
            РЕЦЕНЗИЯ 

 

 от  проф. д-р ИВАН ЗАХАРИЕВ СЪЛОВ 

 относно качествата на дисертационния труд на  

   РУЖЕНА ГЕОРГИЕВА КОНДЕВА-ЕЛЧИНОВА 

   на тема „Разследване на престъпленията  

   против горското стопанство“, с оглед 

   получаване на образователната и научна 

   степен „доктор“, професионално направление 

   3.6 – право, научна специалност: наказателен процес 

 

 

 Докторантката Ружена Кондева е родена на 25 .09. 1970 г. Средното 
си образование завършва през 1989 г. в ЕСПУ „Людмил Стоянов“, с 
преподаване на западни езици, гр. Благоевград, а висшето си образование 
завършва през 1994 г. в СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 
по специалност „право“ с квалификационна степен „магистър“. Работи 
като магистрат-прокурор, в момента е административен ръководител на 
РП Разлог – районен прокурор. Има множество допълнителни 
квалификации и специализации съгласно европейските стандарти и 
международни програми. 

 

 Трудът на докторантката е актуален, с оглед значението на горите за 
поддържане на екоравновесието, за биологичното разнообразие, за 
човешкото съществуване, като част от екосистемата. Както и с оглед на 
това, че състоянието на горското стопанство е тревожно – намаляване на 
горските площи, пожари, незаконно строителство, бракониерство, 



породени от комплексни причини, много от които свързани с корупционни 
мрежи.  

 Трудът е в обем 285 страници, структуриран в увод, четири глави и 
заключение. Прави впечатление задълбочеността и аналитичността на 
изследването по темата, както в материалноправен, така и в процесуален 
аспект, детайлното анализиране на съдебната практика с позоваване на 
множество съдебни решения.Паралелният материалноправен и 
процесуалноправен анализ, който докторантката е използвала е особено 
продуктивен за целостта на изследването. Анализирано е критично и 
законодателството по въпроса, като са експлицирани недостатъците му. В 
горните отношения явно си е казал думата и богатият магистратски опит на 
докторантката като държавен обвинител, а също така и теоретичният и 
преподавателският й опит като хоноруван асистент по наказателен процес 
в ПИФ на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 Целта, която докторантката си е поставила е постигната, а задачите 
са успешно изпълнени.  

 Използвани са класическите изследователски методи, както и 
нормативният, историческият и сравнително-правният метод.  

 В дисертационния труд могат да се посочат множество приносни 
моменти, като: задълбочения анализ на материалноправните разпоредби 
относно престъпленията против горското стопанство, какъвто досега не е 
правен; анализа на проблемите, свързани с квалификацията на деянията; 
разграничението между престъпните състави и административните 
нарушения; очертаването на спецификите на разследването и доказването 
и др.  

 Освен теоретичен характер, изследването има и подчертано 
практико-приложно значение, както с оглед подобряване на дейността на 
съответните органи, така и с оглед усъвършенстване на законодателството. 
Направени са множество аргументирани предложения „de lege ferenda“. 

 В Глава първа на труда е направен обстоен анализ на съответните 
престъпни състави. Направено е разграничение между престъпните 
състави по НК и административните нарушения по Закона за горите, което 



е особено полезно с оглед практическата дейност по прилагането на двата 
закона.  

 Глава втора е посветена на материалноправните и 
процесуалноправните проблеми, свързани с квалификацията на 
престъпленията против горското стопанство. Анализирано е нееднаквото 
съдържание, което се влага в някои понятия с оглед на НК и на Закона за 
горите, което позволява различни тълкувания. Докторантката е стигнала 
до извода за липса на достатъчна тълкувателна дейност на ВКС по тези 
дела. 

 Глава трета е посветена на процесуалната доказателствена дейност 
при разследването на престъпленията против горското стопанство. 
Обърнато е внимание на един важен проблем – горските и парковите 
служители нямат процесуален статут и съответните правомощия, а те 
извършват важни първоначални действия – но те не са процесуално-
следствени действия по смисъла на НПК. В тази насока докторантката 
прави поначало уместни предложения. 

 Глава четвърта е посветена на някои особености при разследване и 
доказване на престъпленията против горското стопанство.  

  Критична бележка, която бих могъл да й направя, е, че е отделила 
излишно място на общоизвестни положения. 

 Направената бележка разбира се в никакъв случай не намалява 
научната и практическата стойност на труда. 

 Имам отлични лични впечатления от докторантката. 

   

 

             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Дисертационният труд на докторантката РУЖЕНА ГЕОРГИЕВА 
КОНДЕВА-ЕЛЧИНОВА, на тема „Разследване на престъпленията против 
горското стопанство“ отговаря на изискванията на Закона за развитието 



на академичния състав в Република България, поради което предлагам 
на научното жури да й даде образователната и научна степен „доктор“, 
професионално направление 3.6-право, научна специалност: 
наказателен процес. 

 

София 

25 .01. 2014 г.    Рецензент: 

       / проф. д-р Иван Сълов/  

          

   


