина, наред със законния добив, от страна на търговските фирми 
се извършва и незаконен добив – над определените количества, извън 
определените места или на друг дървесен вид. В този случай доказване-
то на престъплението може да се осъществи чрез изследване на сче-
товодните записи и анализ на първичните счетоводни документи. 

 

В заключение следва да се изтъкне, че успехът при преследването 
на посегателствата срещу горското стопанство и бързата реализация на 
отговорността са до голяма степен предопределени от своевременното 
назначаване на експертиза, от компетентното поставяне на въпроси на 
вещите лица и от професионализма на самите експерти. 

 
РЕЗЮМЕ 

 

Посягательства против лесопромышленности отмечены не только 
высокой степенью общественной опасности, но и характеризуются тем, 
что таким образом наносится существенный ущерб государственным и 
личным интересам, а также окружающей среде и местообитанию диких 
животных. 

При расследовании этих деяний очень важно положиться на ком-
петентное заключение експерта. Автор рассматрывает основные виды 
экспертиз – оценочная, лесоводческая, техническая, дактилоскопная и 
графологическая и очеркивает основные задачи, возлагаемые на эти 
экспертизы. В статье также рассматривается вопрос о правовой основе 
экспертной деятельности и предлагается интересное решение de lege 
ferenda. 

 

 
 

SUMMARY 
 

Crime against forestry are characterized not only by their high degree of 
social menace, but also these illegal activities substantially damage the 
legally protected rights of state and citizens and environment and wildlife`s 
habitat. In the course of legal investigation of this kind of activities is really 
important to rely on expert`s competent conclusion. Author analyzes the 
basic types of expert reports – evaluating, forest-scientific, technical, 
graphological, dactiloscopic and outlines the different tasks to be solved by 
them. The article deals also with the problem of legal basis of expert 
activities and proposes an interesting decision de lege ferenda. 




