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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА 
ПРОБЛЕМИТЕ

• Актуалност и обществена 
значимост на разглежданите проблеми 
• Анализ на причините за извършване на 
незаконен дърводобив и 
дървопреработване
• Очертаване в най-общ вид на 
проблемите, които възникват в хода на 
разследване и доказване на тези 
престъпления, свързани с предмета и 
средствата  за извършване на 
престъпленията срещу природата



ПРОЦЕСУАЛНА ДЕЙНОСТ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ И 
ДОКАЗВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ 

ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

• Проблеми при разследването възникват поради  няколко основни причини:
 откриването и констатирането на правонарушения по отрасловите закони се извършва 

от горски служители, които не са част от системата на разследващите  органи и не могат 
да извършват процесуално-следствени  действия ;

 неефективност, слаби или липсващи реални резултати в самата контролна дейност: 
множество органи с контролни функции: горски инспектори, горски надзиратели, 
общински власти по горите, частни лесовъди, полицаи - „всички отговарят за нищо“;

 отдалеченост във времето от извършване на посегателството до неговото откриване и 
констатация, както и от последното до уведомяването на  органите на досъдебното 
производство;

 слаба грамотност, техническа обезпеченост и организираност;
 в хода на наказателно производство за престъпления против горското стопанство се 

вплитат  специалните правила на административното производство, което налага 
тяхното добро познаване . Процедурите в административния процес невинаги са в 
съответствие с правилата на доказване по НПК – често се върши двойна работа, без 
никакъв краен ефект;

 усложнения  в процеса на доказване възникват и в случаите на незаконосъобразно или 
непрецизно извършени първоначално-следствени действия;

 КОНТРАПУНКТ: висока организираност, техническа обезпеченост и ефективност на 
правонарушителите, изпреварващи действия, дързост, корупция по всички нива .



ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Предметът на престъплението и 
средствата за неговото извършване –
приобщават се  с протокол за 
претърсване, изземване, протокол за 
доброволно предаване или протокол за 
оглед на местопрестъпление 



ВЕЩЕСТВЕНИ 
ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

I. Писмени материали от 
първоначално образуваната 
административно - наказателната 
преписка - акт за установяване на 
административно нарушение, 
констативни протоколи, разписки за 
задържани материали, рапорти, 
наказателни постановления и др. 



ВЕЩЕСТВЕНИ 
ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

II. Същинските веществени 
доказателствени средства посочени в чл. 
125 от НПК  
• отрязъци от дървесни шайби, отпечатъци 
на положени горски марки, отливки от 
оставени следи 

• фотоснимки диапозитиви, кинозаписи, 
видеозаписи, звукозаписи, планове, схеми, 
скици



ИЗЗЕМВАНЕ  И ОТНЕМАНЕ НА 
ПРЕДМЕТА  И  СРЕДСТВАТА НА 

ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО

В ЗАНН и специалните закони се 
съдържат различни по вид и размер санкции 
за извършени административни нарушения. 

В административния процес  често се 
прилагат принудителни административни 
мерки. 

Възможност за отнемане в полза на 
държавата на предмета и средствата на 
противозаконното деяние, независимо 
чия собственост са  - чл. 273  ЗГ.



УРЕДБАТА В НАКАЗАТЕЛНИЯ 
КОДЕКС

Уредбата в НК – чл. 235, ал. 7 - също 
предвижда отнемане на предмета на 
престъплението в полза на държавата, а ако 
липсва или е отчужден се присъжда неговата 
равностойност. С приемането на тази разпоредба 
през 2006 г. се целеше утвърждаване на 
принципа на безусловното отнемане, основан на 
разбирането, че не може да се извличат каквито 
и да било облаги от извършеното престъпление. 
Преди нейното приемане в съдебната практика 
се  прилагаше общата разпоредба за отнемане 
на добитото от престъплението, както и на 
предмета и средството за извършването му -
чл.53, ал.2 букви „а“ и „б“ от НК. 



УРЕДБАТА В НК

Малко по-различно се поставя 
проблемът с отнемането, когато се касае 
до средството на престъплението, като 
решаването му е поставено изцяло в 
зависимост от собствеността върху 
вещта.



Трудности при задържане и 
пазене на предмета и средството 
на престъплението – конкретни 

случаи от практиката



ТРУДНОСТИ

Поставят се спорни въпроси при 
задържане и пазене на предмета и 
средствата на престъплението,  свързани 
с изземване на предмета и средството на  
извършване в административното 
производство - чл. 41 ЗАНН 



Практически 
проблеми

1. Връщане на веществените доказателства - чл. 
111 НПК. Проверка относно надлежното 
приобщаване, дали лицето-молител е собственик 
на вещите или негов пълномощник - по закон или 
договор. 

Решаващият орган се произнася по същество, 
като се ръководи от това, дали предметът или 
средството за извършване на престъпление 
против горското стопанство, подлежат на 
отнемане в полза на държавата. 

2. Обжалване на постановленията на прокурора 




