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1. общ ПреглеД

В Конституцията на Република България (КРБ), приета през 1991 г., е 
провъзгласен основният принцип за разделение на властите и са 
описани организацията и функциите на трите власти: законодателна, 
изпълнителна и съдебна.

Организацията на съдебната власт се основава на Конституцията и 
на Закона за съдебната власт. Тя е независима и защитава правата и 
законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. 
При осъществяването на своите функции съдиите, съдебните заседа-
тели, прокурорите и следователите се подчиняват на закона.

висшият съдебен съвет (всс) е ръководният орган на съдебната сис-
тема. ВСС представлява съдебната власт и осигурява нейната независи-
мост. Той определя състава и организацията на работата на съдебната 
власт и управлява дейността й, без да нарушава нейната независимост. 
ВСС се състои от 25 членове: председателят на Върховния касационен 
съд (ВКС), председателят на Върховния административен съд (ВАС), 
главният прокурор, единадесет членове, избрани от Народното събра-
ние, и единадесет – от органите на съдебната власт. Народното събра-
ние може да избере своите представители измежду всички юристи, 
включително и адвокати. Заседанията на ВСС се председателстват от 
министъра на правосъдието, но той няма право на глас. 

В България има няколко вида съдилища: районни, окръжни, админи-
стративни, военни, апелативни, военноапелативен съд, специализиран 
наказателен съд, апелативен специализиран наказателен съд, Върховен 
касационен съд и Върховен административен съд. Те разглеждат граж-
дански, наказателни и административни дела. Извънредни съдилища 
не се допускат. Специализирани съдилища могат да се създават само 
със закон.

районният съд е основният първоинстанционен съд. Той разглеж-
да като първа инстанция повечето граждански и наказателни дела. 
Общото правило е, че всички дела са подсъдни на районния съд, 
освен ако със закон изрично не е определена друга подсъдност.

окръжният съд има двойна функция. От една страна той е първа 
инстанция за граждански и наказателни дела, които са му опреде-
лени като подсъдни от двата процесуални закона (Наказателно-про-
цесуален кодекс и Граждански процесуален кодекс). От друга страна, 
окръжният съд действа като втора инстанция и разглежда жалби и 
протести срещу присъди и решения на районните съдилища.  

1.1. съДебна систеМа

1.1.1. съдебна система
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апелативният съд действа само като втора инстанция. Той разглеж-
да жалби и протести срещу присъди и решения на окръжните съди-
лища, когато последните разглеждат дела като първа инстанция.

военният съд е първоинстационен. Той разглежда само наказател-
ни дела за престъпления, извършени от лица от въоръжените сили. 
военноапелативният съд е втора инстанция за жалби и протести 
срещу присъди и решения на военния съд.

Специализираният наказателен съд е първоинстанционен и разглежда 
само дела за престъпления, посочени изрично в Наказателно-про-
цесуалния кодекс. апелативният специализиран наказателен съд е 
втора инстанция за жалби и протести срещу присъди и решения на 
специализирания наказателен съд. 

върховният касационен съд е трета и последна инстанция по граж-
дански и наказателни дела. 

административният съд е първа инстанция за основната част от 
административните дела. върховният административен съд действа 
като първа инстанция само по административни дела, които изрично 
са му възложени със закон. ВАС е също така втора и последна ин-
станция по всички административни дела. 

конституционният съд на република българия е извън съдебната 
власт. Основните му функции са: да дава задължителни тълкува-
ния на Конституцията; да решава спорове за компетентност между 
Народното събрание, президента и Министерския съвет; да се про-
изнася по въпроса за противоконституционност на законите и на 
други актове на Народното събрание и на президента.

Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдили-
щата. Прокуратурата се ръководи от главен прокурор и включва 
Върховната касационна прокуратура (ВКП), Върховната администра-
тивна прокуратура (ВАП), Националната следствена служба (НСлС), 
апелативни прокуратури, военно-апелативна прокуратура, апелативна 
специализирана прокуратура, специализирана прокуратура, окръжни 
прокуратури, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури.

Прокуратурата е единна и централизирана. Всички прокурори и сле-
дователи са подчинени на главния прокурор.

Основната цел на прокуратурата е да следи за спазване на закон-
ността, като упражнява ръководство и надзор над разследването; 
извършва разследване; привлича към отговорност лицата, които са 
извършили престъпление, и поддържа обвинението по наказателни 
дела от общ характер; упражнява надзор при изпълнението на нака-
зателните и други принудителни мерки и др.

разследващи органи са следователите (които влизат в състава на 
прокуратурата и съответно са част от съдебната власт) и разслед-

1.1.2. система 
 на прокуратурата 
 и разследващи 
 органи
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ващите полицаи (които са към Министерството на вътрешните ра-
боти). Разследващите полицаи се занимават с основната част от 
престъпленията, а следователите разследват само определени дела 
за престъпления, изрично посочени в закона. Разследващите органи 
извършват действия по разследването под ръководството и надзора 
на прокурора.

На разследващите органи и прокурорите е възложено провеждането 
на досъдебната фаза от наказателното производство.

Наказателното производство се осъществява съобразно разпоред-
бите на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). То се състои от две 
фази: досъдебно производство и съдебно производство.

По време на досъдебното производство разследващите орга-
ни извършват разследването по делото и събират доказателства. 
Разследването се извършва под надзора на прокурора (чл. 52, ал. 3 
от НПК). Прокурорът е dominus litis или господар на досъдебната 
фаза. Прокурорът контролира работата на разследващите органи и 
проверява всички събрани в хода на разследването материали. Той 
може да дава указания на разследващите органи и може да участва 
при извършването или лично да извършва действия по разследването 
(чл. 196, ал. 1 от НПК).

Когато има достатъчно доказателства, че едно лице е извършило 
престъпление, разследващият орган докладва на прокурора и при-
влича лицето като обвиняем. В този момент лицето получава про-
цесуалното качество на обвиняем. По време на фазата на досъдеб-
ното производство обвиняемият има конкретни права и задължения, 
включително и право на защита. 

След привличането като обвиняем, разследването в досъдебната 
фаза продължава с разпит на обвиняемия. В зависимост от резулта-
тите от разпита, могат да бъдат извършени допълнителни действия 
по разследването. След като бъдат извършени всички действия по 
разследването разследващият орган предявява разследването на 
обвиняемия. Ако е необходимо могат да бъдат извършени допълни-
телни действия, след което разследването отново се предявява на 
обвиняемия. 

Разследването в досъдебното производство трябва да бъде извършено 
в двумесечен срок (чл. 234, ал. 1 от НПК). Когато делото е сложно, 
прокурорът може да удължи срока с четири месеца. Ново удължава-
не е възможно само в изключителни случаи (чл. 234, ал. 3 от НПК). 
Събраните извън този срок доказателства не могат да се ползват по 
време на съдебното производство (чл. 234, ал. 7 от НПК).

1.2. наказателно ПроизвоДство
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След окончателното приключване на разследването разследващият 
орган изпраща делото на прокурора заедно с всички събрани до 
този момент доказателства. В срок от един месец прокурорът тряб-
ва да вземе решение какви действия да предприеме по делото, 
като може да избира между пет алтернативни възможности: да спре 
производството, да го прекрати, да внесе предложение за налагане 
на административно наказание (обикновено това е глоба), да пред-
ложи споразумение за решаване на делото или да внесе делото в 
съда, като повдигне обвинение с обвинителен акт.

Има малка група от по-леки престъпления (напр. обида, клевета, лека 
телесна повреда и др.), които не са от общ характер. В тези случаи 
пострадалият може да привлече дееца към наказателна отговорност, 
като се обърне направо към съда, за да го призове. Тогава постра-
далият става частен тъжител и има права и задължения, подобни на 
тези на прокурора, включително и задължението да докаже вината 
на сочения за извършител. По изключение, когато пострадалият е в 
безпомощно състояние или в зависимост от сочения за извършител 
на престъплението, прокурорът може да поеме обвинението, дори и 
то да е от частен характер (чл. 48, ал. 1, чл. 49, ал. 1 от НПК).  

Когато делото отиде за разглеждане в съда, обвиняемият придобива 
ново процесуално качество и става подсъдим. В зависимост от об-
винението делото може да бъде разгледано от състав от един съдия, 
от един съдия и двама съдебни заседатели или от двама съдии и 
трима съдебни заседатели. Разглеждането на делото обикновено се 
състои от действия по даване ход на делото (проверка на самолич-
ността на участниците в производството и др.), съдебно следствие 
(събиране и проверка на доказателствата), съдебни прения (изявле-
ния на страните), последна дума на подсъдимия и постановяване на 
присъдата. 

В някои предвидени в закона случаи наказателното производство 
може да бъде проведено като ускорено производство. Това са слу-
чаите, когато лицето е заловено при извършване на престъплението, 
върху тялото или дрехите му има явни следи от престъплението, 
когато то доброволно е признало извършването на престъпление-
то и др. Има два вида ускорено производство: бързо и незабавно 
производство. При двата вида ускорено производство досъдебната 
и съдебната фаза се провеждат в значително по-кратки срокове от 
общото производство.  

Присъдата на първоинстанционния съд може да се обжалва и проте-
стира. Правото на протест принадлежи на прокурора, а правото на 
обжалване – на подсъдимия и неговия защитник, и на другите страни 
и техните представители (напр. на частния обвинител, на гражданския 
ищец и др.). Въззивният съд (окръжният или апелативният съд, в за-
висимост от това кой съд е разгледал делото като първа инстанция) 
може да потвърди, измени или отмени присъдата. Ако присъдата бъде 
отменена, въззивният съд може да върне делото на първоинстанцион-
ния съд за ново разглеждане или на разследващите органи за допъл-
нителни действия по разследването, или да прекрати производството. 
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Решението на въззивния съд може да се обжалва и протестира пред 
Върховния касационен съд като трета и последна инстанция. Решенията 
на Върховния касационен съд не подлежат на обжалване.

След като всички възможности за обжалване са изчерпани, присъда-
та влиза в сила и подлежи на изпълнение. При наличието на някои 
извънредни обстоятелства едно прекратено дело може да бъде въ-
зобновено.

Наказателното производство също така може да приключи чрез спо-
разумение за решаване на делото. Споразумението е възможно 
както в досъдебната, така и в съдебната фаза на производството. 

В Конституцията на Република България правото на защита е провъзгла-
сено като основно право. Според Конституцията всеки има право на 
адвокатска защита от момента на задържането му или на привличане-
то му като обвиняем (чл. 30, ал. 4 от КРБ). Също така Конституцията 
гарантира запазването на тайната на съобщенията между адвокатите 
и техните клиенти, като провъзгласява, че всеки има правото да се 
среща насаме с лицето, което го защитава, и че тайната на техните 
съобщения е неприкосновена (чл. 30, ал. 5 от КРБ).

В Наказателно-процесуалния кодекс са предвидени редица правила, 
които подробно уреждат правото на защита и различните начини, по 
които то може да бъде упражнено. 

Правото на защита принадлежи на обвиняемия, т.е. на лицето, 
което официално е привлечено като обвиняем за извършването на 
престъпление по правилата на наказателното производство (чл. 15, 
ал. 1 от НПК). Правото на защита се различава от правата на дру-
гите участници в наказателното производство. На другите участници 
(частния обвинител, гражданския ищец и др.) са предоставени ре-
дица процесуални възможности, които са необходими, за да бъдат 
защитени техните права и законни интереси, но само обвиняемият 
притежава така нареченото „право на защита“ в пълна степен. 

В българската правна теория правото на защита на обвиняемия е де-
финирано като сложно право, състоящо се от три различни съставни 
части: лична защита, служебна защита и адвокатска защита1.

Правото на лична защита означава, че обвиняемият има свои собст-
вени процесуални права, които може да упражнява лично, а не не-
пременно чрез защитник. Според закона обвиняемият има следните 
процесуални права: да научи за какво престъпление е привлечен в 

1.3. Право на защита

1 Вж. Павлов, С. Наказателен процес на Република България – обща част. – София: 
Сиби, 1996, с. 220-229.
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това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да 
откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото 
(включително и с информацията, получена чрез използване на специ-
ални разузнавателни средства) и да прави извлечения; да представя 
доказателства; да участва в наказателното производство; да прави 
искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва 
актовете, които накърняват неговите права и законни интереси; и 
да има защитник (чл. 55, ал. 1 от НПК). Освен това, по време на 
съдебното производство подсъдимият има право на последна дума 
(чл. 55, ал. 2 от НПК).

Правото на служебна защи-
та означава, че органите на 
наказателното производство 
(съдът, прокурорът и разслед-
ващите органи) са задължени 
съобразно закона да събират 
и проверяват както доказа-
телствата, които разобличават 
обвиняемия, така и доказа-
телствата, които го оправдават 
(чл. 107, ал. 3 от НПК). Съдът, 
прокурорът и разследващите 
органи също така са длъжни 
да разяснят на обвиняемия (и 
на другите участници в про-
изводството) техните процесу-
ални права и да им осигурят 
възможност да ги упражняват 
(чл. 15, ал. 3 от НПК).

Правото на адвокатска за-
щита означава, че по време 
на цялото наказателно произ-

водство обвиняемият може да има защитник. Защитникът може да 
бъде лице, което упражнява адвокатска професия, или близък родни-
на на обвиняемия (чл. 91, ал. 1 и 2 от НПК). Лице, което е участвало 
в производството в друго качество (напр. като прокурор, следовател, 
съдия и пр.), не може да участва в същото производство като защит-
ник на обвиняемия. Същото ограничение се прилага спрямо близки 
роднини на прокурора, съдията или разследващия орган по делото 
(чл. 91, ал. 3 от НПК).

Защитникът има определени, посочени в закона права и задължения. 
Той може да се среща насаме с обвиняемия; да се запознава с дело-
то и да прави необходимите извлечения; да прави искания, бележки 
и възражения и да обжалва актовете на органите на досъдебното про-
изводство, които накърняват правата на обвиняемия; да участва във 
всички действия по разследването с участието на обвиняемия (чл. 99, 

Фигура 1. Достъп До правна помощ в ДосъДебното произвоДство 
(2000 – 2002 г.)

Източник: Институт „Отворено общество” – София2.

2 Вж. Граматиков, М., Изследване на достъпа до правна помощ в България. – София: 
Институт „Отворено общество” – София, 2005, с. 13.
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Фигура 2. процент на обиняемите, ползвали защитник 
(анализ на архивирани наказателни Дела)

Източник: Институт „Отворено общество” – София3.

ал. 1 от НПК). Тъй като обви-
няемият има право на лична 
защита, участието на защит-
ника не е пречка обвиняеми-
ят да упражнява лично свои-
те процесуални права (чл. 99, 
ал. 2 от НПК).

Защитникът е длъжен да 
оказва правна помощ на об-
виняемия и да съдейства за 
изясняване на всички факти 
и обстоятелства, които са в 
негова полза (чл. 98, ал. 1 от 
НПК). Защитникът е длъжен 
да съгласува с обвиняем-
ия стратегията на защитата. 
Когато стратегията на защит-
ника се различава същест-
вено от тази, предложена от 
обвиняемия, защитникът е 
длъжен своевременно да уве-
доми обвиняемия и да про-
дължи защитата, ако не бъде 
отстранен от делото (чл. 98, 
ал. 2 от НПК). Защитникът 
не може да отказва правна 
помощ под предлог, че об-
виняемият е упълномощил и 
друг защитник, който да му 
съдейства по същото дело 
(чл. 98, ал. 3 от НПК).

Защитникът не може да се 
откаже от приетата защита, 
освен ако стане невъзможно 
да изпълнява задълженията 
си по независещи от него 
причини. В последния слу-
чай той е длъжен да уведоми 
своевременно обвиняемия и 
съответния орган (чл. 95 от 
НПК). Като гаранция за пра-
вото на защита законът пре-
доставя на обвиняемия пра-
вото да се откаже от своя 
защитник по всяко време на 

3 Вж. Граматиков, М., Оценка на въздействието на закона за правната помощ. – Со-
фия: Институт „Отворено общество” – София, 2007, с. 6-8.

4 Вж. Граматиков, М., Изследване на достъпа до правна помощ в България. – София: 
Институт „Отворено общество” – София, 2005, с. 18-25.

Фигура 3. Достъп До правна помощ в съДебното произвоДство 
(2000 – 2002 г.)

Източник: Институт „Отворено общество” – София4.
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производството, освен в ограничен брой случаи, когато участието 
на защитник е задължително (чл. 96, ал. 1 от НПК). Поради същата 
причина замяната на един защитник с друг може да стане само по 
молба или със съгласието на обвиняемия (чл. 96, ал. 2 от НПК).

Да има защитник е право, а не задължение на обвиняемия. По прин-
цип обвиняемият е свободен да реши дали да упражни правото си 
да има защитник. В някои случаи обаче участието на защитник е 
задължително. Законът предвижда, че това са случаите, когато об-
виняемият е непълнолетен или страда от физически или психически 
недостатъци, или когато за извършеното престъпление се предвижда 
наказание лишаване от свобода не по-малко от десет години.

Когато обвиняемият не владее български език или има няколко об-
виняеми и един от тях има защитник, участието на защитник също е 
задължително, но в тези случаи обвиняемият може да откаже да има 
защитник, като направи изрично изявление в тази насока. Участието 
на защитник е задължително също и когато обвиняемият не е в 
състояние да заплати адвокатско възнаграждение, но желае да има 
защитник и интересите на правосъдието изискват това (чл. 94, ал. 1 
и 2 от НПК). Когато участието на защитник е задължително и обви-
няемият няма такъв, съответният орган назначава адвокат служебно 
(чл. 94, ал. 3 от НПК)5.

Неотдавнашно изменение на 
НПК (в сила от 28 май 2010 г.) 
предвижда, че по дела за 
тежки престъпления проку-
рорът или съдът могат да на-
значат резервен защитник 
на обвиняемия, когато това 
е от изключително значение 
за провеждане на наказател-
ното производство в разумен 
срок (чл. 94, ал. 4 от НПК). 
Назначаването на резервен за-
щитник не зависи от това дали 
обвиняемият е упълномощил 
свой защитник. В случаите на 
задължителна защита назначе-
ният от съда или от органите 
на досъдебното производство 
защитник продължава участи-
ето си в производството като 
резервен защитник, когато 
подсъдимият упълномощи или 
се откаже от свой защитник 
(чл. 94, ал. 5 от НПК).

5 За повече информация относно различните случаи на задължителна защита вж. То-
дорова, М. Правна помощ. Участието на защитник в наказателния процес. – София: 
Национален институт на правосъдието, с. 6-18.

Фигура 4. брой Дела, по които е преДоставяна правна помощ 
(2009 – 2012 г.)

Забележка: Досъдебните производства включват всички случаи на полицейско задър-
жане, прокурорска преписка, дознание, бързо полицейско производство, 
незабавно производство и следствено дело. Наказателните дела включ-
ват и частните наказателни дела от общ характер. Данните за 2009 г. 
обхващат само периода от септември до края на годината. Данните за 
2012 г. обхващат само първото полугодие. 

Източник: Национално бюро за правна помощ.
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резервният защитник има право да се запознава с делото, да прави 
необходимите извлечения и да присъства при провеждането на про-
цесуални действия с участието на обвиняемия. Той има също така 
и всички други права на редовния защитник, но може да ги упраж-
нява само по искане или със съгласие на обвиняемия. Съгласието 
на обвиняемия не е необходимо само в случаите, когато защитата е 
задължителна и упълномощеният защитник е редовно призован, но 
не се явява по неуважителни причини (чл. 94, ал. 6 от НПК).

Разпоредбите, с които се урежда участието на резервен защитник, 
бяха въведени с цел да се ускори наказателното производство и да 
се предотвратят многобройните отлагания, дължащи се на неоснова-
телното неявяване на защитника при извършване на действия по раз-
следването или съдебни заседания. Някои адвокати обаче сериозно 
критикуваха измененията, че неоснователно ограничават правото на 
защита в нарушение на чл. 6, параграф 3, буква „в“ от Конвенцията 
за защита на правата на човека и основните свободи, която предвиж-
да сред минималните права на всяко обвинено в извършването на 
престъпление лице, правото „да се защитава лично или да ползва 
адвокат по свой избор“6.

Всеки път, когато прокурорът или разследващият орган призовават 
обвиняемия, призовката трябва изрично да сочи правото му да се 
яви със защитник (чл. 179, ал. 2 от НПК). Според правната теория 
явяването на обвиняемия без адвокат не означава автоматично, че 
той е отказал да има защитник. Прокурорът или разследващият ор-
ган трябва да получат изрично изявление от обвиняемия, че не желае 
да има защитник при извършването на това конкретно процесуално 
действие. В противен случай отсъствието на защитник може да се 
тълкува като съществено нарушение на процесуалните правила7.

6 Вж. Недева, Е. Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателно-про-
цесуалния кодекс в светлината на Конвенцията за защита на правата на човека и 
основните свободи.//Адвокатски преглед, 2009, № 10-11, с. 76-79.

7 Вж. Тодорова, М. Правна помощ. Участието на защитник в наказателния процес. – 
София: Национален институт на правосъдието, с. 2.
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В България органите, на които е възложено провеждането на досъ-
дебната фаза на наказателното производство, са прокурорът и раз-
следващите органи. Те са наричани общо органи на досъдебното 
производство.

Разследващи органи са сле-
дователите (които са част 
от съдебната власт) и раз-
следващите полицаи (които 
влизат в системата на МВР). 
разследващите полицаи раз-
следват основната част от прес-
тъпленията. следователите се 
занимават само с ограничен 
брой дела за посочени в за-
кона престъпления. Това са 
престъпления против репу-
бликата и против мира и чо-
вечеството, извършени в чуж-
бина престъпления и престъ-
пления, извършени от висши 
държавни служители или лица 
от съдебните и правоприлага-
щите органи (народни пред-
ставители, министри, съдии, 
прокурори, полицаи и пр.). 
Извън тези престъпления, сле-

дователите могат да провеждат разследването на други престъпления 
само ако делото им бъде възложено от прокурора, защото е с фак-
тическа и правна сложност (чл. 194, ал. 1 от НПК). Във всички оста-
нали случаи разследващи органи са разследващите полицаи (чл. 194, 
ал. 2 от НПК). Други полицейски органи могат да извършват отделни 
действия по разследването, възложени им от прокурор, следовател 
или разследващ полицай (чл. 194, ал. 3 от НПК).

Разследващите органи извършват действията по разследването под 
ръководството и надзора на прокурора. Прокурорът контролира 

2.1. органи, на които е възлоЖено ПровеЖДането 
 на разслеДване

2. роля, Права и заДълЖения на Прокурора, 
 на разслеДващите органи и на обвиняеМия

Фигура 5. разслеДващи органи на ДосъДебното произвоДство 
(2008 – 2010 г.)

Източник: Прокуратура на Република България8.

8 Вж. Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследва-
щите органи през 2010 г. – София: Прокуратура на Република България, 2011, с. 50.
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хода на разследването и дава 
указания на разследващите 
органи. Писмените указания 
на прокурора са задължител-
ни за разследващите органи 
(чл. 197 от НПК). Прокурорът 
може да участва при извърш-
ването или сам да извършва 
действия по разследването. 
Той може да отстранява раз-
следващите органи или да 
изземва делото от един раз-
следващ орган и да го пре-
дава на друг (чл. 196, ал. 1 
от НПК).

Когато разследващите органи 
съберат достатъчно доказател-
ства срещу определено лице, 
те докладват на прокурора и 
привличат лицето като обви-
няем. Незабавно след предя-
вяването на постановлението 

за привличане като обвиняем, прокурорът или разследващият орган 
извършват разпит на обвиняемия. Разпитът може да бъде извършен 
и пред съдия.

За престъпления, които не са от общ характер и се преследват по 
тъжба на пострадалия, няма досъдебна фаза.

Прокурорът взема окончателното решение дали да повдигне обвине-
ние или то да бъде оттеглено. След приключване на разследването 
разследващият орган изпраща делото на прокурора заедно с пис-
мено мнение (чл. 235 от НПК). върху прокурора лежи отговорност-
та да вземе окончателното решение какви действия да предприеме 
по делото.

Прокурорът има няколко алтернативни възможности. Той може да 
спре производството, да прекрати делото, да внесе предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на админи-
стративно наказание, да внесе предложение в съда за решаване на 
делото със споразумение или да предаде делото на съда, като внесе 
обвинителен акт (чл. 242, ал. 1 от НПК).

2.2. окончателно реШение за ПреДаване Делото 
 на съД или за оттегляне на обвинението

Фигура 6. ДосъДебни произвоДства, иззети от еДин разслеДващ 
орган и преДаДени на Друг (2008 – 2010 г.)

Източник: Прокуратура на Република България9.

9 Вж. Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследва-
щите органи през 2010 г. – София: Прокуратура на Република България, 2011, с. 58.
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Когато при предявяване на разследването пред обвиняемия и него-
вия защитник разследващият орган е допуснал съществени проце-
суални нарушения, прокурорът може да върне делото на разследва-
щия орган, за да ги отстрани, или ги отстранява сам (чл. 242, ал. 2 
от НПК).

крайният срок за прокурора да вземе решение какви действия да 
предприеме по делото е един месец (чл. 242, ал. 3 от НПК).

Прокурорът може да прекрати делото, когато едно или повече от 
предвидените в закона условия за прекратяване на производството 
възпрепятстват по-нататъшното наказателно преследване (напр. когато 
деянието не съставлява престъпление, когато е изтекла предвидената 
в закона давност, когато деецът е починал и пр.) или когато той на-
мери, че събраните доказателства не доказват обвинението (чл. 243, 
ал. 1 от НПК).

Препис от постановлението на прокурора за прекратяване на нака-
зателното производство се изпраща на обвиняемия и на пострада-
лия или неговите наследници. Те имат право да обжалват постано-
влението пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен 
срок от получаването му (чл. 243, ал. 3 от НПК). Съдът разглежда 

2.3. обЖалване на реШението за оттегляне на обвинението

Фигура 7. приключени ДосъДебни произвоДства (2008 – 2010 г.)

Източник: Прокуратура на Република България10.

10 Вж. Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на раз-
следващите органи през 2010 г. – София: Прокуратура на Република България, 2011, 
с. 46-57.
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жалбата в седемдневен срок, като се произнася по законосъобраз-
ността и обосноваността на постановлението (чл. 243, ал. 4 от НПК). 
Ако съдът намери, че производството е незаконосъобразно или не-
обосновано прекратено, той може да отмени постановлението и 
да върне делото на прокурора със задължителни указания относно 
правилното прилагане на закона. Ако не, съдът може да потвърди 
постановлението (чл. 243, ал. 5 от НПК).

Определението на първоин-
станционния съд може да 
се протестира или обжалва 
пред съответния въззивен 
съд (чл. 243, ал. 6 от НПК). 
Определението на въззивния 
съд, което се постановява в 
седемдневен срок, е оконча-
телно и не подлежи на об-
жалване или протест (чл. 243, 
ал. 7 от НПК).

Постановлението на прокуро-
ра за прекратяване на произ-
водството, което не е обжал-
вано от обвиняемия или от 
пострадалия или неговите на-
следници, може служебно да 
бъде отменено от прокурор 
от по-горестоящата прокура-
тура (чл. 243, ал. 9 от НПК).

В случай на спиране на производството (напр. когато обвиняемият 
страда от краткотрайно разстройство на съзнанието или друго забо-
ляване, което пречи на провеждането на разследването), прокурорът 
изпраща преписи от постановлението на обвиняемия, както и на 
пострадалия или неговите наследници, като те могат да го обжалват 
пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от по-
лучаването му (чл. 244, ал. 3 и 5 от НПК). Определението на съда е 
окончателно и не подлежи на обжалване.

В България разследващите органи провеждат разследването в досъ-
дебната фаза под ръководството и надзора на прокурора (чл. 52, 
ал. 3 от НПК). Те не могат да предприемат самостоятелни действия 
без съгласието или последващ контрол от страна на прокурора.

Фигура 8. отменени постановления за прекратяване на ДосъДебното 
произвоДство (2010 г.)

Източник: Прокуратура на Република България11.

2.4. саМостоятелно ПреДПриеМане на ДеЙствия  
 от страна на разслеДващите органи

11 Вж. Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследва-
щите органи през 2010 г. – София: Прокуратура на Република България, 2011, с. 57.
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Правото да образува досъдебното производство принадлежи на 
прокурора. Прокурорът образува досъдебното производство с пис-
мено постановление (чл. 212, ал. 1 от НПК). Законът изисква постано-
влението да има определено съдържание, което сочи органа, който 
да извърши разследването, и др. (чл. 214, ал. 1 от НПК). 

Само по изключение разследващият орган може самостоятелно да 
образува досъдебното производство, без предварителни указания от 
страна на прокурора. Това са случаите, когато се налага определе-
ни действия по разследването (напр. претърсване на помещение, 
разпит на свидетели и др.) да бъдат незабавно извършени и това е 
единствената възможност за събиране и запазване на доказателства-
та. В тези случаи досъдебното производство се смята за образува-
но със съставянето на протокола за извършеното от разследващите 
органи първо действие по разследването (чл. 212, ал. 2 от НПК). 
Разследващите органи обаче не са напълно самостоятелни и в тези 
случаи, тъй като са длъжни да уведомят незабавно прокурора, но не 
по-късно от 24 часа (чл. 212, ал. 3 от НПК).

След като досъдебното производство бъде образувано, разследващи-
те органи извършват действията по разследването под ръководството 
и надзора на прокурора. Прокурорът упражнява постоянен контрол 
върху разследването, като проучва и проверява всички материали по 
делото. Той има право да дава указания на разследващите органи 
(писмените указания са задължителни и не подлежат на възражение); 
да участва в действия по разследването; да извършва действия по 
разследването; да отменя постановления на разследващия орган (по 
жалба или по свой почин); да отстранява от делото разследващия 
орган, ако е допуснал нарушение на закона или не може да осигури 
правилното провеждане на разследването; да замени разследващия 
орган (чл. 196, ал. 1 от НПК).

Разследващият орган носи отговорността да осигури своевременно, 
законосъобразно и успешно извършване на разследването (чл. 203, 
ал. 1 от НПК) и да събере в най-кратък срок необходимите доказа-
телства (чл. 203, ал. 2 от НПК). 

Когато извършват разследването, разследващите органи трябва да се 
ръководят само от закона, вътрешното си убеждение и указанията на 
прокурора (чл. 203, ал. 2 от НПК). В хода на разследването разслед-
ващият орган системно докладва на прокурора и обсъжда с него 
различните версии и всички други въпроси от значение за делото 
(чл. 203, ал. 4 от НПК).

Разследващите органи могат да извършват повечето от действията 
по разследването без предварително разрешение на прокурора. 
Има обаче някои действия по разследването (напр. оглед на лице 
без съгласието му, претърсване на помещения и изземване на вещи, 
претърсване и изземване на кореспонденция), които могат да бъдат 
извършени само с разрешението на съдия по искане на прокурора 
(чл. 158, ал. 3, чл. 161, ал. 1, чл. 165, ал. 2 от НПК). В неотложни 
случаи разследващите органи могат да извършват някои от тези 
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действия по разследването без предварително разрешение, но про-
курорът е длъжен да представи протокола за одобрение от съдията 
незабавно в рамките на следващите 24 часа (чл. 158, ал. 4, чл. 161, 
ал. 2 от НПК).

Разследващите органи имат право да използват специални разуз-
навателни средства (наблюдение, подслушване, служител под при-
критие и пр.) само след предварително разрешение от съда по 
писмено искане на прокурора (чл. 173, ал. 1 от НПК). 

Разследващият орган може да наложи на обвиняемия само някои 
от предвидените в закона мерки за неотклонение. Тези мерки са 
подписка и гаранция. Решението на разследващия орган подлежи на 
последващ съдебен контрол, тъй като обвиняемият може да обжалва 
мярката пред съда. Разследващият орган може също така да разпо-
реди принудително довеждане на обвиняемия за разпит, когато по-
следният не се яви без уважителна причина (чл. 71, ал. 4 от НПК).

Разследващият орган не може да налага най-тежките мерки за не-
отклонение задържане под стража и домашен арест. Само съдът по 
искане на прокурора може да разпореди вземането на тези мерки 
спрямо обвиняемия. Съдът също така е единствената институция, коя-
то има правомощието да издава ограничителна заповед, да отстранява 
от длъжност обвиняемия, да го настанява за изследване в психиатрич-
но заведение (чл. 67, ал. 1, чл. 69, ал. 1, чл. 70, ал. 1 от НПК).

Един от основните принципи на наказателното производство според 
Наказателно-процесуалния кодекс е т.нар. „установяване на обектив-
ната истина“. Съобразно този принцип съдът, прокурорът и разслед-
ващите органи са длъжни да вземат всички мерки, за да осигурят 
разкриването на обективната истина по делото (чл. 13, ал. 1 от НПК).

Законът също така провъзгласява принципа да се вземат решения по 
вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно 
изследване на всички обстоятелства по делото (чл. 14, ал. 1 от 
НПК). Този принцип означава, че съдът и органите на досъдебното 
производство трябва да изследват всички възможни хипотези, да 
изследват всички доказателства, подкрепящи или оборващи дадена 
хипотеза, и да проучат всяко едно доказателство от всички възможни 
страни12.

Съобразно тези принципи съдът и органите на досъдебното произ-
водство са длъжни да събират както доказателствата, които раз-

2.5. ДеЙствия на Прокурора и разслеДващите органи 
 в интерес на обвиняеМия

12 Вж. Павлов, С. Наказателен процес на Република България – обща част. – София: 
Сиби, 1996, с. 114-116.
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обличават обвиняемия, така и тези, които го оправдават (чл. 107, 
ал. 3 от НПК), за разлика от защитника, който е длъжен да се съ-
средоточи само върху установяването на фактите и обстоятелствата, 
които са в интерес на обвиняемия (чл. 98, ал. 1 от НПК). Защитникът 
няма законно право да изнася факти и обстоятелства, които са в 
подкрепа на обвинението13.

Задължението да се събират доказателства в интерес на подсъди-
мия не се отнася до частния тъжител по делата, образувани по 
тъжба на пострадалия. Частният тъжител (пострадалият) може да 
представя само доказателства в полза на своето обвинение срещу 
подсъдимия. 

Общо правило е, че наказателното производство в България се осно-
вава на принципа, че съдът и органите на досъдебното производство 
трябва да основават решенията си върху доказателства, които те 
събират и проверяват лично (чл. 18 от НПК). Поради тази причина 
по-голямата част от доказателствата, събрани от прокурора и разслед-
ващите органи в досъдебната фаза, отново се представят пред съда 
в съдебната фаза. 

Има няколко изключения от този принцип:

• Съдът може служебно или по искане на подсъдимия да проведе 
т.нар. „съкратено съдебно следствие“ (чл. 370, ал. 1 от НПК). 
При това производство страните могат да дадат съгласието си ня-
кои от свидетелите и вещите лица да не бъдат разпитани от съда, 
като съдът може да използва съответните протоколи и заключени-
ята на вещите лица, съставени по време на досъдебното произ-
водство. Също така, в рамките на съкратеното съдебно следствие, 
подсъдимият може да направи признание на факти, изложени в 
обвинителния акт, и да даде съгласието си да не се събират до-
казателства за тези факти (чл. 371 от НПК).

• обясненията на подсъдимия, дадени в досъдебното произ-
водство, могат да се използват в съдебното производство, когато 
делото се разглежда в отсъствието на подсъдимия или подсъ-
димият отказва да даде обяснения пред съда. Обясненията от 
досъдебното производство трябва да са дадени пред орган на 
досъдебното производство в присъствието на защитник или пред 
съдия (чл. 279, ал. 1 и 2 от НПК).

• Показанията на свидетел, дадени в досъдебното производство, 
могат да се използват в съдебното производство, когато свиде-
телят отказва да даде показания в съдебното производство, не 

2.6. разграничение МеЖДу събирането на Доказателства 
 в ДосъДебната и в съДебната фаза на ПроизвоДството

13 Вж. Тодорова, М. Правна помощ. Участието на защитник в наказателния процес. – 
София: Национален институт на правосъдието, с. 18.
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може да се яви пред съда за продължително време, не може да 
бъде намерен, за да бъде призован, или е малолетен. Разпитът в 
досъдебното производство трябва да е извършен пред съдия или 
в присъствието на обвиняемия и неговия защитник (чл. 281, ал. 1 
и 3 от НПК).

• Съдът може да реши да не разпита вещо лице, ако то не се яви 
в съдебно заседание и страните дадат изричното си съгласие за 
това (чл. 282, ал. 3 от НПК). 

Защитникът има повече права при събиране и представяне на до-
казателства по време на съдебното производство. В досъдебната 
фаза той може само да присъства при извършването на действия 
по разследването от органите на досъдебното производство, но по 
време на съдебното производство той може активно да участва в 
съдебното следствие, например като задава въпроси на свидетелите 
(чл. 280, ал. 2 от НПК) и на вещите лица (чл. 282, ал. 2 от НПК).

Основна разлика между досъдебната и съдебната фаза на произ-
водството е, че за разлика от разследването в досъдебното произ-
водство, съдебното следствие се основава на т.нар. „принцип на 
състезателността“ и страните имат равни права (чл. 12 от НПК). По 
време на съдебното производство подсъдимият и неговият защит-
ник могат да участват във всяко следствено или друго процесуално 
действие. Съдебното заседание има отделен етап, наречен „съдеб-
ни прения“, в който всички страни в производството, включително 
подсъдимият и неговият защитник, могат да обсъждат предста-
вените доказателства и изявленията на другите страни. Съдът не 
може да ограничава времето на съдебните прения (чл. 296, ал. 1 
от НПК).

Според практикуващите юристи фактът, че по-голямата част от до-
казателствата се представя и разглежда по време на съдебното про-
изводство, независимо от това дали вече са разгледани във фазата 
на досъдебното производство, не дава стимул на обвиняемите и 
защитниците да участват активно в събирането на доказателствата 
по време на разследването в досъдебното производство. Те пред-
почитат да представят доказателства и/или искат събирането на 
доказателства направо пред съда по време на фазата на съдебното 
производство. 

В България принципът на равнопоставеност на страните се провъзгла-
сява от закона изрично по отношение на фазата на съдебното произ-
водство. Наказателно-процесуалният кодекс предвижда, че страните 
в съдебното производство имат равни процесуални права, освен 
в случаите, предвидени в закона (чл. 12, ал. 2 от НПК).

2.7. ПринциПът на равноПоставеност на страните, 
 съПоставен с Привилегированото ПолоЖение 
 на разслеДващите органи и/или Прокурора
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В досъдебната фаза органите на досъдебното производство (проку-
рорът и разследващите органи) имат привилегировано положение. 
Обикновено наричат прокурора dominus litis – господар на досъ-
дебното производство. Неговите неподлежащи на съдебен контрол 
процесуални действия могат да бъдат обжалвани пред прокурор от 
по-горестоящата прокуратура, чието постановление е окончателно. 
Всичко това, евентуално съчетано с наказателен уклон у някои про-
курори, може да доведе до тяхното привилегировано положение и 
до накърняване на принципа на равнопоставеност на страните при 
събирането на доказателствата. 

С цел да осигури необходимото равновесие между положението на 
обвиняемия и на органите на досъдебното производство, законът 
предвижда редица гаранции за правата на обвиняемия. 

Законът изрично обявява, че съдебното производство заема цен-
трално място в наказателното производство, а досъдебното произ-
водство има само подготвителен характер (чл. 7, ал. 1 и 2 от НПК).

Обвиняемият и неговият защитник имат редица процесуални права, 
които органите на досъдебното производство трябва да спазват и 
да осигурят ефективното им упражняване. Обвиняемият и неговият 
защитник могат да участват в досъдебното производство, като пред-
ставят доказателства, правят искания, бележки и възражения и пр. 
Въпреки това, правото и задължението да събират доказателства, 
които разобличават обвиняемия, и такива, които го оневиняват, при-
надлежи основно на компетентните органи като представители на 
държавата. 

Обвиняемият и неговият защитник имат правото да присъстват при 
извършването на процесуалните действия и действията по разслед-
ването. Когато законът не предвижда тяхното присъствие при из-
вършването на съответни действия по разследването, органът на 
досъдебното производство може да им разреши да присъстват, ако 
това няма да затрудни разследването (чл. 224 от НПК).

Обвиняемият и защитникът му имат право да обжалват актовете на 
органите на досъдебното производство, които накърняват правата 
и законните им интереси (чл. 55, ал. 1 от НПК). Прокурорът раз-
глежда жалбите срещу постановленията на разследващите органи, а 
прокурор от по-горестоящата прокуратура се произнася по жалби 
срещу постановленията на прокурора (чл. 200 от НПК). Някои поста-
новления на прокурора подлежат на обжалване пред съда.





	 25

Основната форма на сътрудничество между органите на досъдебно-
то производство и защитата в досъдебната фаза е сключването на 
споразумение за решаване на делото.

След като приключи разследването, прокурорът и защитникът могат 
да постигнат споразумение за решаване на делото (чл. 381, ал. 1 от 
НПК). Сключването на споразумение е възможно само след като 
обвиняемият възстанови причинените с престъплението имуществени 
вреди (чл. 381, ал. 3 от НПК). Тази процедура не се допуска в слу-
чаите на посочени в закона тежки престъпления, както и при всяко 
престъпление, с което е причинена смърт (чл. 381, ал. 2 от НПК).

Споразумението трябва да 
обхваща всички въпроси, ко-
ито се решават с присъда-
та, включително вид и раз-
мер на наказанието, което 
да бъде наложено на подсъ-
димия. Първо прокурорът и 
защитникът подписват спора-
зумението, а след тях – об-
виняемият, ако е съгласен с 
него (чл. 381, ал. 6 от НПК). 
След това то се внася в съда 
за одобрение. Одобреното 
споразумение има последи-
ците на влязла в сила при-
съда (чл. 383, ал. 1 от НПК). 
Сключването на споразуме-
ние може да се осъществи и 
по време на съдебното про-
изводство (чл. 384, ал. 1 от 
НПК).

3. основни ПроблеМи, които аДвокатите 
 срещат При осъществяването 
 на защитата в ДосъДебното ПроизвоДство, 
 и Приети разреШения

3.1. законни форМи на сътруДничество 
 МеЖДу разслеДващите органи и защитата 
 във фазата на ДосъДебното ПроизвоДство

Фигура 9. процент на споразуменията от всички внесени 
в съДа прокурорски актове (2008 – 2010 г.)

Източник: Прокуратура на Република България14.

14 Вж. Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследва-
щите органи през 2010 г. – София: Прокуратура на Република България, 2011, с. 52.
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Според Конституцията всеки гражданин има основното право да 
се явява в държавните учреждения със защитник (чл. 56 от КРБ). В 
съответствие с тази конституционна разпоредба, едно лице винаги 
може да има адвокат, независимо от вида или етапа на производ-
ството. Този принцип се отнася също и до наказателното производ-
ство. Всяко лице има право да бъде придружавано от адвокат всеки 
път, когато влезе в контакт със съда, прокурора или разследващите 
органи. 

За да може обаче да ползва пълния обем от права, които защит-
никът има в наказателното производство, адвокатът трябва да при-
добие качеството на защитник, а това е възможно от момента на 
задържането на лицето или на привличането му в качеството 
на обвиняем (ал. 97, чл. 1 от НПК). Разследващият орган привлича 
лицето като обвиняем, когато има достатъчно доказателства, че то 
е извършило престъплението (чл. 219, ал. 1 от НПК). При призова-
ването на обвиняемия за предявяване на обвинението, призовката 
трябва да съдържа обяснение, че той може да се яви със защитник 
(чл. 219, ал. 3 от НПК). 

Органът на досъдебното производство е длъжен да разясни на об-
виняемия, че има право на защитник, и да му даде възможност 
незабавно да се свърже с адвокат. Без да изпълни това свое задълже-
ние, органът на досъдебното производство няма право да извършва 
никакви действия по разследването и други процесуални действия с 
участието на обвиняемия (чл. 97, ал. 2 от НПК).

Както обвиняемият, така и защитникът му имат правото да предста-
вят доказателства (чл. 55, ал. 1, и чл. 99, ал. 1 от НПК). Това право 
обаче се отнася само до доказателствата, с които обвиняемият или 
защитникът разполагат, или такива, които могат лесно да получат или 
представят. Това правило не дава право на обвиняемия да събира 
доказателства, с които той не разполага.

Ако обвиняемият желае да бъде събрано конкретно доказателство, 
с което не разполага, той трябва да направи искане до прокурора 
или разследващия орган по време на досъдебното производ-
ство, или до съда по време на съдебното производство. Всички 
заинтересовани лица, включително обвиняемият, имат право да ис-
кат събирането на доказателства. Законът изрично предвижда, че 
в зависимост от фазата на наказателното производство, органите 
на досъдебното производство или съдът извършват събирането на 

3.3. Право на ПоДсъДиМия (обвиняеМия) Да участва 
 саМостоятелно в събирането на Доказателства

3.2. начален МоМент на участието на защитника 
 в ДосъДебното ПроизвоДство
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доказателствата служебно или по искане на заинтересованите лица 
(чл. 107, ал. 1 и 2 от НПК). Не може да се откаже искането на 
обвиняемия или друго заинтересовано лице за събиране на доказа-
телства, само защото то не е направено в определен срок (чл. 107, 
ал. 4 от НПК).

По делата за престъпления, които се преследват по тъжба на 
пострадалия, се прилагат други правила. Тъй като частният тъжител 
носи тежестта на доказването и трябва да представи доказателства в 
интерес на обвинението, той и подсъдимият имат право да поискат 
съдействие от полицията за събирането на сведения, които те сами 
не могат да съберат (чл. 83 от НПК). 

Законът изрично предоставя на защитника правото да представя 
доказателства (чл. 99, ал. 1 от НПК).

В Наказателно-процесуалния кодекс не са предвидени специални пра-
вила за представяне на доказателства по делото от защитника. Във 
фазата на досъдебното производство защитникът може да предста-
вя доказателства на прокурора или на разследващите органи. Във 
фазата на съдебното производство доказателствата се представят 
на съда. Всички събрани доказателства подлежат на щателно из-
следване.

НПК предвижда няколко правила, целящи да улеснят участието 
на подсъдимия и защитника в събирането и представянето на 
доказателствата. Когато подсъдимият или защитникът му желаят да 
представят документ, с който не разполагат, те могат да получат 
съдействие от разследващия орган (при досъдебното производство) 
или от съда (при съдебното производство). Законът допуска всички 
заинтересовани лица да искат от съда или органите на досъдебно-
то производство издаването на удостоверение, по силата на което 
държавните органи или други юридически лица трябва да ги 
снабдят с необходимите документи в рамките на тяхната компе-
тентност (чл. 133, ал. 1 от НПК). За неизпълнение на задължението 
да предостави документите без уважителни причини на съответното 
длъжностно лице се налага глоба, чийто размер може да достигне 
до 100 000 лв. (чл. 133, ал. 2 от НПК).  

3.4. Процесуални Правила за ПреДставяне на Доказателства 
 По Делото от страна на защитника
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Обвиняемият и неговият защитник могат да представят доказателства 
във фазата на досъдебното производство. Доказателствата се пред-
ставят на съответния орган на досъдебното производство – прокуро-
ра или разследващия орган.

Законът не предвижда специална процедура за представяне на до-
казателствата. На практика доказателствата обикновено се представят 
по време на разпита на обвиняемия или след това и се придружават 
от писмена молба. 

Както много съвременни системи на наказателно правосъдие, бъл-
гарското наказателно право се основава на презумпцията за не-
виновност. Презумпцията за невиновност, която се дефинира като 
един от основополагащите принципи на наказателното производство 
в България, означава, че обвиняемият се смята за невинен до уста-
новяване на противното с влязла в сила присъда (чл. 16 от НПК).

Правилата относно разпределянето на тежестта на доказване се 
основават на презумпцията за невиновност и поставят тежестта на 
доказване изцяло върху страната на обвинението. Така при дела 
от общ характер прокурорът и разследващите органи са длъжни да 
докажат престъплението и вината на обвиняемия. При дела от частен 
характер частният тъжител трябва да докаже деянието (чл. 103, ал. 1 
от НПК).

Обвиняемият може, но не е длъжен да доказва, че е невинен 
(чл. 103, ал. 2 от НПК). Освен това, не могат да се правят изводи във 
вреда на обвиняемия, само поради това, че не е дал или отказва да 
даде обяснения или не е доказал възраженията си (чл. 103, ал. 3 от 
НПК). Същото правило, макар и да не е формулирано изрично, се 
прилага и по отношение на защитника. Ако защитникът не успее да 
докаже без всякакво съмнение, че обвиняемият е невинен, това не 
води автоматично до извода, че той е виновен в извършването на 
престъплението. Задължението на защитника да събира доказателства 
в полза на обвиняемия е част от правото на защита, но не е равно-
поставено на тежестта на доказване, която лежи върху органите на 
досъдебното производство15.

15 Вж. Павлов, С. Наказателен процес на Република България – обща част. – София: 
Сиби, 1996, с. 307-308.

3.5. срокове и ПроцеДура за ПреДставяне на Доказателствата

3.6. разПреДеляне на теЖестта на Доказване 
 МеЖДу обвинението и защитата
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В българското наказателно право няма общо правило, което допуска 
защитникът да участва във всички действия по разследването, извърш-
вани от разследващия орган. Всъщност, има три групи от действия по 
разследването в зависимост от това дали се допуска защитникът да 
участва в тях: действия по разследването с участието на обвиняемия, 
в които по принцип е разрешено да участва защитникът; действия по 
разследването без участието на обвиняемия, в които защитникът може 
да участва, само ако съответният орган на досъдебното производство 
му разреши; особени действия по разследването, при които участието 
на защитника зависи от особени правила.

Общо правило е, че защитникът има право да участва във всички 
действия по разследването с участието на обвиняемия. Законът 
дефинира участието на защитника в тези действия по разследването 
не само като право на самия защитник (чл. 99, ал. 1 от НПК), но 
също и като право на обвиняемия (чл. 55, ал. 1 от НПК). Участието 
на защитника не е задължителна предпоставка за извършването на 
действия по разследването с участието на обвиняемия. От една 
страна, законът предвижда, че защитникът има  право да участва в 
действия по разследването с участието на обвиняемия, освен когато 
обвиняемият изрично се откаже от това свое право (чл. 55, ал. 1 от 
НПК). От друга страна, отсъствието на защитника не възпрепятства 
законосъобразното извършване на съответното действие по разслед-
ването (чл. 99 от НПК).

защитникът може да присъства на действия по разследването 
без участието на обвиняемия само с разрешението на прокуро-
ра или разследващия орган, който извършва съответното дейст-
вие, ако това няма да затрудни разследването (чл. 224 от НПК). 
Прокурорът или разследващият орган имат правото да преценят 
дали да допуснат защитника да присъства на действие по разслед-
ването без участието на обвиняемия. Те не са длъжни да дават 
такова разрешение. Решението да не се допусне участието на за-
щитника може да се обжалва по общия ред за обжалване на акто-
вете на органите на досъдебното производство. Постановленията на 
разследващия орган се обжалват пред прокурора, а постановлени-
ята на прокурора се обжалват пред прокурор от по-горестоящата 
прокуратура (чл. 200 от НПК). Жалбата не спира изпълнението на 
постановлението, освен ако прокурорът не постанови друго (чл. 202, 
ал. 1 от НПК). Това означава, че в повечето случаи действието по 
разследването ще бъде извършено в отсъствието на защитника, въ-
преки неговото обжалване на постановлението, с което се отказва 
участието му. 

Има няколко действия по разследването, за които се прилагат 
особени правила относно участието на защитника. Такъв е случаят, 
когато има защитен свидетел с тайна самоличност. По правило 

3.7. участие на защитника в извърШваните 
 от разслеДващия орган Процесуални ДеЙствия 
 в ДосъДебното ПроизвоДство
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защитникът има право на непосредствен достъп до такъв свидетел, 
само ако свидетелят е посочен от него или от обвиняемия. В про-
тивен случай само съдът и органите на досъдебното производство 
имат право на непосредствен достъп до свидетеля (чл. 123, ал. 5 от 
НПК). Защитникът не може да присъства при разпита на свидетеля 
с тайна самоличност. Протоколът от разпита обаче (без подписа на 
свидетеля) незабавно се предявява на обвиняемия и на неговия 
защитник, които могат да поставят писмено въпроси на свидетеля 
(чл. 141, ал. 2 от НПК).

Когато се извършва разпит на свидетел пред съдия по време на 
досъдебното производство, разследващият орган е длъжен да оси-
гури възможност на обвиняемия и защитника му да участват при 
провеждането на разпита (чл. 223, ал. 2 от НПК). Разпит на свидетел 
пред съдия в рамките на разследването в досъдебното производство 
се извършва, когато съществува опасност той да не може да се яви 
пред съда в съдебната фаза поради тежко заболяване, продължи-
телно отсъствие от страната или по други причини (чл. 223, ал. 1 
от НПК). Обвиняемият и неговият защитник също могат да поискат 
разпит на свидетел пред съдия (чл. 223, ал. 4 от НПК). Органът на 
досъдебното производство обаче може да откаже искането. Отказът 
се прави в писмена форма и трябва да бъде подписан от съответния 
орган, обвиняемия и защитника. 

При привличането като обвиняем разследващият орган е длъжен 
да разреши на обвиняемия и на неговия защитник да се запознаят 
с пълното съдържание на постановлението, а когато е необхо-
димо – да даде допълнителни разяснения (чл. 219, ал. 4 от НПК). 
Постановлението съдържа информация за датата и мястото на из-
даването му, разследващия орган, името на обвиняемия, престъпле-
нието, за което се привлича, и мярката за неотклонение, ако такава 
се взема. В него може да се посочат и доказателствата, на които 
се основава привличането, ако това няма да затрудни разследването 
(чл. 219, ал. 3 от НПК). Законът не казва нищо за предявяване на 
събраните до този момент доказателства, така че се предполага, че 
към този етап разследващият орган не е длъжен да предявява 
никакви доказателства16. Българската правна теория също поддър-

16 Това правило, което позволява разследващият орган да не разкрива доказателствата, 
ако това ще затрудни разследването, е критикувано като несъответстващо на чл. 6, 
параграф 3, буква „а“ от Европейската конвенция за правата на човека и основните 
свободи, който гласи, че всяко лице, обвинено в извършването на престъпление, 
има право да бъде незабавно и в подробности информирано за характера и причи-
ните за обвинението срещу него. Вж. Кънчев, Д. Новият Наказателно-процесуален 
кодекс и правото на обвиняемия по чл. 6, т. 3, б. „а” от Eвропейската конвенция 
за защита на правата на човека и основните свободи, http://www.blhr.org/media/
documents/Новият_НПК_и_правото_по_чл._6_т._3-а_ЕКПЧ.doc (последно посеще-
ние на 27 март 2011 г.).

3.8. Право на защитника Да се заПознава 
 с Доказателствата на обвинението
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На практика достъпът до делата е процес, който продължава да е обременителен и с неясен 
изход. В наказателното производство обикновено има един единствен екземпляр от делото, 
който се движи между съдията, прокурора и адвоката на подсъдимия. Често пъти адвокатът не 
разполага с делото броени дни преди съдебното заседание, защото единственият екземпляр 
е при прокурора или съответния съдия. Практиката е адвокатът да подаде молба до съда, за 
да направи копие, и могат да минат няколко дни преди съдията да се произнесе по молбата. 
Наред с това някои съдилища налагат плащането на значителни такси за изготвянето на копие. 
В някои случаи адвокатите трябва да подадат първо молба за достъп до делото, а след това и 
отделна молба за изготвяне на копие.

…

Въпреки че се наблюдава известно подобрение, лошите условия в съдебните сгради и понякога 
неотзивчивите съдебни служители продължават да са пречка за свободния и лесен достъп до 
съдебните книжа. Условията се различават по места, но на адвокатите често пъти се налага да 
преглеждат документите в малки, препълнени помещения, в които няма маси за преглеждане 
на обемистите дела. Оборудването за изготвяне на копия се различава значително по наличие 
и качество. Понякога от адвокатите се изисква да се подписват в специални книги или да 
представят копие от пълномощно, за да могат да прегледат съдебните книжа.

каре 1. равни процесуални възможности

жа извода, че на този етап обвиняемият и неговият защитник нямат 
неограничен достъп до материалите по делото, а могат да се за-
познават с делото и да правят нужните извлечения само дотолкова, 
доколкото това им е разрешено от съответния орган на досъдебното 
производство17.

По-късно, когато бъдат приключени всички действия по разслед-
ването, разследващият орган предявява цялото дело на обвиня-
емия и защитника му, ако те поискат това (чл. 227, ал. 8 от НПК). 
Разследващият орган определя срока, с който обвиняемият и него-
вият защитник разполагат за проучване на доказателствата. Срокът 
трябва да съответства на фактическата и правна сложност на делото, 
неговия обем и други обстоятелства, които имат значение в тази 
насока (чл. 228, ал 1 от НПК). Обикновено проучването на дело-
то става в помещението, където работи разследващият орган, и в 
присъствието на лицето, което предявява разследването, или друго 
длъжностно лице. Когато обвиняемият, неговият защитник или друго 
явило се лице не е в състояние да проучи доказателствата, разслед-
ващият орган е длъжен да му ги разясни, а при нужда – да му ги 
прочете (чл. 228, ал. 2 от НПК). Обвиняемият и неговият защитник 
имат право да водят бележки и дори да правят преписи на цели 
документи18.

17 Вж. Павлов, С. Наказателен процес на Република България – особена част. – София: 
Сиби, 1996, с. 61-62.

18 Вж. Павлов, С. Наказателен процес на Република България – особена част. – София: 
Сиби, 1996, с. 63-64.
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Сред много адвокати съществува усещането, че прокурорите могат да разчитат на по-добър 
достъп до делата, отколкото адвокатът на обвиняемия. От практическа гледна точка прокурорските 
кабинети обикновено се помещават в същата сграда като съда и съдебните служители, което 
улеснява достъпа до делата. Наред с това в българската правна система прокурорите са 
магистрати като съдиите и не са част от изпълнителната власт. Много адвокати смятат, че 
съдилищата (и съответните съдебни служители) се отнасят с повече уважение към прокурорите, 
което намира отражение и в по-лесния за прокуратурата достъп до делата.

Източник:  Индекс на реформата на адвокатската професия в България, Американска асоциация на юристите, май 2006 г.

каре 1. равни процесуални възможности (проДължение)

3.9. Правни ПослеДици При наруШаване на Правата 
 на обвиняеМия Да участва в събирането на Доказателствата

След като обвиняемият и неговият защитник проучат делото, те 
могат да правят искания, бележки и възражения, включително и 
по доказателствения материал (чл. 229, ал. 1 от НПК). Прокурорът 
разглежда исканията, бележките и възраженията и се произнася по 
тях с постановление, което не подлежи на обжалване (чл. 229, ал. 3 
от НПК). Това му дава широка свобода да преценява дали да ува-
жи доказателствените искания на защитата. Ако обвиняемият или 
защитникът са поискали извършването на допълнителни действия 
по разследването и искането им е уважено, те могат да присъстват 
при извършването на тези действия (чл. 230, ал. 1 от НПК). След 
извършването на допълнителни действия по разследването повторно 
се предявява цялото дело (чл. 230, ал. 2 от НПК).

Законът за адвокатурата дава допълнителни права на защитника, като 
посочва, че адвокатът има свободен достъп до дела и може да прави 
справки и да получава копия от книжа и сведения от съда и орга-
ните на досъдебното производство само като представи адвокатската 
си карта (чл. 31 от Закона за адвокатурата).

Законът предвижда, че обвиняемият може да участва в събирането 
на доказателствата, като упражнява предоставените му права. Тези 
права включват правото да се запознава с делото и да прави не-
обходимите извлечения, правото да участва в производството, да 
представя доказателства и да прави искания, бележки и възражения 
(чл. 55, ал. 1 от НПК).

Ако обвиняемият намира, че правата или законните му интереси са 
накърнени в досъдебната фаза на производството, той може да об-
жалва актовете на органите на досъдебното производство (чл. 55, 
ал. 1 от НПК). Актовете на разследващия орган се обжалват пред 
прокурора, а актовете на прокурора се обжалват пред прокурор от 
по-горестоящата прокуратура (чл. 200 от НПК).
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Прокурорът, който отговаря за законосъобразното извършване на 
разследването, също може да се намеси, ако бъдат нарушени пра-
вата на обвиняемия. Прокурорът може по свой почин да отменя 
постановленията на разследващия орган, да го отстранява от делото 
и да му дава задължителни указания (чл. 196, ал. 1 от НПК). Преди 
да предяви разследването на обвиняемия и неговия защитник, раз-
следващият орган е длъжен да докладва делото на прокурора, който 
трябва да провери дали разследването е извършено законосъобраз-
но, обективно, всестранно и пълно (чл. 226, ал. 1 и 2 от НПК). Ако 
прокурорът установи наличието на отстраними процесуални наруше-
ния, включително нарушение на правата на обвиняемия, той трябва 
да даде указания на разследващия орган да извърши необходимите 
действия или да ги извърши сам. Същото правило се прилага, когато 
прокурорът намира, че не са събрани доказателствата, необходими 
за разкриване на обективната истина (чл. 226, ал. 3 от НПК). Също 
така прокурорът е длъжен преди предаването на делото на съд да се 
увери, че разследването е извършено без съществени процесуални 
нарушения или нередовности, включително нарушения на правата на 
обвиняемия (чл. 246, ал. 1 от НПК).

По време на съдебното производство преди насрочване на първото 
съдебно заседание, съдията също проверява делото за съществени 
процесуални нарушения при разследването в досъдебната фаза, които 
са довели до ограничаване на правата на обвиняемия и/или на 
неговия защитник (чл. 248, ал. 2 от НПК). Ако съдията установи таки-
ва нарушения, той връща делото на прокурора, като посочва всички 
допуснати нарушения, които трябва да бъдат отстранени (чл. 249, ал. 2 
от НПК). Същото се отнася и до случаите, когато съдът установи таки-
ва нарушения в хода на съдебното производство (чл. 288 от НПК). 

Нарушаването на правата на обвиняемия във фазата на досъдебното 
производство може да бъде основание за отмяна на присъдата на 
първоинстанционния съд. Когато обвиняемият, неговият защитник или 
друга страна в производството обжалва присъдата, въззивният съд из-
вършва пълна проверка на делото, независимо от това какви основания 
за обжалване са посочени от страните (чл. 314, ал. 1 от НПК). Когато 
въззивният съд установи, че на досъдебното производство е допуснато 
съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване на про-
цесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник, той връща 
делото на прокурора за ново разглеждане (чл. 335, ал. 1 от НПК).

Същественото процесуално нарушение, довело до ограничаване на 
процесуалните права на обвиняемия или на другите страни в произ-
водството, е основание за обжалване на решението на въззивния 
съд пред Върховния касационен съд (чл. 348, ал. 1 и 3 от НПК). 
Законът предвижда, че прокурорът може да протестира решението 
на въззивния съд не само когато това е в интерес на обвинението, 
но също така и когато това е в интерес на подсъдимия (чл. 349, ал. 2 
от НПК). Ако ВКС установи съществени процесуални нарушения, той 
връща делото на първата или на въззивната инстанция със задъл-
жителни указания за отстраняване на нарушенията (чл. 354, ал. 3 и 
чл. 355, ал. 1 от НПК).
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В изключителни случаи, когато се установят много тежки процесуал-
ни нарушения на правата на обвиняемия или на неговия защитник, 
ВКС може да възобнови наказателно дело, което вече е приключе-
но (чл. 422, ал. 1 от НПК).

Доказателствата се събират служебно от органите на досъдебното 
производство или по искане на заинтересованите лица. Съдът събира 
доказателства по искане на страните и по свой почин. 

Прозрачността при събирането на доказателствата и равнопоставе-
ността на страните са гарантирани от задължителното присъствие 
на поемни лица при извършването на действията по разследването 
в досъдебното производство (чл. 137 от НПК). Те се избират от из-
вършващия съответното действие орган измежду лица, които нямат 
друго процесуално качество и не са заинтересовани от изхода на 
делото. Тези лица имат право да правят бележки и възражения 
по допуснати непълноти или закононарушения, да искат поправки, 
изменения и допълнения на протокола от съответното действие по 
разследването и пр. 

Друго правило, което гарантира равнопоставеност, е, че съдът и ор-
ганите на досъдебното производство събират както разобличаващи, 
така и оправдаващи доказателства.

Освен това, доказателствата и доказателствените средства не могат да 
имат предопределена доказателствена сила, а подлежат на щателно 
изследване, което също гарантира равнопоставеността на страните. 

Обвиняемият има изрично установените права да проучва делото, 
да прави необходимите извлечения, да представя доказателства, да 
участва в производството, да прави искания, бележки и възражения 
и да обжалва актовете на съответния орган, които накърняват него-
вите права и законни интереси. 

Водещ принцип в Наказателно-процесуалния кодекс във връзка със 
събирането на доказателства е, че съдът, прокурорът и разследващи-
те органи са длъжни да вземат всички мерки в рамките на своята 
компетентност, за да осигурят разкриването на обективната истина 
(чл. 13, ал. 1 от НПК). 

3.10. зачитане на равноПоставеността на страните 
 При събирането, Проверката и ПреДставянето 
 на Доказателствата ПреД съДа и цененето иМ от него

3.11. оценка на Противоречиви и ПораЖДащи 
 съМнение Доказателства от съДа
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Законът също така провъзгласява принципа за вземане на решения 
по вътрешно убеждение. Съобразно този принцип съдът, прокурорът 
и разследващите органи са длъжни да вземат всички решения по 
вътрешно убеждение и на основата на обективно, всестранно и 
пълно изследване на всички обстоятелства по делото (чл. 14, ал. 1 
от НПК). Всички събрани по делото доказателства подлежат на вни-
мателна проверка (чл. 107, ал. 5 от НПК). 

Законът допуска съдът да възобнови съдебното следствие преди пос-
тановяването на присъдата, ако намери, че фактите и обстоятелства-
та по делото не са достатъчно изяснени (чл. 302 от НПК).
Всички решения на съда и на разследващите органи се основават на 
доказателствата, които те лично са събрали и проверили. 

Присъдата не може да почива на предположения (чл. 303, ал. 1 от 
НПК). Съдът признава подсъдимия за виновен само когато обвинени-
ето е доказано по несъмнен начин (чл. 303, ал. 2 от НПК).

При противоречия на доказателствените материали съдът трябва 
да посочи в присъдата съображенията защо едни от тях се приемат, 
а други се отхвърлят (чл. 305, ал. 3 от НПК).

Законът не предвижда йерархия и подреждане по преимуществено 
значение на доказателствата. Всъщност Наказателно-процесуалният ко-
декс изрично определя, че доказателствата и средствата за тяхното 
установяване не могат да имат предварително определена сила 
(чл. 14, ал. 2 от НПК).

Има обаче някои правила, които сочат относителната тежест на ня-
кои конкретни доказателства:

• Обвинението и присъдата не могат да се основават само на дан-
ните, събрани чрез специални разузнавателни средства (чл. 177, 
ал. 1 от НПК), или само на показанията на свидетели с тайна 
самоличност или служители под прикритие (чл. 124 от НПК).

• самопризнанието на подсъдимия също не може да бъде един-
ственото основание за присъдата. Законът изрично гласи, че обви-
нението и присъдата не могат да се основават само на самопризна-
нието на обвиняемия (чл. 116, ал. 1 от НПК) и че самопризнанието 
не освобождава съответните органи от задължението им да съби-
рат и други доказателства по делото (чл. 116, ал. 2 от НПК).

• експертното заключение на вещо лице, на което е възложена кон-
кретна задача по делото, не е задължително за съда и за органите 
на досъдебното производство (чл. 154, ал. 1 от НПК). Когато обаче 
съответният орган не е съгласен със заключението на вещото лице, 
той е длъжен да се мотивира (чл. 154, ал. 2 от НПК). 

3.12. Йерархия и ПреиМуществено значение на Доказателствата



36 Правото	на	защита	и	ПринциПът	на	равноПоставеност	на	страните...

Българската правна теория дели доказателствата на преки и косвени, 
на първични и производни и пр. Преките доказателства доказват 
непосредствено даден факт (напр. свидетел вижда извършването 
на престъплението), а косвените доказателства трябва да бъдат 
сравнени и свързани с други доказателства (напр. свидетел виж-
да обвиняемия да напуска местопрестъплението). Това означава, че 
прякото доказателство само по себе си обикновено е достатъчно за 
доказването на определен факт от значение за делото, а косвеното 
доказателство може да се използва само когато има и други по-
твърждаващи го доказателства. Във връзка с принципа за непосред-
ственост, според който всички решения трябва да се основават на 
доказателства, които органите са събрали и проверили лично, пре-
ките доказателства не могат да бъдат заменяни с косвени. Когато са 
налице и двата вида доказателства, непреките обикновено служат за 
проверка на преките. Когато по делото няма преки доказателства, то 
може да бъде решено само въз основа на непреки доказателства, но 
това е дълъг процес и има голяма опасност да се допуснат грешки. 
Според водещата съдебна практика в България обвинението може да 
бъде доказано по несъмнен начин само чрез непреки доказателства, 
но всички те поотделно и заедно трябва да водят до единствено 
възможния извод за вината на подсъдимия и да изключват всички 
други възможни версии19.

Първичните доказателства идват непосредствено от източника (напр. 
от очевидец), а производните са опосредствено свързани с източника 
(напр. свидетел, който разказва какво е чул от очевидец). Първичните 
не могат да бъдат заменени с производни отново поради принципа 
за непосредствеността. Производните доказателства обикновено слу-
жат за проверка на първичните. Когато няма първични доказателства, 
делото може да бъде решено на основата само на производни до-
казателства, но това също е дълъг процес, който създава голям риск 
да се допуснат грешки20.

В заключение, в наказателното производство трябва да се дава пре-
имущество на преките и първичните доказателства.

19 Вж. Павлов, С. Наказателен процес на Република България – обща част. – София: 
Сиби, 1996, с. 349-353.

20 Вж. Павлов, С. Наказателен процес на Република България – обща част. – София: 
Сиби, 1996, с. 353-354.
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