
 
С Т А Н О В И Щ Е 

 
от проф. д-р Евгения Николова Коцева, 

преподавател по Криминалистика в Юридическия факултет 
на СУ "Св. Климент Охридски" 

 
по дисертационния труд на докторант  
Ружена Георгиева Кондева-Елчинова  

на тема "Разследване на престъпленията  
против горското стопанство" 

за присъждане на образователната и научна степен "доктор" 
по професионално направление 3.6. Право (Наказателен процес) 

 
 

 След като се запознах подробно с представените ми по защитата 

материали, изразявам следното становище: 

 Дисертационният труд е добре структуриран и представлява един 

много добър систематичен анализ на материята, указана в заглавието на 

дисертацията. В пълнота са изяснени стоящите пред законодателството и 

съдебната практика въпроси. Прави впечатление добрия стил и 

последователност на изложението. Докторантката е показала много 

задълбочено познаване на съдебната практика по всички аспекти на 

темата. А темата е много актуална. Необходимостта от изследване 

престъпленията против горското стопанство е продиктувана от голямото 

значение на горите за екоравновесието, а така също и за съществуването 

на човека в екосистемата. 

 Въпреки наличните изследвания по отделни аспекти на проблема за 

първи път се представя едно задълбочено изследване в тази област, 

разработено на базата на националната горска стратегия, определяща 

развитието на горския сектор. 

 Разгледани са причините за извършването на незаконната сеч, 

дърводобива и дървопреработването в този смисъл и липсата на 

взаимодействие между органите на МВР и разследващите органи, 

съществуването на така наречената "горска мафия", включваща 



собствениците на редица предприятия и ръководни длъжностни лица. 

Проследен е процесът на разследване на тези престъпления, неговата 

специфика, която изисква едно много добро познаване на горското 

законодателство, изтъкната е ролята на взаимодействие между лесовъди и 

юристи. 

 Изследването е подкрепено с множество факти, отнасящи се до 

незаконния добив и преработка на дървета от горския фонд. Благодарение 

на наблюденията, проучванията на докторантката като прокурор в 

Районна прокуратура Разлог, участвала при разследването на десетки 

случаи, отнасящи се до незаконния добив, превоз и преработка на дървета 

от горския фонд, са изведени много ценни решения по редица въпроси. 

Очертани са основните задачи на труда, свързани с ролята на 

разследващите органи при ръководството и надзора за разкриване на тези 

престъпления предвид повишаване ефективността на досъдебното 

производство, респективно наказателното производство. 

 Трудът като обем - 285 страници заедно с приложенията, графики за 

разпространение на горската престъпност, нормативни актове, съдебни 

решения и др. показва, че целите на дисертационното изследване са 

правилно дефинирани, задачите са добре систематизирани, а изводите са 

обосновани. Поставените цели в този труд са постигнати успешно. 

Разгледани са материално-правните и процесуални въпроси на 

разследване на престъпленията против горското стопанство - 

особеностите на престъпните състави на чл. 235 и чл. 236 НК, 

съпоставката с административните нарушения в тази област, способите за 

събиране на доказателствата при посегателствата срещу горите. 

 Докторантката ползва традиционната методика за правни 

изследвания - представя въпросите от теоретична страна, разглежда 

тяхното приложение в практиката, дава предложения за промяна в 

законодателствата. 



 Освен актуалността на темата като друг приносен момент може да 

се посочи подходът към научното изследване и интердисциплинарния му 

характер. С оглед на темата са разгледани правни, процесуални и 

криминалистически аспекти. Така например в чл. ІІІ, т. 2 - Експертизи - 

наред с изтъкнатите оценителни, лесотехнически, технически, почеркови 

и други експертизи би могла да намери място и съдебно-екологичната 

експертиза, като експертиза, имаща за цел недопускане извършването на 

правонарушения, т.е. спазване на определени норми в екологичното 

законодателство и още като експертиза, свързана с реализирането на 

предвидена отговорност при нарушаване на Наказателния кодекс. В този 

случай тя би следвало да намери своето място, още повече, че както е 

известно, въпреки предвидените екологични експертизи, изискванията в 

тази насока се нарушават системно. 

 Приносни моменти има и в направения обширен анализ на 

материално-правните разработки, свързани с престъпленията против 

горското стопанство, дефинирани са собствени тези, свързани с горската 

престъпност, разкриват се отношенията на конкуренция и поглъщане 

възможните съвкупности и се отграничават от други, сходни състави на 

престъпления. 

 В дисертацията се правят и редица предложения de lege ferenda, 

резултат от направените изследвания от докторантката и съдебната и 

прокурорска практика и законодателството. 

 Считам, че направените предложения могат да бъдат в полза на 

ефективните резултати в борбата с този вид престъпност. 

 Приносни моменти има и във връзка с разглеждане особеностите на 

разследване характеристиките на престъпленията против горското 

стопанство предвид практическите проблеми при тяхното доказване. 

 В заключение считам, че в представения дисертационен труд се 

съдържат научно-приложни резултати с голям принос към изследваната 

проблематика и че този труд отговаря по структура и съдържание на 



изискванията за придобиване на образователната и научна степен 

"доктор". Изследването е особено значимо и полезно както за българския 

законодател, така и за съдебната практика. 

 Следва да се отбележи, че представения труд е самостоятелно 

цялостно научно изследване с обосновани научни тези, които 

предизвикват сериозно внимание. 

 Трудът разкрива възможностите за сериозно творческо мислене и 

проявен изследователски подход на докторантката. 

 Предвид изложеното предлагам на уважаемото научно жури да 

присъди образователната и научна степен "доктор" на Ружена Георгиева 

Кондева-Елчинова в направление 3.6. Право, специалност "Наказателен 

процес". 

 

 

04.02.2014 г.    Изготвила становището: 

      проф. д-р Евгения Коцева 

 


