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Проект ,,Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в 

законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, изпълняван 

от Асоциацията на прокурорите в България с финансовата подкрепа на тематичен фонд 

,,Сигурност“ на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на 

икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 Изследването обхваща действащото наказателно законодателство в областта 

на защитата на околната среда и свързаното с него специално административно 

законодателство, като анализира обхвата на наказателноправната защита, 

факторите за нейната ефективност и връзките между наказателната, 

административно-наказателната и административната отговорност за увреждане на 

природни богатства. 

Като предлага обща аналитична рамка и подходи за прилагане на 

наказателния закон, то се стреми да подпомогне дейността по наказателно 

преследване на престъпления против околната среда и е предназначен както за 

тесни специалисти в материята, така и за по-широка юридическа аудитория, която 

тепърва навлиза в нея. 

Актуалността му се определя основно от: 

- Относително ниската специална квалификация на органите по разследване 

и преследване на тази категория престъпления. Материята не е застъпена в 

традиционните курсове по наказателно и административно право във висшето 

юридическо образование и последващите стандартни образователни програми. По 

въпросите на екологичните престъпления липсва достатъчно съдебна практика и 

специализирана правна литература, позволяващи самоподготовка; 

- Развитието на специално правозащитно законодателство, към което 

препращат бланкетните норми на наказателния закон и нарушенията на което 

пораждат различни видове юридическа отговорност, включително наказателна. 

Процесът е динамичен и постоянен и поражда непрекъснати промени в приложното 

поле на наказателноправната защита, поради което поддържа непрекъсната 

потребност от усъвършенстване на познанията за него; 

- Повишената обществена чувствителност към общественоопасното 

увреждане на природните богатства и свързаната с това претенция за ефективното 

му противодействие и наказване със средствата на наказателното право. 
 

 

2. РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
 

 

2.1. За същински екологични престъпления следва да се считат тези, 

обявени изрично от законодателя за посегателства срещу околната среда и 

систематично отнесени към Раздел III на Глава Единадесета. Те имат за обект 

обществените отношения, които осигуряват опазването на околната среда, 

поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на 

природните богатства, позволяващи здравословни и благоприятни условия за 

биологичното съществуване на човешкия вид. Независимо дали са конструирани 

като резултатни или формални, те са характерни с това, че изпълнителните им 
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деяния са от естество да предизвикат екологична вреда по смисъла на 

специалното екологично законодатество, като представляват пряка причина за нея 

или пораждат рискове за нейното настъпване с различна степен на вероятност.  

2.2. Несъщински екологични престъпления са посегателства с 

комплексен обект, с които законодателят защитава с предимство други по вид 

обществени отношения и поради това ги е поместил в други части на НК. Те имат 

за предмет елемент от природата (екземпляр от защитен биологичен вид, част или 

продукт от такъв екземпляр), но нямат за съставомерен резултат екологична 

вреда по смисъла на специалното законодателство.  

2.3. Въвеждането на тесни понятия за същински и несъщински престъпления 

против околната среда, които обхващат по-малко на брой престъпления спрямо 

развити в теорията класификации, позволява образуването на съвкупности 

между същински екологични престъпления, несъщински екологични 

престъпления и други видове престъпления. 

2.4. Въпреки относително пълното транспониране на Директива 2008/99/ЕО 

на ЕП и на Съвета от 19.11.2008 г. относно защитата на околната среда чрез 

наказателно право, системата на същинските екологични престъпления позволява 

извод за допусната непълнота от законодателя. Липсва общ субсидиарен състав, 

който да предвижда наказателна отговорност за причиняване на немаловажни 

или значителни екологични вреди чрез деяние, различно от описаните в 

разпоредбите на чл. 352-353з от НК или засягащи неупоменати в тези състави 

компоненти на околната среда. Това ще позволи например да се търси 

отговорност от извършители на престъпни стопански дейности, с които се 

компрометират подземни и други богатства и ресурс дори извън защитени 

територии.  

2.5. Обществената опасност на престъпленията против околната среда 

зависи от признаците на екологичната вреда и естеството на престъпната дейност. 

Когато съставомерната последица е екологична вреда, нейните признаци са водещ 

критерий за оценка на опасността. Когато съставомерният резултат е екологичен 

риск, основен критерий са признаците на вероятната вреда и степента на вероятност 

за нейното настъпване. Когато деянието е формално или негов резултат не са 

конкретни екологични рискове или вреди, а други изменения на действителността, 

водещ критерий е естеството на деянието.  

2.6. Малозначителност по смисъла на чл. 9, ал. 2 е налице, когато е 

настъпила немаловажна екологична вреда, но тя е прекомерно лека спрямо 

обичайните случаи на немаловажни екологични вреди от същия вид или когато 

съставомерният риск от немаловажна вреда е възникнал, но е необичайно слабо 

вероятен и лесно овладим.  

2.7. Наказателна и административна отговорност не се носят за посегателство 

срещу околната среда, извършено при условията на крайна необходимост. 

Необходимо е обаче деецът да не е създал виновно непосредствената опасност 

от възникване на предотвратената вреда. 
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2.8. Когато едно деяние с едни и същи признаци формално осъществява 

обективния състав на административно нарушение и престъпление, 

разграничителният критерий е наличието на обществена опасност. Ако тя 

надхвърля праговете на чл. 9, ал. 2, деянието е престъпление и деецът търпи 

наказателна или наказателноадминистративна (чл. 78а от НК) отговорност. Ако 

обществена опасност липсва, за него се носи административна отговорност.  

2.9. В законодателството и практиката се откриват редица системни 

проблеми, свързани със съгласуваността административна и наказателна 

отговорност и с тенденцията двата вида юридически отговорности да се разглеждат 

като взаимно изключващи се. За облекчаването на тези проблеми е препоръчително 

да се въведат и развият нови институти за съгласуване на двата вида 

отговорност, вкл. чрез приспадане на вече наложено административно 

наказание от наказание по смисъла на НК и др., тъй като институтът на чл. 78а 

от НК не е достатъчен. 

2.10. Екологичната вреда има имуществен характер. Когато е 

съставомерна, тя трябва да бъде обезщетена или обезпечена, за да бъде възможно 

освобождаването на извършителя от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл. 78а от НК, ако и останалите предпоставки на 

института са налице.  

2.11. Необходимо е да се въведе обща клауза за спиране на давността за 

налагане на административно наказание при висящ наказателен процес за 

същото деяние. Това ще позволи от дееца да се търси административна 

отговорност, ако наказателното производство бъде прекратено или деецът бъде 

оправдан поради наказателноправна несъставомерност или малозначителност на 

деянието, което обаче съставлява административно нарушение. В момента 

въпросът не е изрично уреден и практиката приема, че висящността на 

наказателното производство едновременно изключва възможността на дееца да се 

наложи административно наказание за същото деяние и не спира изтичането на 

давността за неговото налагане. 

2.12. Нормативната система, установена по повод посегателства срещу 

околната среда, е насочена с предимство към превенцията им. Това положение 

следва да бъде доразвито, като бъдат въведени поощрителни норми, облекчаващи 

наказателната отговорност или водещи до ненаказване на виновния, ако към 

определен момент от развитието на наказателния процес причинените на околната 

среда вредни последици бъдат напълно обезщетени или бъдат обезпечени 

разходите по възстановяването им. Такива норми могат да имат за последица 

промяна на вида на правонарушението от престъпление в административно 

нарушение или наказуемостта им да позволява приложение на чл. 78а към случаи, 

които в момента са извън обхвата му. 
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3. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА  

ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

 

3.1. Обществените отношения по опазване на околната среда като 

обект на престъпна дейност  
 

Груповият обект на престъпленията против околната среда се извлича от 

системния анализ на отделните престъпни състави в контекста на 

конституционните задължения на държавата, 

свързани с насочеността на нейните екологични 

политики (чл. 15 от КРБ) и с гарантиране на 

общото право на човека на здравословна и 

благоприятна околна среда (чл. 55 от КРБ), както и 

със законовите определения за околна среда, за 

нейното опазване и за екологична вреда (пар. 1, т. 

1, 2, 5 и 6 от ДР на ЗООС), както и целите на 

специалното екологично законодателство.  

Това са обществените отношения, които 

осигуряват опазването на околната среда, 

поддържането и разнообразието на живата 

природа и разумното използване на природните 

богатства, позволяващи здравословни и 

благоприятни условия за биологичното 

съществуване на човешкия вид.  

Това широко определение, формулирано на 

основата на множество абстрактни нормативни 

формули, се нуждае от изясняване за целите на 

практическото прилагане на наказателния закон. 

Несъмнено човешкото съществуване и 

всяка човешка дейност по принцип е част от 

явленията и процесите в природата и поражда 

изменения в нея. Някои от тези изменения са 

обективно вредни за околната среда, но полезни за 

човека, както и обратното1. Видно от обсъжданото 

определение, наказателноправната защита 

няма за цел да попречи на човешкото 

въздействие върху природата изобщо и не 

                                                 
1 Например, унищожаването на причинители на заболявания или отстраняване на условията за развитието им 

е полезна за човека дейност, отразяваща се негативно на природното разнообразие и естественото развитие и 

съществуване на определени биологични видове. 

 

ПОНЯТИЯ  

(чл. 4, пар. 1 ДР на ЗООС, ДР ЗЗТ, ДР ЗБР) 

Околната среда (природата) е ,,комплекс  от 

естествени и антропогенни фактори и 

компоненти, които се намират в състояние на 

взаимна зависимост и влияят върху 

екологичното равновисие, качеството на живота, 

здравето на хората, културното и историческото 

наследство“. 

Опазването на околната среда е ,,комплекс от 

дейности, насочени към предотвратяване 

деградацията на околната среда, нейното 

възстановяване, запазване и подобряване“.  

Компонентите на околната среда са: 

атмосферният въздух, атмосферата, водите, 

почвата, земните недра, ландшафтът, 

природните обекти, минералното разнообразие, 

биологичното разнообразие и неговите 

елементи. 

Биологично разнообразие е многообразието на 

живите организми от всички източници, 

включително земни, морски и други водни 

екосистеми и екологични комплекси, от които те 

са част; това означава вътревидово, 

междувидово и многообразие на екосистемите. 

Екосистема е динамичен комплекс от 

растителни, животински и микроорганизмови 

съобщества и тяхната нежива околна среда, 

които си взаимодействат като функционална 

единица. 

 

mailto:apb@prb.bg


 

 
 

 

гр. София, ул. „Алабин“ № 34, 

тел. 02/ 9219330,  факс 02/ 9885895 

E-mail: apb@prb.bg, Internet: http://apb.prb.bg 

 

 
 

 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез тематичен фонд „Сигурност“ 

7 

гарантира неприкосновеност на природата. Защитата е фокусирана само върху 

онези човешки дейности, с които в природата се внасят или е възможно да се внесат 

изменения, обективно влошаващи условията за здравословно и благоприятно 

съществуване на човека, без значение дали те са полезни за друг биологичен вид 

или природен компонент.  

Изводът се подкрепя от систематичното обединяване на същинските 

престъпления против околната среда и престъпленията против общественото здраве 

и в отделянето им в самостоятелния Раздел III на Глава Единадесета ,,Общоопасни 

престъпления“ от Особената част на НК. 

Една част от опасните дейности винаги са увреждащи и по същността си не 

могат да постигнат никакъв положителен за човека резултат. Поради това тяхното 

извършване е забранено от закона, независимо от ефекта им върху природата. 

Екологичната вреда не е съставомерен резултат и нейното реално настъпване, 

тежест, трайност, обхват и други признаци нямат значение за възникването на 

наказателната отговорност. Тези посегателства често засягат и други видове 

обществени отношения извън екологичните и са систематично поместени в други 

части на НК (бракониерство, трафик на екземпляри от защитени биологични видове 

и др.). 

Други видове дейности са полезни за човека, но тяхното изпълнение при 

различни условия или по различни начини може да породи вреда за природата или 

да направи една търпима вреда несъразмерно тежка. Те са пряко свързани с 

човешкото взаимодействие с природата, изразяващо се в различни прояви и етапи 

от ползването на природни ресурси или със създаване на опасни за околната среда 

крайни продукти от човешка дейност. Поради потенциалната им опасност тези 

дейности са изрично правно регламентирани в специалното екологично 

законодателство, което въвежда режими за безопасното и безвредното им 

упражняване и забрани за извършването им по опасен или вреден начин. Забраните 

са установени, доколкото вредата надхвърля реалните ползи за човека (аргумент от 

чл. 13 НК и чл. 8 от ЗАНН) и доколкото е съществена (аргумент от изискването на 

редица състави на престъпления против околната среда за немаловажност на 

екологичната вреда).  

Следователно, обществените отношения, представляващи обект на 

престъпленията против околната среда, са правно уредени. Техен предмет е правото 

на човека на здравословна и благоприятна околна среда. Страни по тях могат да 

бъдат всички правни субекти. Престъпното засягане на тези отношения се изразява 

в поведение на страните в отклонение от задълженията им, предписани от 

специалния закон. 

 

3.2. Система на престъпленията. Видове престъпления според 

обекта на наказателноправна защита 
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В теорията не се спори, че екологичните престъпления могат да бъдат 

условно разделени на същински и несъщински на основата на комплексен 

критерий. Макар той не винаги да се цитира и не винаги да е формулиран еднакво, 

изглежда, че в основата му стоят интерпретации на непосредствения обект на 

посегателствата. 

Относително разгърнат анализ на този критерий е предложен в литературата 

във връзка с мнението, че същинските екологични престъпления ,,имат пряко 

значение за опазването на околната среда“, като ,,законодателят изрично е изтъкнал 

околната среда и/или нейните компоненти като предмет на престъплението“ или 

,,по тълкувателен път може да се направи заключението, че екологичните 

отношения като вид обществени отношения имат първостепенно значение, т.е. 

приоритет пред другите видове отношения (напр. икономически, енергийни, 

транспортни)“2.  

Може да се приеме, че така определеният критерий е в основата на 

традиционно възприетата от повечето автори класификация на екологичните 

престъпления. Според нея същински екологични престъпления са всичките или 

част от посегателствата по Раздел III на Глава Единадесета, както и престъпления 

против стопанството (чл. 221а, 234б, 235-240)3, против обществения ред (чл. 323а), 

против реда на управление (чл. 278в-д), против използването на атомната енергия 

за мирни цели (чл. 356г и сл.), някои общоопасни престъпления (чл. 330, чл. 331, чл. 

333-335) и др. 

Към групата на несъщинските екологични престъпления тези автори отнасят 

престъпленията по чл. 230, чл. 234в, чл. 283б, чл. 349, чл. 354 и др. Според някои 

дори посегателства, изрично обявени от законодателя за престъпления против 

околната среда, също са несъщински (чл. 353г-д)4. 

Макар привидно консенсусен, този подход не може да бъде подкрепен по 

следните съображения с практическо значение.  

Първо, критерият за обособяване на същинските екологични 

престъпления е твърде широк и на практика обхваща всички престъпления с 

някакво екологично значение. Връзката им с опазването на околната среда е 

изключително разнообразна, като значителна част от изброените по-горе 

престъпления, групирани като същински екологични посегателства, нямат никаква 

описана в съставите им връзка с природата. Следователно, възниква вътрешно 

противоречие в самата класификация. Резултат от него е разширяване и на тясното, 

                                                 
2 Пенчев, Г., ,,Система и обща характеристика на престъпленията против околната среда по Наказателния 

кодек (субект, форма на вината, наказания) – В: Бюлетин на АПБ, бр. 4/2010 г., с. 12-13; Пенчев, Г., 

,,Престъпленията против околната среда по Наказателния кодекс в светлината на екологичното 

законодателство на Република България: някои особености на изпълнителното деяние“ – В: Бюлетин на 

АПБ, бр.1/2011 г., с.25. 
3 Пенчев, Г., Цит. съч, с. 27, Михайлов, Д., ,,Проблеми на наказателното право. Особена част“, 2008 г., с. 

126. 
4 Вж. Пенчев, Г., ,,Система и обща характеристика на престъпленията против околната среда“. Цит съч., с. 

20 и сл.;   
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и на широкото понятие за екологични престъпления и включване в тях на 

престъпления, които нямат несъмнено екологично значение. С това се стига до 

пренебрегване на редица разлики между включените престъпления, които 

произтичат от техния обект и са от значение за правилното прилагане на техните 

състави (механизъм на изпълнителното деяние, същност на вредата и т.н.). 

Всъщност, теорията не предлага самостоятелно обосноваване на обсъждания 

критерий. 

Второ, критерият предвижда извличане чрез тълкуване на теза за 

приоритетност на екологичните отношения в непосредствения обект престъпления, 

които имат комплексен обект и се намират в различни части на закона. Такъв 

подход е недопустим. Систематичното място на конкретния престъпен състав 

еднозначно показва коя група обществени отношения от множеството 

включени в обекта законодателят счита за определящ. Изводи в противоречие с 

преки законодателни указания за обекта на защита не могат да бъдат правени5.  

Трето, ползването на въведения критерий сам по себе си създава впечатление 

за несистемност и хаотичност на законодателния подход към екологичните 

престъпления. Той приобщава към групата на престъпленията против околната 

среда престъпни състави от различни части на закона с различна пряка или косвена 

връзка с компоненти на околната среда, които обаче имат наказателноправно 

значение още като имущества, предмети на стопанска дейност и др. С това самият 

критерий пречи да се изясни съотношението между престъпните състави и по-

конкретно дали между тях е възможно да се образува идеална съвкупност, дали са в 

отношение на общи към специални и т.н.6 

Доколкото всяка теоретична систематизация на престъпления трябва да бъде 

подчинена на практически цели, да бъде съгласувана със закона и да бъде по 

възможност ясна, за основен критерий в предлагания анализ ще бъдат ползвани 

формалните критерии за систематизиране на престъпленията на самия закон.  

Според него за същински престъпления против околната среда ще бъдат 

считани тези, групирани в Раздел III на Глава Единадесета ,,Общоопасни 

престъпления“ (чл. 352-353з от НК, вкл. приготовление към някои от тях по чл. 

                                                 
5 В тази връзка следва да се забележи, че изложените презумптивни тези за нарастване на обществената 

значимост и опасност на посегателствата срещу околната среда през последните десетилетия като аргумент 

за извличане на приоритетност на обекта, свързан със защитата на природата, се нуждаят от обосновка. 

Втората половина на ХХ век познава отделни екологични катастрофи и дълготрайни замърсителни дейности 

в почти всички европейски държави и особено на територията на бившите социалистически държави, далеч 

надхвърлящи данните за дейности във вреда на природата в съвремието. Изводи за обективна промяна в 

мащабите, вида и опасността на причиняваните екологични вреди и за променена обществена оценка за тях 

могат да се правят само на основата на задълбочени изследвания извън наказателноправната наука, каквито 

обаче не се цитират в литературата (вж. Пенчев, Г., ,,Система и обща характеристика на престъпленията 

против околната среда“. Цит. съч.). 
6 Подобно убеждение за неяснота, породена от липсата на единна законодателна концепция, е развито у 

Гунева, М., ,,Материалноправни проблеми на наказателното преследване на престъпленията против 

околната среда“ – В: Престъпления против околната среда. Ръководство., С., 2015 г., с.17 и сл.; Пенчев, Г., 

,,Система и обща характеристика на престъпленията против околната среда по Наказателния кодек (сбект, 

форма на вината, наказания) – В: Бюлетин на АПБ, бр. 4/2010 г., с. 12-13. 
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356а от НК). Няма съмнение, че тези състави осигуряват с предимство защитата на 

околната среда, видно от наименованието на раздела, към който са отнесени. 

Техните обективни особености, предмет на анализ в следващия параграф, 

позволяват те да се разглеждат като група, към която не могат да бъдат отнесени 

дори привидно сходни на тях престъпления от други глави и раздели на Особената 

част. 

За несъщински престъпления против околната среда ще бъдат считани 

посегателства с комплексен обект, включващ и отношенията по опазване на 

природата, систематично отнесени извън Раздел III на Глава Единадесета. Това са 

престъпления, криминализиращи поведение в нарушение на специално 

правозащитно законодателство, чийто предмет са материални обекти от околната 

среда в качеството им на обект на специална защита от това законодателство. 

Такива са например престъпленията с предмет екземпляри от защитени биологични 

видове по чл. 278в-д от НК като престъпления против реда на управлението. 

Увреждането на тези предмети няма признаците на екологична вреда по смисъла на 

специалното законодателство. 

За престъпления без отношение към околната среда ще бъдат считани 

всички останали, без значение дали техен съставомерен признак може да бъде 

разглеждан в по-общ план и като елемент от околната среда. Според предлаганата 

тук класификация те могат да се извършват в идеална съвкупност с престъпления 

против околната среда, тъй като техният непосредствен обект е различен и не 

включва отношения по опазване на природата. 

Разликата между предлагания и традиционния подход за практиката 

може да бъде очертана чрез следния прост пример.  

Съгласно предлаганата класификация неправомерното ползване на 

земеделска земя не по предназначението ѝ (чл. 221а НК) накърнява единствено 

обществените отношения, свързани с развитието на земеделието като стопанска 

дейност и по-конкретно установения правен режим на ползване на земеделска земя. 

Съставът не предвижда никакви вреди за самата земя, поради което той не може да 

бъде разглеждан като престъпление против природни ресурси, например почви. 

Предметът на престъплението е засегнат в качеството му на стопански, а не на 

природен ресурс. Липсват съставомерни признаци, които да насочат към извод, че 

обектът на посегателството е комплексен и включва и обществените отношения по 

опазване на околната среда. Следователно, ако от деянието по чл. 221 а от НК за 

земеделската земя настъпят вреди в качеството ѝ на природен ресурс, ще бъде 

възможна съвкупност между стопанското и екологичното престъпление. В тези 

случаи екологичната вреда ще бъде съставомерен признак и нейната тежест, 

трайност, обсег и други признаци ще влияят пряко на отговорността на дееца, 

включително ще могат да изключат приложението на чл. 78а от НК.  

Ако обаче престъплението по чл. 221а се разглежда като престъпление 

против околната среда, описаното действие на закона се променя. Съвкупност с 

екологично престъпление няма да е възможна. Тъй като съставът на чл. 221а не 

mailto:apb@prb.bg


 

 
 

 

гр. София, ул. „Алабин“ № 34, 

тел. 02/ 9219330,  факс 02/ 9885895 

E-mail: apb@prb.bg, Internet: http://apb.prb.bg 

 

 
 

 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез тематичен фонд „Сигурност“ 

11 

предвижда от деянието да е настъпила екологична вреда, нейната тежест, трайност 

и други признаци, както и нейното обезщетяване няма да влияят на отговорността 

на субекта, включително с оглед приложението на чл. 78а от НК7. 

3.3. Същински престъпления против околната среда. Система и обща 

характеристика 

От обективна страна изпълнителните деяния на престъпленията от Раздел III 

на Глава Единадесета са дейности от естество да причинят екологична вреда по 

смисъла на ЗООС.  

3.3.1. Видовете същински екологични 

престъпления са систематизирани според вида 

на екологичната вреда и нейното реално 

настъпване като съставомерен резултат от 

деянието.  

Екологината вреда се проявява в 

замърсяване на околната среда или нейни 

конкретно описани в състава на престъплението 

компоненти по смисъла на ЗООС в съставите на 

чл. 352, чл. 352а, чл. 353 от НК. Вредата се 

изразява в увреждане на околната среда в 

съставите на чл. 353б, чл. 353д от НК. Този вид 

вреда е по-широк и може да включва или да се 

изразява и в замърсяване на природата (вж. 

карето).  

По-нататък подредбата на съставите е 

съобразена и с това дали екологичната вреда е 

обща, т.е. може да засегне природата като цяло, 

или конкретна, т.е. може да засегне само 

конкретен природен компонент / ресурс (чл. 352а, 

чл. 353е-з). 

Според реалното настъпване на вредата 

престъпните състави се делят на такива с превантивно значение, които по 

основните си състави са престъпления на поставяне в опасност от екологична вреда 

(чл. 352, ал. 2, чл. 353, чл. 353б, чл. 353ж) или формални (чл. 353в, ал.1, чл. 353г, 

ал.1, чл. 353е, чл. 353з), и резултатни увреждащи престъпления, чийто престъпен 

резултат е обща или конкретна екологична вреда (чл. 352, чл. 352а, чл. 353а). 

                                                 
7 Аналогични са изводите относно например престъплението по чл. 234б (накърнява правнорегулираните 

търговски дейности с метални отпадъци), видовете бракониерство (нарушават правила за ползване на 

определени видове природни богатства, представляващи възобновими ресурси) и др. Никое от тях не 

причинява съставомерно замърсяване или увреждане на околната среда. Доколкото съставите изобщо 

предвиждат резултат, той е свързан с неблагоприятни изменения в определени природни дадености в 

качеството им на фондове със стопанско предназначение. Увреждането им в това им качество не е 

екологична вреда.  

 

ПОНЯТИЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ВРЕДА 

(пар. 1 ДР на ЗООС) 

Вредата за околната среда (екологичната 

вреда) може да се изрази в нейното 

замърсяване или увреждане. 

Замърсяването представлява промяна на 

качествата на околната среда вследствие на 

възникване и привнасяне на физически, 

химически или биологически фактори от 

естествен или антропогенен източник в 

страната или извън нея, независимо дали се 

превишават действащите в страната норми. 

Увреждането представлява изменение на 

един или повече от съставящите околната 

среда компоненти, което води до влошаване 

качеството на живот на хората, до 

обедняване на биологичното разнообразие 

или до затруднено възстановяване на 

природните екосистеми. 
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3.3.2. Според изпълнителните си деяния същинските престъпления против 

околната среда се групират по следния начин: 

- поведение, причиняващо екологична вреда във формата на 

замърсяване (чл. 352, ал. 1 и чл. 352а, ал. 1). Формата на изпълнителното деяние не 

е изрично уточнена и може да бъде както действие, така и съчетание от действие и 

бездействие в най-разнообразни проявления. Това определя и субекта в тези 

хипотези като общ. 

Във формата ,,замърсява“ деянието е продължено, може да включва 

комбинация от действие и бездействие и създава трайно престъпно състояние на 

постоянно замърсяване, чийто съвкупен резултат покрива критериите за екологична 

вреда. Продължителността на изпълнението няма значение за квалификацията.  

Във формата ,,замърси“ законът има предвид еднократен акт (най-често 

действие), конкретизиран с оглед средството на замърсяване (петролни продукти 

или деривати или други вредни течности, определени с обвързващ държавата 

международен договор). 

- допустителство (чл. 352, чл. 352а, чл. 353). При тази форма на 

изпълнителното деяние съставомерното поведение е бездействие, с което се 

пропуска дължимо активно поведение по предотвратяване на екологични рискове. 

Екологичната вреда, екологичният риск от вреда или съответната друга 

съставомерна последица (например, невземане на необходими мерки по чл. 352, ал. 

2) се намира в сложна причинна връзка  бездействието. Те се пораждат пряко от 

обстоятелство, което е възникнало поради бездействието на дееца. Това 

обстоятелство може да бъде чуждо поведение по замърсяване, както и чуждо 

бездействие по непредприемане на обезопасителни мерки при проектиране, 

строителство и експлоатация на съоръжения. Съставомерността на това чуждо 

поведение не е задължителна и не влияе на възникването на отговорността за 

допустителя. 

Причинността се установява чрез изследване на въпроса дали конкретната 

екологична вреда, риск или друга съставомерна последица биха възникнали, ако 

деецът бе изпълнил задълженията си. Съдържанието на неизпълненото задължение 

се определя според специалното законодателство. НК го очертава чрез изискване за 

недопускане на резултат (замърсяване), т.е. при преценка на съставомерността се 

изследва дали деецът е могъл да изпълни задължението по начин, който 

предотвратява вредата, а не просто дали го е изпълнил.  

Субектът на престъпленията във формата на допустителство най-често е 

особен. Това е адресат на административно задължение за действие по ефективна 

превенция на екологични опасности. 

- неизпълнение на задължения по своевременно и вярно предоставяне 

или документиране на информация с екологично значение (чл. 352а, ал. 4 и 5, 

чл. 353а). Предметът на престъпленията са сведения за настъпила екологична вреда 

или за различни обстоятелства от естество да създадат опасност от настъпването ѝ. 

Поради това те трябва да бъдат известни на определен кръг правни субекти, които 
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са адресати на административни задължения по предотвратяване или ограничаване 

на вредата, или на неопределен кръг правни субекти с оглед съобразяване с 

предписания на държавни органи.  

Задължението за информиране / документиране е установено с оглед 

предотвратяване на самата вреда или ограничаване на последиците ѝ. Субектът е 

особен (длъжностно лице, капитан на кораб или друго лице от командния екипаж), 

а сведенията са за него служебна информация или са му станали известни във 

връзка със служебните му задължения. 

Изпълнителното деяние е действие по невярно информиране или 

документиране или бездействие по неинформиране в срок, съответно 

недокументиране. Невярното информиране се изразява в отричане, опровергаване 

или омаловажаване на настъпила вреда, 

съответно на възникнала опасност от вреда, като 

се предоставят неверни данни за нейната тежест, 

обхват, трайност, прогноза за разрастване или за 

причиняване на последващи вреди, засегнати 

природни компоненти и т.н. Двете форми на 

изпълнителното деяние могат да се изпълнят 

едновременно, ако деецът дава непълни сведения 

само за определени аспекти на вредата или само 

за една от множество вреди и мълчи по 

отношение на останалата част от информацията, 

като създава впечатлението, че е предоставил 

пълна информация. 

Отказът от предоставяне на достъп до 

сведения като форма на изпълнителното деяние 

по чл. 352а, ал.5 има за предмет документалните 

носители на сведенията. В тази форма не е 

необходимо деецът да познава в детайли тяхното 

съдържание.  

- дейности по изграждане и 

експлоатация на опасни за околната среда 

съоръжения (чл. 353, 353б, ал. 3, чл. 353д, ал. 2, 

чл. 353ж). Субектът е особен (длъжностно лице). 

Тези престъпления са специални същински 

престъпления по служба, като няма значение дали 

деецът работи в структурата на държавния апарат 

или в частния сектор. 

- дейност по управление на отпадъци в 

нарушение на задължителни изисквания (чл. 353б-353в). Престъпленията се 

различават по своя предмет, който по чл. 353в са опасни отпадъци по смисъла на 

пар.1, т. 12 на ДР на ЗУО, а по чл. 353б са битови, строителни, производствени или 

 

ПОНЯТИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ 

(пар.1, ДР на ЗУО) 

Отпадък е всяко вещество или предмет, от 

който притежателят се освобождава или 

възнамерява да се освободи, или е длъжен да се 

освободи. 

Притежател на отпадъци е причинителят на 

отпадъци или физическото или юридическото 

лице, в чието владение се намират те. 

Причинител на отпадъци е физическо или 

юридическо лице, при чиято дейност се 

образуват отпадъци (първичен причинител на 

отпадъците), или всеки, който осъществява 

предварителна обработка, смесване или други 

дейности, водещи до промяна на свойствата или 

състава на отпадъка. 

Опасни отпадъци са например екзплозивни, 

оксидиращи, лесно запалими, запалими, 

дразнещи, вредни, токсични, канцерогенни, 

корозивни, инфекциозни, токсични за 

репродукцията, мутагенни, сенсибилизиращи, 

токсични за околната среда вещества и смеси, 

както и отпадъци, способни по какъвто и да е 

начин след обезвреждане да образуват други 

вещества, които притежават едно или повече от 

свойствата, изброени по-горе.  
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други отпадъци, за управлението на които е установен специален режим. Тази 

разлика определя различия в непосредствения обект на двете престъпления, които 

могат да се осъществят в идеална съвкупност.  

Дейността по управление е комплексна и включва всякакви 

правнорегламентирани дейности по предаване, приемане, събиране, пренасяне, 

складиране, обезвреждане, насипване, депониране, консервиране, рециклиране и 

т.н. на вещи и вещества с признаците на отпадък по смисъла на ЗУО и свързаните с 

него подзаконови актове. Изпълнителното деяние се изразява в упражняване на 

права или изпълнение на задължения по управление в нарушение на задължителни 

правила или в неизпълнение на задължения по управление.  

- трафик на отпадъци и опасни вещества (чл. 353г). Престъплението може 

да се извърши в съвкупност с квалифицирана контрабанда, ако негов предмет са 

опасни вещества, представляващи в същото време и стоки. 

- дейности с опасни вещества, вкл. вредни за озоновия слой, в нарушение на 

задължителни изисквания (чл. 353д-е). 

- дейности по нерегламентирано ползване на невъзстановими природни 

ресурси за целите на стопански дейности8 (минерална вода, чл. 353з). Ползването 

на такива ресурси за стопански цели е забранено или се намира под разрешителен 

режим, чрез който държавата контролира разходването на ресурса, насочва го към 

подходящи с оглед полезните му свойства стопански дейности (например, 

рехабилитационни, козметични, медицински и др.) и така осигурява запазването му. 

Изпълнителното деяние се изразява във фактическо потребление за стопански 

(небитови) цели, каквото изобщо не е разрешено или за каквото деецът не разполага 

с валидно разрешение. 

 

3.3.3. За приложението на престъпните състави на същинските престъпления 

против околната среда от голямо значение е правилното установяване на 

съдържанието на съставомерната екологична вреда. 

3.3.3.1. Екологичната вреда във вид на замърсяване е съставомерен признак 

по чл. 352, ал. 1-2 и ал. 4 и чл. 352а, ал. 1-3 от НК. Тя се изразява в неблагоприятни 

изменения в качеството на един или повече от природните компоненти, описани в 

съответния състав като възможен предмет на престъпно замърсяване. Според вида 

на замърсения компонент, средството и начина на замърсяването му и евентуални 

специални изисквания на наказателния закон за естеството на причинените 

отрицателни промени в него екологичната вреда е определена по различен начин. 

Предмет на престъпно замърсяване по чл. 352 са множество различни 

компоненти на околната среда – почва, въздух, водни течения, басейни, подземни 

води, териториални и вътрешни морски води и морски води, определени с 

международно съглашение, по което България е страна. Следователно, законът 

                                                 
8 Съгласно пар.1, т. 4 ДР ЗООС възстановими са ресурси, ,,които естествено се възстановяват или чрез 

специални дейности могат да бъдат изцяло или частично възстановени и за които се счита за доказано, че се 

възстановяват с темпове, съпоставими с темповете на тяхната експлоатация“. 
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препраща към секторното екологично законодателство, установено за опазване на 

съответния природен компонент, за допълнително очертаване на понятието за 

замърсяване в конкретни случаи. За съставомерността няма значение кой 

компонент е засегнат, като замърсяването на повече от един е отегчаващо 

обстоятелство. Средството и начинът на замърсяване също нямат значение за 

квалификацията. 

Разпоредбата обаче изрично очертава настъпилите промени в качествата на 

засегнатия компонент. Той е станал опасен за хора или за други биологични видове 

(животни или растителния) или негоден да бъде ползван като ресурс за обичайни за 

човека дейности.  

Обратно, екологичната вреда по чл. 352а е очертана чрез препращане към 

специалното законодателство за съдържанието на понятието ,,замърсяване“ и чрез 

въвеждане на изискване средството на престъплението да е петролни продукти или 

деривати или други вредни течности, определени с международен договор, а 

начинът на замърсяване – навлизане на такива течности във водите. Законът не 

поставя специални изисквания замърсените води да са станали опасни или негодни 

за ползване като природни ресурси, тъй като самият излив на съответните вредни 

течности вещества винаги поражда такива неблагоприятни промени.  

3.3.3.2. Екологичната вреда, установена с формулата ,,немаловажни вреди 

за околната среда“, може да се изрази в замърсяване, увреждане или и двете.  

Вредата е маловажна, когато причинените негативни изменения са в рамките на 

естествените биологични процеси в природата и се възстановяват под действието 

им без нарочна човешка намеса в срокове и по начин, който не им позволява да се 

отразят неблагоприятно на онези характеристики на околната среда, които влияят 

трайно или съществено на човешкото съществуване. Маловажни са например вреди 

от изхвърляне в природата на вредни или отпадъчни вещества, които бързо губят 

вредна концентрация или бързо се разграждат в безвредни съединения или 

вещества. Маловажни са изброените в т.4 от Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 от 

ЗОПОЕЩ хипотези на екологични щети, които не са значителни9. Маловажната 

вреда обаче не може да се изрази в унищожаване на бавновъзстановяващи се или 

уникални природни забележителности. Самата тя не трябва да бъде и причина за 

развиването на други значителни вреди, тъй като тогава ще става въпрос за 

създаване на риск от немаловажни вреди. 

Немаловажната вреда обичайно е признак на основен състав. В разпоредбата 

на чл. 352, ал. 3, т. 2 от НК обаче тя е квалифициращ. Систематичното тълкуване 

отвежда към извод, че по основния състав вредата е маловажна. По основния 
                                                 
9 Отрицателни промени, по-малки от естествените изменения, смятани за нормални за съответните видове 

или местообитание; както и дължащи се на естествени причини или произтичащи от намеса, свързана с 

нормалното управление на обектите, както е дефинирано в описанието на местообитанието или както е било 

извършвано по-рано от собствениците или операторите; щети върху видове или местообитания, за които е 

установено, че ще се възстановят в кратък срок и без намеса до базисното си състояние или до състояние, 

смятано за равностойно или превъзхождащо базисното, достигнато единствено посредством динамиката на 

видовете или местообитанието. 

mailto:apb@prb.bg


 

 
 

 

гр. София, ул. „Алабин“ № 34, 

тел. 02/ 9219330,  факс 02/ 9885895 

E-mail: apb@prb.bg, Internet: http://apb.prb.bg 

 

 
 

 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез тематичен фонд „Сигурност“ 

16 

състав тя се изразява в замърсяване, предизвикало конкретно описани промени в 

определени природни компоненти, но квалифициращият признак се отнася до 

всякаква по вид вреда, която е по-сериозна от вредата по основния състав. Предмет 

на квалифицирания състав, в който настъпва вредното изменение, е околната среда 

като цяло с всичките си компоненти, а не само с изброените в основния състав. 

Квалифицираната вреда може да се изразява в по-тежко замърсяване на предмет по 

основния състав или да включва замърсяване и на друг компонент, неописан в 

основния състав, или да включва увреждане на околната среда като цяло или на 

конкретни нейни компоненти. Допълнителните вреди, които заедно с вредата по 

основния състав образуват квалифицираната вреда, могат да са възникнали като 

самостоятелни странични последици на деянието, но могат да представляват и 

закономерно усложнение на вредата по основния състав. Тъй като вредата по чл. 

352, ал. 3, т.2 е квалифициращо обстоятелство, което поради тази си същност 

поглъща вредата по основния състав, елемент от нейното съдържание винаги е 

замърсяване на поне един от изброените в чл. 352, ал. 1 природни компоненти. 

Следва да се прави разлика между маловажността на вредата и 

маловажността на случая. Това са различни формули, които НК не ползва като 

синоними. В материята на престъпленията срещу околната среда маловажността на 

случая е основание за отказ на държавата да реализира наказателната отговорност 

на дееца и за наказването му с глоба по административен ред (чл. 353, ал. 4 от НК). 

Преценката за маловажност на случая в тази хипотеза се извършва не въз основа на 

критериите по чл. 93, т. 9 от НК10, а съгласно критериите за маловажен случай на 

административно нарушение. Видно от разпоредбата на чл. 353, ал. 4, в обсъждания 

случай от деянието изобщо не е възникнала вреда за околната среда, нито риск от 

вреда. Систематичното тълкуване показва, че, когато елемент от престъпния състав 

е екологична вреда, дори тя да е маловажна, не са предвидени особени състави за 

маловажен случаи.  

3.3.3.3. Възникването на риск от немаловажна екологична вреда може да 

бъде съставомерно обстоятелство както по основен, така и по квалифициран състав. 

Хипотезата типично се отнася до възникване в резултат от деянието на 

благоприятни условия от настъпване на немаловажна вреда в обсъдения по-горе 

смисъл, но от обективна страна все още не е настъпила никаква вреда. 

Ако обаче от деянието е настъпила маловажна вреда, която е част от риска от 

настъпване на немаловажна вреда, ще бъде налице отегчаващо отговорността 

обстоятелство. В материята на екологичните престъпления не е възможна 

преквалификация по по-тежко наказуем състав и ангажиране на отговорността на 

дееца за опит към причиняване на немаловажна вреда, тъй като умишлените 

състави се изпълняват с евентуален умисъл и към тях не е възможен опит. 

                                                 
10 ТР № 53 / 11.04.1986 г. по НОХД № 49/1986 г., ОСНК на ВС. 
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3.3.4 От субективна страна всички същински екологични престъпления са 

умишлени по основните си състави, а повечето се преследват и когато са 

извършени по непредпазливост.  

Посегателствата по чл. 353в, ал. 1,  353г, чл. 353е-з, могат да се извършат 

само с пряк умисъл. Доколкото някои от формите на изпълнителните им деяния са 

резултатни (,,изгради“ съоръжение), а не формални, съставомерният резултат 

настъпва пряко и неизбежно от изпълнителното деяние, не представлява 

екологична вреда и деецът не може да е безразличен към настъпването му. Поради 

естеството на формалните деяния (,,управлява“, ,,пренася“, ,,произвежда“, 

,,употребява“, ,,разпространява“, ,,внася“, ,,изнася“, ,,използва“) те също не могат да 

се извършат от деец, който само ги допуска и е безразличен към осъществяването 

им.  

 При всички други състави на умишлени престъпления умисълът може 

да бъде само евентуален. Извършителите съзнават, че поведението им е от 

естество да предизвика екологична вреда или опасност от такава вреда, съответно, 

че с него нарушават императивни указания на специалното законодателство по 

превенция на бъдещи вреди. Те предвиждат, че от поведението им може да настъпи 

описания в съответния състав общественоопасен резултат, но са безразлични към 

това. Отговорността се носи само за довършени престъпления, тъй като опит не е 

възможен. 

Появата на цел за постигане на съставомерния резултат ще доведе или до 

преквалификация на извършеното (например, диверсия, тероризъм, стопански 

престъпления, престъпления против собствеността, против живота, телесни 

повреди и др.), или до осъществяването на друго умишлено престъпление в 

съвкупност с екологичното, ако обектът им е различен. Липсва пречка да се 

образува съвкупност между престъпления с различна форма на вина11.  

Аргументи в потвърждение на изложеното могат да се извлекат от следните 

наблюдения, като за основа на разсъжденията може да бъде ползвана разпоредбата 

на чл. 352 от НК. 

Първо, формите на изпълнителното деяние в един и същи състав не могат да 

се осъществяват при различни форми на вина, освен ако това не е изрично указано. 

Очевидно е, че допускането да бъде замърсена околната среда по чл. 352, ал. 1 не 

може да се извърши при пряк умисъл, тъй като липсва връзка на неизбежност 

между бездействието на дееца и възникването на съставомерния резултат. Връзката 

е вероятна, поради което и отношението на дееца е на безразличие. Аналогично 

стои въпросът и със замърсяването като активна форма на изпълнителното деяние 

по същия основен състав, и с допустителството по втория основен състав на чл. 352, 

ал. 2. Съставите са конструирани еднакво при всяка от формите на изпълнителните 

деяния и не допускат извод, че при едната форма субективната страна може да е 

различна. 

                                                 
11 Р № 209 / 19.03.1997 г. по НОХД № 79/1997 г., II НО на ВКС. 

mailto:apb@prb.bg


 

 
 

 

гр. София, ул. „Алабин“ № 34, 

тел. 02/ 9219330,  факс 02/ 9885895 

E-mail: apb@prb.bg, Internet: http://apb.prb.bg 

 

 
 

 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез тематичен фонд „Сигурност“ 

18 

Второ, специалният състав на чл. 352, ал. 3, т.1 е квалифициран с оглед 

признаци на обективната страна, а не субективната. Квалифициращото 

обстоятелство е свързано с промяна в признаците на резултата, като конструкцията 

на състава съвпада с тази по основния състав. При анализа на квалифицирания 

състав е очевидно, че той не може да се извърши с пряк умисъл, когато целта на 

дееца би била описаното увреждане на живота или здравето на конкретни 

пострадали. Такава хипотеза осъществява състав на убийство, а не на екологично 

престъпление, при това убийството типично ще бъде квалифицирано, най-малкото 

защото избраният метод или средство на убийството са опасни за живота на 

мнозина.  

Трето, наказанията, предвидени за умишлено посегателство срещу живота и 

телесната неприкосновеност, са несъразмерно по-големи в сравнение с наказанията, 

предвидени за поставяне на тези блага в опасност по основния състав на чл. 352, ал. 

1, съответно увреждането им по чл. 352, ал. 3. Очевиден е законодателният замисъл 

застрашаването или увреждането на човешки живот или здраве чрез пряк умисъл да 

се преследват като друг вид престъпления (убийство, нанасяне на тежка телесна 

повреда), а не като престъпления против околната среда.  

Четвърто, по начало причиняването на екологична вреда не е цел, характерна 

за дейностите, описани като форми на изпълнителните деяния на екологичните 

престъпления. Извършителите не се ръководят от стремеж да нанесат екологична 

вреда, а от други цели, вкл. ускоряване на производствени дейности, спестяване на 

ресурси за обезопасяване, пречистване, съхранение на опасни вещества и други, 

ползването на полезни ресурси, облекчаване на дейности по управление и контрол 

и т.н. Съставомерните екологични вреди са описани с висока степен на 

абстрактност (екологичните престъпления са общоопасни) и това препятства 

образуването на представи за неизбежна причинност с поведението, които са 

задължителен елемент от интелектуалния момент на прекия умисъл.  

Непредпазливостта е професионална, тъй като извършеното деяние спада 

към правнорегламентирана в специалното административно законодателство 

дейност по проектиране, строителство, изграждане, въвеждане в експлоатация и 

експлоатация на съоръжения и инсталации, контролът върху тези дейности, 

разнообразни дейности с отпадъци и други опасни за природата вещества, ползване 

на полезни ресурси, информиране и документиране на информация с екологично 

значение. Изпълнителните деяния са част от или са свързани с дейности, 

представляващи източници на повишена опасност за околната среда, поради което 

за тяхното изпълнение е въведена изрична забрана или специални императивни 

правила за безопасно изпълнение, които именно деянието нарушава или не 

изпълнява. Субектът е адресат на тези правила, без значение дали е особен или общ, 

тъй като неговите качества нямат отношение към вида на непредпазливостта. 

Когато субектът е запознат с особените правила, но не се съобразява с тях 

поради необоснована субективна увереност, че съставомерният резултат няма да 

настъпи, е налице самонадеяност. Същата форма на вина се образува и когато 
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субектът знае за наличието на особени правила, но не се запознава с техните 

предписания, тъй като смята това са излишно с оглед безопасното изпълнение на 

деянието. В тази хипотеза е необходимо да се установи кои са онези конкретни 

реално съществуващи в престъпната обстановка обстоятелства, които са от естество 

по принцип да изключат престъпния резултат, но в конкретния случай са се оказали 

недостатъчни. Такива могат да бъдат позитивен минал опит на дееца, необосновано 

доверяване на уменията на други лица или на противоаварийни инсталации за 

ранно предупреждение или за автоматично предотвратяване на вредни емисии, 

изливи и т.н. Именно превантивното действие на такъв вид фактори деецът е 

надценил, като е подценил създавания с деянието му риск.  

Ако деецът не може да се позове на такива обстоятелства, то той е разчитал 

на случайността, с което е проявил безразличие към възникването на престъпния 

резултат и формата на вината му ще бъде евентуален умисъл. 

Когато субектът не знае за съществуването и не познава съдържанието на 

особените правила за изпълнение на дейността, към която спада деянието му, но е 

могъл и е бил длъжен да се запознае и съобрази с тях, е налице непредпазливост във 

формата на небрежност. 

Въпреки относително пълното 

транспониране на Директива 2008/99/ЕО на ЕП и 

на Съвета от 19.11.2008 г. относно защитата на 

околната среда чрез наказателно право, 

системата на същинските екологични 

престъпления позволява извод за допусната 

непълнота от законодателя. Липсва общ 

субсидиарен състав, който да предвижда 

наказателна отговорност за причиняване на 

немаловажни или значителни екологични 

вреди чрез деяние, различно от описаните в 

разпоредбите на чл. 352-353з от НК или 

засягащи неупоменати в тези състави 

компоненти на околната среда. Това ще 

позволи например да се търси отговорност от 

извършители на престъпни стопански дейности, с 

които се компрометират подземни и други 

богатства и ресурс дори извън защитени 

територии. 

3.4. Несъщински престъпления против 

околната среда. Видове и обща 

характеристика 

Несъщинските престъпления против 

околната среда могат да я засегнат общо или да 

въздействат отрицателно върху нейн компонент, 

 

ПОНЯТИЯ (ЗЗТ, ЗБР) 

Защитени територии са: резервати, национални 

паркове, природни забележителности, 

поддържани резервати, природни паркове и 

защитени местности. 

Защитените зони, в които могат да участват 

защитени територии,  са предназначени за 

опазване или възстановяване на благоприятното 

състояние на включените в тях природни 

местообитания, както и на видовете в техния 

естествен район на разпространение. 

Предмет на защитените зони са природните 

местообитания и местообитанията на видове, 

които се опазват в дадената защитена зона. 

Природно местообитание са естествени или 

близки до естествените сухоземни или 

акваториални области, характеризиращи се с 

характерни географски, абиотични и биотични 

особености, придаващи им специфичен облик. 

Местообитание на вид е районът, определен от 

специфични абиотични и биотични фактори, в 

който този вид се намира постоянно или 

временно в някой от стадиите на своя жизнен 

цикъл. 
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но в техния комплексен непосредствен обект с предимство се ползва защитата на 

други по вид обществени отношения. Евентуално нанесената вреда не е екологична 

по смисъла на ЗООС. Тези посегателства могат условно да се разделят на две групи. 

3.4.1. Първата обхваща престъпления с предмет екземпляри от защитени 

видове. Това са посегателствата по чл. 278в-д от Раздел I ,,Престъпления против 

реда на управлението“ на Глава Осма ,,Престъпления против дейността на 

държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични 

функции“ и чл. 242, ал. 1, б. ,,з“.  

Тези престъпления засягат установения нормативен режим на защитените 

територии и защитените зони, както и установените специални нормативни правила 

за опазване на биологични видове, застрашени от изчезване и ползващи се поради 

това с различни видове правна защита. Този режим е административен и се обхваща 

основно от Закона за защитените територии и Закона за биологичното 

разнообразие, както и свързаните с тях нормативни актове. В частта, в която е 

засегнат от престъпленията, режимът е забранителен, т.е. предписва въздържане 

от определено поведение, съответно от поведение, пораждащо определени 

отрицателни изменения в предмета на престъплението.  

Предмет на престъпната дейност са различни видове природни места, обекти 

и конкретни екземпляри от растителни или животински видове, поставени под 

специален режим, както и части или продукти от такива екземпляри. Предметът на 

престъплението по чл. 278г е конкретно животно или растение (екземпляр) от 

защитен вид от дивата природа, а на престъплението по чл. 278д – конкретно диво 

гръбначно животно от европейски или световно защитен вид или конкретно 

животно, птица, влечуго или др. екзпемпляр от изброените в Приложение 3 към ЗБР 

видове12. Защитеният статус на екземпляра е предоставен или признат от 

българското право, без значение дали престъплението е извършено, започнало или е 

довършено на българска територия.  

Изпълнителните деяния представляват различни форми на нарушаване на 

императивни предписания, установени за съответната категория защитен природен 

обект. Най-често това е активна форма на поведение.  

В състава на чл. 278в тя е очертана чрез своя резултат, изразяващ се в 

нанасяне на такива промени в предмета на престъплението, че той престава да 

отговаря изцяло или частично на изискванията за защитена територия от определен 

вид или за местообитание. Резултатът се преценява с оглед причиненото пряко с 

деянието и квалификацията не зависи от това дали нанесената вреда е възстановима 

или не. Степента на окончателност на пораженията, начинът и средствата за 

изпълнение на деянието, видът на защитения природен обект и други 

несъставомерни признаци на извършеното имат значение както за 

                                                 
12 Кафява мечка, видра, риск, тюлен монах, дива коза, делфин, афала, малък корморан, къдроглав пеликан, 

ръждив ангъч, орел рибар, черен лешояд, брадат лешояд, белоглав лешояд, белоопашат морски орел, 

далматински сокол, ловен сокол, сокол скитник, ливаден дърдавец, шипоопашата костенурка, черноврата 

стрелушка, леопардов смок.  
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индивидуализацията на отговорността, така и с оглед преценка дали не е налице 

съвкупност с друго престъпление, включително същинско екологично 

посегателство. 

Съставите на чл. 278г-д въвеждат пет форми на изпълнителното деяние.  

Предметът на престъплението е 

унищожен, когато е причинена неговата смърт 

или е приведен в състояние, в което тя 

неизбежно предстои, дори ако в резултат на 

предприети последващи мерки животът на 

екземпляра бъде спасен. Унищожаването може 

да се извърши с действие или бездействие. 

Случаят ще е маловажен, ако е унищожен 

екземпляр без особена конкретна значимост, 

който и преди деянието се намира в много тежко 

състояние с неблагоприятна прогноза поради 

старост, болест, минали увреждания и т.н. 

Повреждането е въздействие от естество 

да измени отрицателно състоянието на 

екземпляра, без да уврежда живота му, като 

например нараняване, счупване или ампутация 

на части от него, причиняване на заболяване, 

парализа и т.н. Повреждането се изразява в 

обективно влошаване на анатомичната цялост, 

функционирането на органите и системите на 

екземпляра, на неговата жизнеспособност, 

репродуктивност, адаптивност към промени в 

условията на съществуване и т.н. Случаят ще е 

маловажен, когато вредата е временна, не 

представлява и не създава опасност за здравето 

или живота на екземпляра и се преодолява в 

рамките на естествените биологични процеси.  

Придобиването е законово дефинирано в 

пар.1, т. 13 от ЗБР. То може да се изрази във 

,,вземане от дивата природа“ или придобиване ,,в 

резултат на търговски отношения или размяна“, 

т.е. във фактическо действие по установяване на 

фактическа власт върху екземпляр, който до 

тогава се е намирал в естествено състояние като 

част от дивата флора или фауна, или в 

установяване на фактическа власт в рамките на 

изпълнение на сделка. 

 

ПОНЯТИЯ (ЗЗТ, ЗБР) 

Застрашен е вид, е заплашен от изчезване в 

целия си ареал или в голяма част от него. 

Редки видове са тези, чиито популации са 

малобройни, разпръснати или зависими от 

специфични фактори и ако не непосредствено, то 

косвено или потенциално са застрашени.  

Потенциално застрашен вид е този, за който е 

вероятно скорошното му преминаване в 

категорията на застрашените видове, ако 

факторите, причинили заплахата, продължават 

да съществуват. 

Ендемитен вид е този, който се среща само в 

определен географски район. 

Реликтен вид е този, който в миналите 

геологични епохи е имал широко 

разпространение, а днес заема неголеми 

територии. 

Популация е териториално обособена 

съвкупност от индивиди от един и същи вид, 

които могат свободно да обменят генетичен 

материал помежду си. 

Екземпляр е всяко животно или растение, живо 

или мъртво, всяка лесно разпознаваема част от 

тялото или всеки продукт, получен от животното 

или растението, както и всяка друга стока, която 

въз основа на съпроводителен документ, 

опаковка, означение, етикет или друго 

обстоятелство може да се идентифицира като 

част или дериват от животно или растение.  

Дата на придобиване на защитен екземпляр е 

датата, на която екземплярът е бил взет от дивата 

природа, роден, излюпен и отгледан на затворено 

или изкуствено размножен (получен чрез 

репродукция в среда, създадена или 

модифицирана от човека и под негов контрол, 

който при животните произхожда най-малко от 

второ поколение, отглеждано от човека без 

добавка на генетичен материал от дивата 

природа), придобит при търговски отношения 

или размяна. 
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Държането е формално продължено бездействие, при което деецът 

упражнява фактическа власт върху екземпляра, като за нейното установяване не 

може да му се търси наказателна отговорност (например, екземплярът е наследен и 

се отглежда в семейството на дееца). Условията на държане не трябва да водят до 

повреждане или унищожаване на предмета на престъплението. Маловажността ще 

се изрази в краткотрайност на държането, добри условия на отглеждане и полагане 

на грижи за благосъстоянието на екземпляра и др. 

Отчуждаването се изразява в предоставяне на фактическата или 

разпоредителната власт върху екземпляра другиму, независимо дали тези действия 

имат характера на прехвърлителна сделка и дали тя е възмездна. 

Съставът на чл. 278г, ал. 2 криминализира незаконната търговия с 

екземпляри от защитени диви растителни или животинцки видове, части и 

продукти. Частта е относително самостоятелен елемент от тялото на самия 

екземпляр (кости, корени, кожа, включително препарирани или хербаризирани 

части), а продуктът е самостоятелна вещ, получена в резултат на биологичните 

процеси на този екземпляр, която няма признаците на друг екземпляр (яйца, семена 

и др.). Както екземплярите, така и частите и продуктите от тях имат пазарна 

стойност, тъй като представляват интерес от колекционерска гледна точка или като 

суровини за производство на други вещи или за извършване на други човешки 

дейности. Това им придава характер на стоки или на вещи, предмет на възмездни 

сделки. В тази връзка от значение е указанието на чл.3, б,,е“ от Директива 

2008/99/ЕО на ЕП и на Съвета от 19.11.2008 г. относно защитата на околната среда 

чрез наказателно право, според която деянието не следва да подлежи на наказтелно 

преследване, ако с него ,,се засягат незначителни количества от такива видове и 

то оказва незначително въздействие върху статуса на опазване на видовете“. 
Изпълнителното деяние е на системно извършване и се изразява в активно 

поведение по ,,търгуване“, т.е. във възмездна дейност по предлагане и търсене с цел 

предлагане. Тази дейност е източник на доходи, поради което деянието е по 

занятие. Съставът е на просто извършване, тъй като от търговската дейност не се 

изисква да са настъпили определени резултати. Въпреки това извлечените от тази 

дейност материални ползи подлежат на оценяване и отнемане като придобити чрез 

престъпление. 

Ако обаче с оглед нейните мащаби, интензивност, насоченост към определен 

защитен вид и други характеристики тя е довела до определени отрицателни 

последици за защитения вид или за свързани с него характеристики на околната 

среда, това не само ще се отрази на индивидуализацията, но и ще постави въпроса 

за извършени и други престъпления в съвкупност с търговията със защитени 

видове. Така например, особено масово изнасяне на екземпляри или яйца от 

определен защитен вид от местата, които той естествено обитава, могат да доведат 

до изчезване на вида изобщо или от определени географски райони, съответно до 

обедняване на биологичното разнообразие, нарушения в екологичното равновесие, 

повреждане на защитена територия и други видове немаловажни екологични, 
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стопански и т.н. вреди. Ако продукти от екземплярите от защитените видове са от 

значение за стопанството, за културния живот на обществото и т.н., тези сектори 

също търпят вреди. Следва да се има предвид вероятността престъплението да се 

осъществява в съучастие, както и в рамките на престъпно сдружение. 

Престъплението може да се извърши като продължавано. 

Маловажните случаи на търговия по чл. 278г, ал. 2 от НК се преценяват на 

основата на съвкупна оценка на времетраенето и обхвата ѝ, броя на осъществените 

и планираните сделки, страните по тези сделки, наличието на ъздадена 

организация, засегнатия географски район, броя и вида на предметите на 

престъплението, разстоянията, на които екземплярите се пренасят, дали се изнасят 

живи екземпляри в репродуктивна възраст, техни яйца или семена, дали засегнатия 

защитен е вид е само един, каква е степента на неговата застрашеност, дейността 

създава ли опасност за живота и здравето на търгуваните живи екземпляри и т.н. 

Всяко от описаните тук престъпления по чл. 278г-д във всичките форми на 

изпълнителните деяния могат да се извършат в рамките на дейност, която включва 

и престъпната квалифицирана контрабанда на екземпляри от защитен животиснки 

или растителен вид на дивата природа, части и продукти от такива екземпляри по 

чл. 242, ал. 1, б.,,з“ от НК. Когато престъпната търговия например се изразява в 

сключване на сделка, чието изпълнение предполага пренасяне на предмета на 

престъплението през граница, е налице съвкупност с приготовление към 

контрабанда по чл. 242, ал. 9, ако например стойността на предмета е в особено 

големи размери и представлява особено тежък случай. 

Субект на несъщинските екологични престъпления може да бъде всяко 

наказателноотговорно лице, но негови особени качества следва да се отчитат при 

индивидуализацията (например, той е представител на природозащитна 

организация, длъжностно лице и т.н.), както и с оглед съвкупност между 

несъщинското екологично престъпление и друго по вид посегателство.  

3.4.2. Някои от несъщинските екологични престъпления могат да причинят 

описани в състава си вреди или рискове от вреди за природата, но този резултат е 

един от възможните (чл. 356е, чл. 356к, ал. 2, т. 1 и 2). Той не е типичен за 

престъплението, което може да причини и други съставомерни резултати или да не 

засегне изобщо околната среда.  
 

  

4. НАКАЗАТЕЛНА, АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА 

И АДМИНИСТРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА  

УВРЕЖДАНЕ НАОКОЛНАТА СРЕДА 
 

 

Видно от тежестта на предвидените наказания, относително широката 

приложимост на чл. 78а и граничността с административните нарушения, 

екологичните престъпления разкриват разнообразна обществена опасност. Това 
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поставя въпроса за правилното им отграничаване от несъставомерни 

правонарушения и от деяния, срещу които е по-подходящо да се реагира с 

административно наказание вместо с наказателна репресия. 
 

1. Критерии за преценка на обществената опасност на деяние, 

осъществяващо състав на престъпление против околната среда 

Обществената опасност е обективно качество на посегателствата срещу 

околната среда, което показва, че те въздействат отрицателно на природата, като 

замърсяват или увреждат един или повече от нейните компоненти, изразяващи се в 

причиняване на отрицателни промени в екологичното равновесие, качеството на 

живота на хората, тяхното здраве или човешкото културно или историческо 

наследство. Деянието е общественоопасно, когато се намира в пряка и 

непосредствена причинна връзка с деградация на околната среда или обективно 

препятства нейното естествено възстановяване, запазване и подобряване13.  

В практиката е прието, че практически критерии за обществената опасност на 

посегателствата срещу околната среда са размерът на нанесените вреди на 

природата и на стопанството и естеството на вредоносната дейност, определяща 

характера на опасността14.  

Тази постановка се нуждае от следното уточнение.  

Първо, когато съставомерната последица е екологична вреда, нейните 

признаци са водещ критерий за оценка на опасността на извършеното, а не самото 

деяние (чл. 352, ал. 1, чл. 353а и др. от НК). 

Второ, когато съставомерният резултат е екологичен риск, основен критерий 

за оценка на опасността са признаците на вероятната вреда и степента на нейната 

вероятност (чл. 353б и др. от НК). 

Трето, когато деянието е формално или негов резултат не са конкретни 

екологични рискове или вреди, а други изменения на действителността, водещ 

критерий е естеството на деянието (чл. 352а, чл. 353, чл. 353в, ал. 1 и др. от НК). 

                                                 
13 Понятията за екологично равновесие, деградация на околната среда, възстановяване и подобряване на 

околната среда, обедняване на биологичното разнообразие, затруднено възстановяване на природните 

екосистеми и свързаните с тях са законоустановени понятия, дефинирани в специалното законодателство. 
14 Вж. още в ППВС № 2 / 15.12.1978 г. по НД № 2 / 1978 г. В литературата е изказано мнение, че 

,,обществената опасност на тези правонарушения е свързана и с факта, че ,,вредоносните последици от 

деянието настъпват понякога в много по-късен момент от неговото извършване“ (Пенчев, Г., 

,,Престъпленията против околната среда по Наказателния кодекс в светлината на екологичното 

законодателство на Република България: някои особености на изпълнителното деяние“ – В: Бюлетин на 

АПБ, бр.1/2011 г., с.26.). Това принципно вярно съждение е относимо към основанията на законодателя да 

защити природата със съответни административни и наказателноправни режими, регулиращи 

взаимодействието на човека с нея, но не е относимо към преценката на обществената опасност на конкретни 

деяния, тъй като съставомерният резултат от тях трябва да е конкретен и да настъпва в пряка и 

непосредствена причина с извършеното в някакъв относително разумен срок. Доколкото с настъпването на 

резултата настъпва и довършеността на престъплението, към което не е възможен опит, коментираното 

съждение създава опасност от липса на реакция към деянието, дори при вече възникнали съставомерни 

резултати, тъй като се изчаква настъпването на допълнителни вреди и престъплението се приема за 

недовършено. 
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2. Случаи, в които формално съставомерно деяние не е 

общественоопасно 

 

2.1. Малозначителност (чл. 9, ал. 2 от НК) 
Когато екологичното посегателство е малозначително по смисъла на чл. 9, 

ал. 2 от НК, то не поражда наказателна отговорност. Тъй като обществената 

опасност на престъпленията против околната среда се определя от характера на 

екологичната вреда, съответно на екологичния риск, хипотезата ще е налице не 

когато деянието изобщо не е в състояние да породи съставомерния резултат или той 

не е настъпил поради действието на превантивни фактори – тогава липсва състав, -- 

а когато резултатът е необичайно лек. 

Една от граничните хипотези касае приложението на чл. 9, ал. 2 към 

престъпления, които по основните си състави предвиждат настъпването на 

немаловажна екологична вреда. Малозначителността в тези случаи не означава 

възникване на маловажна вреда или невъзникване на вреда изобщо, когато е налице 

обективна несъставомерност. Малозначителността ще се отнася до немаловажна 

екологична вреда, която е прекомерно лека спрямо обичайните случаи на 

немаловажни екологични вреди от същия вид.  

Другата гранична хипотеза касае причиняването на риск от настъпването на 

немаловажна екологична вреда. Малозначителността типично ще се отнася до 

случаи, в които този риск е възникнал, но е необичайно слабо вероятен и лесно 

овладим, а не когато застрашава с маловажна вреда.  

Вероятността на риска се преценява съвкупно, като се отчита съотношението 

на обстоятелства, които пораждат пряко или благоприятстват появата на вредата 

(рискови фактори), спрямо обстоятелства, които я препятстват (въздържащи 

фактори). Типичен въздържащ фактор е възможността на дееца да контролира 

реализацията на рисков фактор. Съотношението не се преценява само 

количествено, а като съвкупен ефект на едната и другата група фактори. Поради 

това за вероятността на риска не винаги има съществено значение каква част от 

тези фактори са преки и косвени, макар наличието на пряк фактор (обстоятелство, 

което директно и самостоятелно предизвиква вредата, ако бъде осъществено) 

винаги да повишава вероятността на риска. За квалификацията няма значение върху 

каква част от факторите от двете групи деецът може да влияе, тъй като определяща 

характеристика на риска е, че рисковите фактори не са под контрола на дееца.  

Рискът ще бъде относително по-слабо вероятен, когато напимер са налице 

само косвени рискови фактори при превес на въздържащите фактори и за появата 

на немаловажна екологична вреда е необходимо необичайно и сложно струпване на 

специфични фактори, каквото много рядко настъпва и не е разумно да се очаква да 

възникне в конкетната ситуация.  

Рискът е силно вероятен при наличието на пряк рисков фактор, при превес 

на рискови фактори над въздържащи, при поява на специфични фактори, при които 
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вредата обичайно настъпва, както и при липса или незначителност на въздържщи 

фактори. В последния случай настъпването на вредата е зависимо само от 

осъществяването или неосъществяването на рискови фактори, върху които деецът 

няма контрол.  

Във всички тези случаи малозначителността на деянието не изключва 

търсенето на административна отговорност от дееца, ако извършеното е 

административно нарушение.  

 

2.2. Крайна необходимост (чл. 13 от НК) 

Посегателството срещу околната среда няма да бъде общественоопасно и 

когато е извършено при условията на крайна необходимост (чл. 13 от НК). То няма 

да бъде и административно нарушение (чл. 8 от ЗАНН).  

Хипотезата ще е налице, когато опасното за околната среда поведение е 

предприето, за да бъдат предотвратени сигурни и предстоящи вреди, които са по-

тежки от причинената екологична последица и не са могли да бъдат избегнати по 

друг начин.  

Критерият се изразява в сравнение на настъпилите екологични вреди и 

рискове с предотвратената вреда. Когато и двете вреди са насочени все към 

околната среда, съответно към нейни компоненти, е необходимо да се установи, че 

причинената е по-лека от предотвратената. Ако обаче вредите са насочени към 

различни предмети или обекти, е необходимо да се установи, че предотвратената 

вреда е насочена към благо, което се ползва с по-висока степен на 

наказателноправна защита от околната среда (например, човешкия живот) и 

причинената екологична вреда е от вид, който не уврежда човешки живот. 

Необходимо е да се установи, че единствено извършеното деяние е можело 

да предотврати по-тежката вреда и действително я е предотвратило. Необходимо е 

да се установи, че деецът е предприел и всички мерки за ограничаване на 

причинените вреди, т.е. те са били неизбежни.  

Ако обаче деецът виновно е създал непосредствената опасност от 

възникване на предотвратената вреда, неговата наказателна отговорност следва да 

се ангажира. Квалификацията се съобразява с причинената вреда и с това дали 

опасността е създадена умишлено или не. Усилията на виновния да предотврати по-

тежката вреда ще се отчитат при индивидуализацията на наказанието. 

 

2.3. Административно нарушение 

Административното нарушение е деяние (действие или бездействие), което 

нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е 

обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен 

ред (чл. 6, ЗАНН). За разлика от престъплението, то не е общественоопасно15. 

                                                 
15 Обратното се твърди, без да се сочат съображения, у Гунева, М., Цит.съч, с. 22-23 (,,Както 

престъплението, така и административното нарушение са правонарушения с редица общи черти, най-

съществената от които е, че и двете засягат по специфичен за тях отрицателен начин съществуващите 
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Тази разлика е изрично и еднозначно законоустановена и по нея не е възможно 

различно тълкуване. Поради това не е вярно изразеното в литературата разбиране, 

че, ако обществена опасност въобще липсва, е невъзможна както наказателна, така 

и административна отговорност16. 

При формално съвпадение в обективните признаци на състав на екологично 

престъпление и на екологично административно нарушение, основният критерий е 

дали е налице обществена опасност, надхвърляща праговете на чл. 9, ал.2 НК, над 

които деянието е престъпно. Ако отговорът е отрицателен, за извършеното ще бъде 

понесена административна отговорност.  

Ако отговорът е положителен, ще са налице основания за ангажиране на 

наказателната или административно-наказателната отговорност по чл. 78а от НК на 

физическото лице-извършител. На основание чл. 33 от ЗАНН всяка от тези два вида 

отговорности ще изключи административната, освен ако извършеното не съдържа и 

други признаци, очертаващи състави на други административни нарушения. Тогава 

деецът ще понесе отделно за тях административна отговорност17. В тази хипотеза 

административната и наказателната отговорност не се изключват и се носят 

самостоятелно на различни основания по различни правоотношения между 

държавата и извършителя и за различни деяния. 

В този смисъл следва да се забележи, че в административното нарушение на 

екологичното законодателство е насочено срещу ,,установения ред на държавното 

управление“ (чл. 6 от ЗАНН), а престъпленията против околната среда засягат 

обществените отношения, гарантиращи опазването ѝ. Единственото изключение 

правят несъщинските екологични престъпления по чл. 278в-д от НК, които са 

посегателства срещу реда на държавното управление. Следователно, различията в 

засегнатия с правонарушенията обект следва да повиши чувствителността на 

органите на наказателно преследване към случаите, в които едно поведение на 

физическо лице може да съдържа както признаци на престъпно деяние, увреждащо 

околната среда, така и самостоятелни признаци на административно нарушение, 

увреждащо реда на управление.  

Прокурорът е компетентен да направи преценката дали деянието е 

маловажен случай или не, съответно дали е административно нарушение или 

престъпление18.  

При обсъждане на конкуренцията между административната отговорност за 

административни нарушения и наказателната или административно-наказателната 

                                                                                                                                                              
обществени отношения – в сферата на държавното управление или в други области на обществения живот. С 

други думи – това са общественоопасни деяния и негативното им въздействие върху обществените 

отношения е техният основен общ белег“). 
16 Гунева, М., Цит.съч, с.34-35. 
17 Стойнов, Ал., Наказателно право. Обща част“. С., 1999 г., с.50: ,,Когато дадено престъпление включва и 

нарушение на административни разпоредби, възможно е от лицето да се търси едновременно и 

административна отговорност, и наказателна“. Вж. и ТР № 3 / 22.12.2015 г. по ТД № 3 / 2015 г. ОСНК и чл. 

18 от ЗАНН. 
18 ТР № 53 / 11.04.1986 г. по НД № 49 / 1986 г., ОСНК НА ВС 
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(чл. 78а) отговорност за престъпления възниква въпросът дали при висящ 

наказателен процес давността за налагане на административно наказание 

тече. Действащото в момента административно законодателство въвежда 

двегодишна давност, ако административното нарушение е екологично (чл. 34, ал. 1 

от ЗАНН), която тече от момента на извършването на нарушението, и тримесечен 

срок от момента на откриване на нарушителя. Липсва формално законово 

основание, което да води до нейното спиране с образуването на наказателно 

производство за същото деяние. В светлината на ТР 3/2015 г. обаче може да се 

приеме, че доколкото висящността на наказателния процес препятства изобщо 

възможността административните органи да реализират административна 

отговорност, давност не тече, тъй като по правното си естество тя е срок за 

упражняване на правомощия. Следователно, тези правомощия трябва да са 

предоставени и да са упражняеми. Ако административните органи изобщо нямат 

правомощия да търсят наказателна отговорност (аргумент от чл. 33 от ЗАНН), за 

погасяване на тези правомощия не може да се говори.  

Все пак, следва изрично да се препоръча хипотезата да бъде изрично уредена. 

В противен случай е възможно деецът да не понесе никаква отговорност, ако 

наказателното производство срещу него бъде прекратено на основание чл. 9, ал.2 

или несъставомерност на извършеното след изтичане на давностните срокове за 

реализиране на административната отговорност за същото деяние в качеството му 

на административно нарушение. 

Описаната правна рамка не изключва административната отговорност на 

юридическите лица. 

 

3. Освобождаване от наказателна отговорност за извършено 

престъпление против околната среда с налагане на административно 

наказание по чл. 78а от НК 

Деянията, за които се прилага институтът на освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание, ,,съставляват престъпления, 

макар с по-ниска обществена опасност, за които законът поначало предвижда 

наказание“19. Между дееца и държавата е възникнало материално 

наказателноправно правоотношение, тъй като извършеното е престъпление, т.е. 

неговата обществена опасност надхвърля праговете на чл. 9, ал. 2 от НК. 

При това положение, ако са налице и другите изисквания на чл. 78а от НК, 

извършителят може да бъде освободен от наказателна отговорност и да понесе 

административно наказание глоба, като е възможно и допълнително наказание 

лишаване от права. Тази възможност съществува за следните общо 15 от съставите 

на същинските престъпления против околната среда: 

- всичките осем непредпазливи състава (чл. 352, ал. 4, чл. 352а, ал. 3, чл. 353, 

ал. 3, чл. 353б, ал. 4, чл. 353в, ал. 5, чл. 353г, ал. 3, чл. 353д, чл. 353е); и  

                                                 
19 ТР № 3 / 22.12.2015 г. по ТД № 3 / 2015 г. ОСНК. 
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- седем от умишлените състави (чл. 

352а, ал. 4-5; чл. 353, ал. 1-2, чл. 353в, ал. 

4, чл. 353ж, чл. 353з). 

Извън потенциалния обхват на 

чл. 78а остават общо 19 състава (чл. 352, 

ал. 1-3, чл. 352а, ал. 1-2, чл. 353а, чл. 353б, 

ал. 1-3, чл. 353в, ал. 1-3, чл. 353г, ал. 1-2, 

чл. 353д, ал. 1-4, чл. 353е от НК), както и 

всички хипотези на множество 

престъпления, в което участват 

посегателства, създаващи пречка пред 

приложението на чл. 78а. 

Разпоредбата на чл. 78а е 

приложима и към 5 от съставите на 

несъщинските екологични престъпления 

(чл. 278в, ал. 1 и ал. 3 и чл. 278г от НК).  

При наличие на предпоставките по 

чл. 78а, неговото прилагане е 

задължително. Изглежда, че при 

установяване на тези предпоставки най-

сериозно затруднение поражда преценката 

на екологичната вреда като имуществена. 

На първо място, тази вреда трябва 

да е съставомерна, тъй като съгласно 

практиката върху актуалната редакция на 

чл. 78а, ал. 1, б. ,,в“ ,,причинените от 

престъплението имуществени вреди“ 

трябва да са описани в състава на 

престъплението. 

На второ място, екологичната вреда 

трябва да поражда отрицателни изменения 

в имущество. Известно е, че природните 

обекти са предмет на право на собственост 

и е въпрос на конкретна фактическа 

обстановка кой е собственик на засегнатия 

природен компонент. В общия случай това 

ще бъде държавата, тъй като природните 

компоненти, които не са собственост на 

друг субект, са изключителна публична 

или частна държавна или общинска 

 

ЕКОЛОГИЧНА ВРЕДА / ЩЕТА 

(пар. 1 ДР ЗООС; пар. 1 ДР ЗОПОЕЩ) 

Вредата за околната среда може да се изрази в 

нейното замърсяване или увреждане. 

Замърсяването представлява промяна на 

качествата на околната среда вследствие на 

възникване и привнасяне на физически, химически 

или биологически фактори от естествен или 

антропогенен източник в страната или извън нея, 

независимо дали се превишават действащите в 

страната норми. 

Увреждането представлява изменение на един или 

повече от съставящите околната среда компоненти, 

което води до влошаване качеството на живот на 

хората, до обедняване на биологичното 

разнообразие или до затруднено възстановяване на 

природните екосистеми. 

Екологичната ,,щета“ е измерима отрицателна 

промяна в състоянието на природен ресурс или 

измеримо засягане на услуга от природен ресурс, 

настъпила в резултат на пряко или непряко 

въздействие или бездействие. ,,Природен ресурс" 

са защитени видове и природни местообитания, 

води, водни тела и почви, а ,,услуги от природни 

ресурси" са функциите, изпълнявани от един 

природен ресурс в полза на друг природен ресурс 

или на обществото.  

Екологични са щетите, нанесени на 1. защитени 

видове и природни местообитания, които 

причиняват значително отрицателно въздействие 

върху достигането или запазването на тяхното 

благоприятно консервационно състояние; 2. води и 

водните тела, които причиняват значително 

отрицателно въздействие върху състоянието на 

повърхностните и подземните води, с изключение 

на случаите на чл. 156е от Закона за водите; 3. 

почви, които създават значителен риск за човешкото 

здраве в резултат на замърсяване чрез пряко или 

непряко въвеждане във, върху или под почвата на 

вещества, препарати, организми или 

микроорганизми. 
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собственост20. След като по отношение на тези 

обекти се упражнява право на собственост, то те 

са имущество по смисъла на законодателството, 

уреждащо собствеността21. 

Всякакви отрицателни изменения в 

имущество са оценими в пари. Въпрос на 

конкретна преценка е кой е критерият и 

методиката за оценката им – намаляване на 

пазарна стойност, възникване на необходимост от 

разходи за възстановяване, за ограничаване на 

последващи вреди, вкл. мерки за защита на 

територии, местообитания, биологични видове и 

т.н., за обезщетения към засегнати лица, 

пропуснати ползи, ако вредата компрометира 

източници на природни ресурси – питейна вода, 

въглища и т.н.  

Няма съмнение, че различни форми на 

добиване, събиране, извличане и т.н. на различни 

полезни за човека природни обекти са стопанска 

дейност, а придобитото има пазарна стойност в 

качеството си на стока. Предмет на стопанска 

дейност в областта на развлекателната индустрия 

и туризма могат да са особено ценни и уникални 

природни образувания и места. Дейностите по 

поддържане на защитени територии и зони също е 

оценимо в пари, следователно такава оценка е 

възможна за всяко отрицателно изменение, което 

изисква финансиране на допълнителни дейности 

по отстраняването му.  

Извън традиционните методи за експертна 

оценка на имуществените вреди в помощ на 

правораздаването, специалното законодателство 

дава допълнителни критерии и методи специално 

по отношение на екологичните вреди. Най-общо 

                                                 
20 Така например, съгласно Раздел II от ЗЗТ парковете с национало значение са изключителна държавна 

собственост, а собствеността върху природни компоненти в другите защитени територии е публична, ако 

принадлежи на държавата или на община. 
21 Допълнителни аргументи дават отделни разпоредби от ЗОПОЕЩ. Например, съгласно чл. 2 този закон 

определя имуществена отговорност на физически и юридически лица във връзка с предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети, от което несъмнено следва, че тези щети имат имуществен характер. 

Разпоредбите на чл. 39-41 придават на вземанията за обезщетение на вредите характер на публични 

държавни вземания и сочат държавни органи, предприели мерки по защита в резултат на вредата, като 

титуляри на правото на имуществена обезвреда. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНА 

ВРЕДА / ЩЕТА (Приложение № 2 към чл. 4, ал. 

2 от ЗОПОЕЩ) 

1. Значимостта на щетите, които оказват 

отрицателно въздействие върху достигането / 

поддържането на благоприятно консервационно 

състояние на местообитанията / видовете, се 

оценява спрямо консервационния статус към 

момента на нанасяне на щетите, услугите, 

предлагани чрез ползите, които произвеждат, и 

капацитета им за естествено възстановяване. 

2. Значимите отрицателни промени в 

базисното състояние се определят чрез 

измерими данни като: 

2.1. брой на индивидите, тяхната гъстота и 

заемана територия; 

2.2. роля на конкретните индивиди или на 

увредения район по отношение на видовете или 

опазването на местообитанието, редкостта на 

видовете или местообитанието (с 

местно/регионално/национално значение, 

включително на ниво Европейска общност); 

2.3. капацитет на вида за размножаване 

(съгласно динамиката, характерна за този вид 

или за тази популация), неговата 

жизнеспособност или капацитет на 

местообитанието за естествено възстановяване 

(съгласно динамиката, характерна за типичните 

видове или техните популации); 

2.4. капацитет на вида или местообитанието за 

възстановяване в кратък срок след възникване на 

щетите до състояние, смятано за равностойно 

или превъзхождащо базисното, достигнато 

единствено чрез динамиката на видовете или 

местообитанието без друга намеса, освен 

повишаването на защитните мерки. 
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те се съдържат в законовите раздели, посветени на 

имуществената отговорност на извършителите на 

административни нарушения, които имат за 

резултат екологична вреда. Така например, 

ЗОПОЕЩ възлага в тежест на причинителите на 

екологична вреда или риск разходите за прилагане 

на превантивни, оздравителни и други 

законоустановени мерки и за възлагане на 

допълнителни анализи (чл. 37) и възстановяване на 

разходите, направени от изпълнителната власт за 

прилагане на мерки в период, в които 

причинителят на вредата не е бил известен (чл. 39).   

Съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗОПОЕЩ оценката 

на вредата се извършва чрез съпоставка на 

базисното и увреденото състояние на примерно 

изброени критерии (вж. каретата).  

Видно от понятието за ,,възстановяване“ на 

екологична вреда съгласно пар. 1, т. 9 от ДР на ЗБР 

като ,,пресъздаване в естествени условия на 

съобщества от организми, екосистеми и комплекси 

от тях по модел на естествено съществуващите или 

създаване на условия за повторно възникване или 

увеличаване числеността на природни популации“, 

тази дейности също е оценима в пари. 

По-нататък, в секторните екологични закони 

също се откриват специфични критерии за оценка. 

Така например, в чл. 248 и сл. от Закона за горите е 

указано кога екосистемните ползи от горските 

територии са възмездни22. От значение по конкретни въпроси са и подзаконови 

актове, определящи например ред и условия за различни обезщетения, за 

управление на защитени територии, за оценка на прогнозното въздействие върху 

околната среда на редица човешки дейности и т.н. 

Следователно, необходимо условие за приложението на чл. 78а е 

причинените от престъплението съставомерни отрицателни последици за природата 

да бъдат възстановени или обезпечени. 

В теорията през последните години се развива виждането, че приложението 

на чл. 78а е компрометирано от недостатъци в законодателното съгласуване на 

                                                 
22 Това са резултати от специализирани дейности по управление на горите и по-конкретно: защита срещу 

ерозия на почвата от лавини и наводнения;. обезпечаване на количеството и качеството на водата;. 

поддържане на биологичното разнообразие; екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане на 

микроклимат; осигуряване на условия за рекреация и туризъм; поддържане на традиционния ландшафт; 

защита на природното и културното наследство; защита на инфраструктурни обекти и съоръжения; забавяне 

и регулиране на въздействията от промените на климата (чл. 248, ал. 2 ЗГ). 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА 

ЕКОЛОГИЧНА ВРЕДА / ЩЕТА 

(Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 от 

ЗОПОЕЩ) 

3. Щетите с доказано въздействие върху 

човешкото здраве се класифицират като 

значителни щети. 

4. Не се класифицират като значителни 

щети: 

4.1. отрицателни промени, които са по-малки 

от естествените изменения, смятани за 

нормални за въпросните видове или 

местообитание; 

4.2. отрицателни промени, дължащи се на 

естествени причини или произтичащи от 

намеса, свързана с нормалното управление на 

обектите, както е дефинирано в описанието на 

местообитанието или както е било извършвано 

по-рано от собствениците или операторите; 

4.3. щети върху видове или местообитания, за 

които е установено, че ще се възстановят в 

кратък срок и без намеса до базисното си 

състояние или до състояние, смятано за 

равностойно или превъзхождащо базисното, 

достигнато единствено посредством 

динамиката на видовете или местообитанието. 
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тежестта на административните глоби като административни наказания и 

относително облекчения ред за тяхното налагане от една страна и сравнително 

ниските размери на глобата по чл. 78а и по-тежкия и бавен процесуален механизъм 

за прилагането му. Изтъква се, че ресурсите, които държавата влага в успешно 

завършил процес по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание са по-големи от ресурсите, влагани в административен 

процес за същото деяние в качеството му на административно нарушение, при това 

в този процес са приложими глоби в значително по-големи размери.  

Наблюдаваният проблем действително съществува, но предложенията да 

бъде преодолян чрез допълнително свиване на приложното поле на чл. 78а няма да 

го решат, а ще компрометират превантивната насоченост на голяма част от 

наказателноправните разпоредби. Институтът на чл. 78а има решаващото 

предимство в изискването за обезщетяване на причинената съставомерна 

екологична вреда. В този смисъл въпросът не е колко голяма глоба ще плати 

виновният деец, а дали екологичната вреда ще бъде ефективно отстранена или 

ограничена, при това бързо, тъй като производството по чл. 78а предполага 

бързина.  

Описаният по-горе проблем е свързан със съгласуване между 

административна и наказателна отговорност и с тенденцията в законодателството и 

практиката двата вида юридически отговорности да се разглеждат като взаимно 

изключващи се23. Би следвало да се въведат и развият допълнителни институти 

за съгласуване на двата вида отговорност, вкл. чрез приспадане на вече 

наложено административно наказание от наказание по смисъла на НК и др. 

Следва да се отбележи, че като цяло нормативната система, установена по 

повод посегателства срещу околната среда, е насочена с предимство към 

превенцията им. Изводът се крепи на наблюдението, че както сред 

адинистративните нарушения, така и сред престъпните посегателства е налице 

голямо разнообразие от гледище на съставомерния резултат, като екологичната 

вреда в собствен смисъл е налице при относително малко на брой състави, които са 

и най-тежко наказуемите. Този подход, свързан и с широкото приложение на 

редица институти за преминаване между административна и наказателна 

отговорност, е правилен и следва да бъде подкрепен. Той е в съгласие и с 

международните и европейските актове в материята. Въпреки това той може да 

бъде допълнително развит, като бъдат въведени поощрителни норми, 

облекчаващи наказателната отговорност или водещи до ненаказване на виновния, 

ако към определен момент от развитието на наказателния процес причинените 

вредни последици бъдат напълно обезщетени или обезпечени. Такива норми могат 

да имат за последица промяна на вида на правонарушението от престъпление в 

                                                 
23 Традиционно в по-старото законодателство и теория е прието, че несъвместимост е налице единствено 

между наказателна и административно-наказателна отговорност (чл. 78а), тъй като условие за ангажиране на 

втората е освобождаване от първата.  
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адинистративно нарушение или наказуемостта им да позволява приложение на чл. 

78а към случаи, които в момента са извън обхвата му. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ: ПОДБРАНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ 

 

Р № 209 / 19.03.1997 г. по НОХД № 79/1997 г., II НО на ВКС 

  чл. 352, ал. 1, вр. чл. 26 

  чл. 136, ал. 2, вр. чл. 26 от НК 

 

Няма правна пречка с едно и също деяние да се осъществят обективните 

признаци на престъпления с различни форми на вина, особено когато обществените 

отношения, обект на противоправното посегателство, са различни. 

 

 ------ 

 

В началото на 1995 г. чрез фирмата си на едноличен търговец подсъдимият закупил 

бракувани шлепове. На площадката на АЕЦ "Б." с предварително наети работници 

организирал нарязването им с оксижен с оглед на продажбата им на стоманодобивен 

завод. Металните части на шлеповете били обработени с оловен миниум против корозия. 

По време на работата привлечените работници започнали да се оплакват от главоболие, 

гадене и виене на свят. При проверка на органите на ХЕИ в края на април 1995 г. било 

установено, че производствената дейност е създала наднормена концентрация на оловни 

аерозоли във въздуха. Някои работници получили оловна интоксикация и били 

хоспитализирани. На трудещите се не били осигурени необходимите санитарно-битови 

помещения. Тези обстоятелства станали известни на подсъдимия, тъй като през май 1995 г. 

срещу него бил съставен акт за административно нарушение и издадено наказателно 

постановление. С изрична заповед на директора на ХЕИ производството по нарязване на 

шлепове било спряно. Въпреки това подсъдимият не се съобразил с предписанията на 

компетентните органи и продължил да развива дейността. При няколко последователни 

случая замърсяването на въздуха отново достигнало наднормени стойности, което 

поставило в опасност здравето на работниците. Взетите предпазни мерки (обработване на 

частите с антилак и използване на вентилатори) не дали очаквания резултат, поради което 

някои работници отново постъпили на лечение в болница. 

Правилно е прието, че от обективна и субективна страна с деянието си подсъдимият 

е осъществил в идеална съвкупност престъпления по чл. 352, ал. 1 НК, във връзка с чл. 26, 

ал. 1 НК и чл. 136, ал. 2 НК, във връзка с чл. 26, ал. 1 НК. Няма никаква правна пречка с 

едно и също деяние да се осъществят обективните признаци на престъпления с различни 

форми на вина, особено когато обществените отношения, обект на противоправното 

посегателство, са различни, както е в конкретния случай. 

С престъплението по чл. 352, ал. 1 е била създадена обща опасност за здравето не 

само на пряко ангажираните в производството работници, но и на по-широк кръг от 

граждани, които се намирали в близост до обекта. Без всякакво съмнение подсъдимият 

като непосредствен организатор на дейността по нарязване на шлепове е допуснал 

наднорменото замърсяване на въздуха, съзнавайки опасността, която то създава за 

здравето на хората. Действал е в условията на евентуален умисъл, тъй като след 

извършените проверки от ХЕИ е знаел за екологичното замърсяване, предизвикано от 

продължаването на производствената дейност, но въпреки това упорито не се е 
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съобразявал с предписанията на компетентните органи, като при преследването на 

икономическите си цели е допускал настъпването на общественоопасните последици, 

визирани от наказателноправната норма от Особената част на НК. При положение, че 

квалификацията по чл. 352, ал. 1 е правилна, налице е правна пречка за приложение на 

разпоредбата на чл. 78а НК, каквото искане се поддържа от молителя. 

По-различен е обектът на престъпно посегателство по чл. 136 НК. Нормата 

защитава не неопределен кръг от хора, които имат достъп до нездравословна околна среда, 

а конкретни личности - трудещи се, чието здраве е изложено на опасност в резултат на 

нарушения на правилата за охрана и безопасност на труда от страна на техния 

работодател. Като субект на това престъпление подсъдимият действа именно в качеството 

си на възложител на работа на наети от него работници. С влязлата в сила присъда е 

прието, че все пак той е взел някакви мерки за тяхното предпазване, които обаче са се 

оказали недостатъчно ефективни. По тези съображения редовните съдебни инстанции 

обосновано са констатирали, че макар деецът да е предвиждал настъпването на 

общественоопасните последици, той е мислел да ги предотврати, като по този начин е 

действал в условията на съзнателна непредпазливост. 

 

Р № 214 / 20.06.2012 г. по НОХД № 461/2012 г., ІІІ НО на ВКС 

Чл. 352, ал.1 

Чл. 13 

 

За да е налице отговорност по чл. 352, ал. 1 НК, от обективна страна следва да 

се установи, че изпълнителното деяние се изразява или в действия по замърсяване, 

или в бездействие -- допускане да бъде замърсена околната среда. 

Резултатът се проявява в две форми: поставяне в опасност на посочените в 

състава обекти за хора или животни и растения или фактическо увреждане, водещо 

до негодност за използването на посочените обекти за определени цели. 

За доказване на признаците на обективната страна е необходимо да се уточни 

формата на изпълнителното деяние, средството и предмета на престъплението, вкл. 

количеството и химическия състав на новите спрямо заварените опасни вещества, 

местонахождението им, обема на замърсяването, точната форма и съдържание на 

вредоносния резултат.  

От субективна страна умисълът е възможен и в двете му форми. 

Разпореждането за преместването на отпадъците е поведение, с което са 

спасени от непосредствена опасност обществени интереси. Предприетите от дееца 

действия при бездействието на Общинския съвет, който е подценил опасността за 

природната среда и за здравето на хората и в продължение на няколко сесии е 

отказвал предложението на дееца да се изградят депа за вредни отпадъци, е бил 

единственият начин да бъдат предотвратени по-големи вреди от действително 

причинени такива. 

 

------ 
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За да е налице отговорност за престъпление по чл. 352, ал. 1 НК, от обективна 

страна следва да се установи, че изпълнителното деяние на престъплението се изразява 

или с действия по замърсяване, или в бездействие - непредприемане на необходимите по 

силата на закона или опитните правила действия за недопускане да бъде замърсена 

почвата, въздухът, водни течения, басейни, подземни води (а в състава на престъплението 

се сочат като предмет и “териториалните или вътрешните морски води, или морски води в 

зони, определени с международно съглашение, в което участва Република България") и с 

това, изпълнителното деяние ги прави ,,опасни за хора или животни и растения" или 

,,негодни за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други стопански 

цели".  

Първата форма на деянието се изразява винаги в активно поведение - действие на 

дееца по замърсяване на посочената в текста на състава околна среда. Втората форма е 

възможна само чрез бездействие - допускане да бъде замърсена посочената среда. 

Престъплението е резултатно. Резултатът също се проявява в две форми: поставяне в 

опасност на посочените обекти за хора или животни и растения или реално се проявява в 

обективирано фактическо увреждане - водещо до негодност за използването на посочените 

обекти за културно-битови, здравни, земеделски и други стопански цели. Субективната 

страна на състава изисква умисъл, проявен в едната от двете му форми - пряк или 

евентуален умисъл.  

В качеството си на кмет в началото на февруари 2008 г. той е внесъл за 

разглеждане пред Общинския съвет докладна записка за определяне на място за 

изграждане на площадка за депониране на препарати за растителна защита с изтекъл срок 

на годност, като предложението му е било да се изгради такава в местността "А", в която 

да се направят бетонни кубове по утвърден стандарт, които следва да се поставят на 

предварително определена с решението на Общинския съвет площадка, но въпросът бил 

отложен за решаване в следващи заседания на съвета. Това поведение не може да се отнесе 

към фактически състав на нито една от формите на деянието. Сочи и на запознатост с 

предписанията за безопасно съхраняване на отпадъци. От факта, че през м. октомври 2008 

г. на неустановена дата, подсъдимият е възложил на свидетеля и на двама работници 

превоза, товаренето и пренасянето на пестициди с изтекъл срок на годност от землището 

,,до друго място", което е следвало да му бъде съобщено от кмета на населеното място, 

също не може да се изведе противоправно поведение на подсъдимия, тъй като 

изпълнението на решението на подсъдимия е възложено на преценката кмета на селото. По 

преценка на кмета на селото са били натоварени и извозени отпадъците от пестициди и са 

складирани на територията на военния полигон. Не се спори, че цялостната организация 

по преместването на отпадъците не е изхождала от подсъдимия. Според обвинението, 

както и от данните по делото е установено, че количеството пестициди от [населено място] 

е било извозено и складирано в изкопана дупка в непосредствена близост до ями с 

предходно складирани отпадъци от същите отровни вещества - пестициди и хербициди, 

разпръснати на различни места във военния полигон и цялото ново количество чували с 

пестициди е било засипано с пръст. 3аварената от кмета стара база за съхраняване на 

вредните отпадъци е била отново използвана. 

По делото не е идентифицирано количеството и химическия състав на новите 

количества от същите показатели на заварените количества. Не са уточнени, нито 

установени точните параметри на средството и обема на замърсяването на предмета на 

престъплението, които са съществена част от изпълнителното деяние и останалите 
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обективни признаци на състава по чл.352, ал. 1 НК, както и точната форма и съдържание 

на вредоносния резултат. Това рефлектира върху невъзможността за установяване и 

доказване на фактическите обстоятелства, очертаващи обективните и субективните 

признаци на състава на престъплението по чл. 352, ал. 1 НК. 

Съдържанието на умисъла за извършване на деянието под формата на 

замърсяване на околната среда изисква установяването по несъмнен начин на знанието на 

дееца за вида, количествата на отровните вещества и мястото и начина на складирането им 

в природата, за вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха, което ги прави 

опасни за хора, животни или растения, или ги прави напълно негодни по предназначението 

им. В случая, от доказателствените източници съдът е приел за установено, че 

действителната организация до подробности и детайли, свързана с местоназначение, начин 

на извозване, осигуряване на техника, обезпечаване на достъп до територия, която е 

подчинена на строг пропускателен режим - военен полигон, е осъществена не от 

подсъдимият.  

Неоснователен е доводът на прокурора за вътрешно противоречие в мотивите 

на оправдателната присъда в частта им, в която Окръжният съд е сравнил поведението на 

подсъдимия с деяние по чл. 13 НК, изключващо обществената опасност и поради това - 

престъпния му характер. Съдът е развил аргументите си хипотетично, при уговорката за 

установена съставомерност на деянието на подсъдимия. Разсъжденията са напълно 

съвместими с данните по делото, закона и правната теория. Според изводите на СХЕ, 

пестицидите са криели много по-голяма опасност за здравето на хората и за околната среда 

на първоначалното място, на което са се съхранявали, отколкото на военния полигон, 

далеч от населени места, без водоизточници на територията му и с контролиран достъп на 

хора и задължителните предписания, дадени на подсъдимия като кмет с ревизионния акт 

на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. Разпореждането му за 

преместването на отпадъците на военния полигон е поведение, с което са спасени от 

непосредствена опасност обществени интереси. Предприетите действия от страна на 

подсъдимия при бездействието на Общинския съвет, който е подценил опасността за 

природната среда и за здравето на хората и в продължение на няколко сесии е отказвал на 

предложението на подсъдимия да се изградят депа за вредни отпадъци, е бил единственият 

начин да бъдат предотвратени по-големи вреди от действително причинени такива (при 

хипотезата на съставомерно деяние на подсъдимия съгласно обвинението). 

 

Р № 539 / 22.12.2008 г. по НОХД № 549/ 2008 г. на III НО на ВКС 
 

чл. 278в, ал. 4 

чл. 9, ал. 2 

 

Намерението да бъдат защитени конкретните екземпляри от застрашени 

биологични видове, предмет на престъплението, не изключва умисъла за 

извършването му, но заедно с други обстоятелства може да доведе до извод за 

малозначителност на извършеното. 

 

 ------ 
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В депозираната жалба се поставя акцент и на липсата на виновно неправомерно 

поведение при форма-пряк умисъл. Очертаната позиция се обезпечава с аргументи за 

налично намерение да бъдат защитени и спасени визираните представители на европейски 

и световно застрашени видове диви гръбначни животни. Алтернативно се предявява 

искане за правоприлагане на чл.9, ал.2 НК. 

Подсъдимият в качеството на председател на сдружение ,,Балкански 

природозащитен съюз” бил запознат с действащата нормативна база, и бил 

предупреждаван при предходни проверки от служители на РИОСВ, че няма право да 

държи защитени животински видове, без разрешение. Фактите обуславят убедително 

формирани представи за неправомерно задържане на екземпляри от европейски и световно 

застрашени диви гръбначни животни и сочат на виновно поведение, инкорпориращо 

съзнание за обществената опасност на деянието и общественоопасните последици, и 

желание, насочено към реализация на последните. Заявената мотивация не е 

обстоятелство, изключващо вината. 

Логическото и систематично тълкуване на правната норма на чл.9, ал.2 НК 

мотивира нейната приложимост спрямо всички престъпни деяния, включително досежно 

тези в обсега на посегателствата против дейността на държавните органи, обществени 

организации и лица, изпълняващи публични функции /гл.VІІІ, раздел 1/. Високата степен 

на обществена опасност, типична за определен вид деяния, предпоставя тяхната 

криминализация и дава основание на законодателя да ги обяви за престъпления. Същата е 

и едно от съществените обстоятелства, които определят тежестта, вида, и размера на 

наказанието. Тези две характеристики на обществената опасност като основно качество на 

престъплението са оценени при лимитиране очертанията на престъпната съставомерност 

на деянието по чл.278в, ал.4НК и обективирани в предвидените от закона наказателни 

санкции. 

Характерът на непосредствения обект на посегателство и правнозначимите факти 

досежно осъществената неправомерна дейност, с оглед конкретната възможност, която тя 

създава за определено засягане на охраняваните обществени отношения, коментирани на 

плоскостта на обективираните благородни намерения и цел за спасяване на настанените в 

зоокъта представители на сухоземните костенурки и тяхното последващо обгрижване, и 

анализирани във взаимовръзка с личностните данни за подсъдимия /чисто съдебно минало, 

отлични характеристики като човек и правозащитник, и безупречно процесуално 

поведение/, без да изключват обществената опасност, аргументират нейната явна 

незначителност по смисъла на чл.9, ал.2НК, пр.2 НК. 

Инкриминираното от обвинителната власт деяние не демонстрира типичната за 

този вид прояви обществена опасност. 
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