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Abstract: The effectiveness of most non-material activities is directly dependent on the interaction 
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Резюме: Ефективността на повечето дей-
ности извън сферата на материалното произ-
водство е в пряка зависимост от взаимодействи-
ето на органите, които ги осъществяват, с други 
органи и организации. Една такава дейност е 
оперативно-издирвателната. Тя се осъществява 
от оперативно-издирвателните органи в струк-
турите на Министерството на вътрешните 
работи. Криминална полиция е структурно зве-
но (отдел, сектор или група) в тези структури 
и основната му задача е превенция и разкриване 
на престъпленията от състава на конвенцио-
налната престъпност. За разкриването на тези 
престъпления в много от случаите се налага вза-
имодействие с други структурни звена на Ми-
нистерството на вътрешните работи, с други 
държавни органи и организации.

Ключови думи: оперативно-издирвателна дей-
ност, взаимодействие, криминална полиция, раз-
криване, престъпление.

Криминално-оперативно осигуряване
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Криминална полиция е 
структурно звено в състава на 
Главна дирекция „Национална 
полиция“ (ГДНП), областните 
дирекции на Министерството 
на вътрешните работи (ОДМ-
ВР) и районните управления 
(РУ) към тях [8, чл. 5, ал. 1, чл. 
9, ал. 1]1.  В ГДНП Криминална 
полиция е отдел, а в ОДМВР и 
РУ е отдел, сектор или група в 
зависимост от категорията им. 
Основна дейност на Минис-
терство на вътрешните работи 
(МВР) и в частност на крими-
налната полиция е оператив-
но-издирвателната. Оператив-
но-издирвателната дейност 
(ОИД) е съвкупност от явни и 
тайни действия на оператив-
но-издирвателните органи на 
МВР за противодействие на 
престъпността и заплахите за 
националната сигурност и за 
опазване на обществения ред. 
Една от целите на тази дейност е 
разкриването на престъпления 
[2, чл. 6, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1 и 
ал. 3, т. 1]2. 

Разкриване на престъпле-
ние от МВР е дейност (процес), 
която се осъществява от опера-
тивно-издирвателните му орга-
ни в границите на компетент-
ността им, с цел откриване на 
признаците и установяване на 
обстоятелствата на извърше-
ното престъпление, издирване 
на извършителите и прилага-
не спрямо тях на предвидените 
в закона мерки. Процесът на 
разкриване на престъпления е 
свързан с получаване, събира-
не, проверка, анализиране, сис-
тематизиране и реализиране на 
информация. Тези дейности са 
свързани с информационното 
обезпечаване на ОИД. Същото, 

като съставна част на докумен-
тирането и разкриването, по-
казва неразривното единство на 
различни по характер, съдържа-
ние и предназначение оператив-
но-издирвателни, процесуални, 
технико-криминалистически и 
оперативно-технически меро-
приятия (ОТМ), явяващи се из-
точници на оперативна и про-
цесуална информация. Само 
такова единство на информа-
ционните източници и взаимо-
действие между структурите, 
които ги осъществяват, позво-
лява успешно да се решават за-
дачите за бързото и пълното 
разкриване на престъпления, 
разобличаването на извършите-
лите и вземането спрямо тях на 
предвидените в закона мерки.

В този смисъл под взаимо-
действие между криминалната 
полиция и другите структурни 
звена в МВР се разбира делово 
сътрудничество на основата на 
взаимопомощта, с цел най-ефек-
тивно решаване на задачите за 
защита на националната си-
гурност и обществения ред, на 
живота, здравето, правата, 
свободите и имуществото на 
гражданите от престъпни по-
сегателства. То се изразява в 
изпълнението на съгласувани 
и съвместими по цели, време 
и място мероприятия за не-
допускане, ограничаване или 
отстраняване на причините 
и условията за извършване на 
престъпления, установяване на 
обстоятелствата на извърше-
ните престъпления, издирване 
на извършителите и прилагане 
спрямо тях на предвидените в 
закона мерки.

Взаимодействието между 
криминалната полиция и други-

те структурни звена в МВР при 
разкриване на престъпления, от 
своя страна, пък не е възможно 
без информационно обезпеча-
ване.   

Взаимодействайки си, съ-
ответните страни събират, съх-
раняват и анализират постъп-
ващата информация, която 
впоследствие се реализира чрез 
наказателните дела и присъдите 
по тях. За ефективността на вза-
имодействието е необходимо 
компетентно ръководство, кое-
то да осигурява координацията. 
Ефективното ръководство спо-
мага да се уточняват целите и 
задачите на взаимодействието, 
конкретизират се средствата и 
методите, определя се тактиката 
и стратегията.

Важно значение в процеса 
на взаимодействие има кон-
тролът, който позволява сво-
евременно да се установяват 
възможните недостатъци и 
пропуски в процеса на взаимо-
действие, да се конкретизира 
по-рано взето решение и оценка 
на текущия и крайния резултат 
на дейността.

Успешната дейност на МВР 
като система е възможна само 
при правилно и най-тясно вза-
имодействие между отделни-
те нейни звена и подсистеми. 
Дейността на полицията се осъ-
ществява в граници, строго оп-
ределени от закона и подзаконо-
вите нормативни актове, поради 
което взаимодействието между 
различните нейни органи има 
процесуална и организацион-
но-тактическа характеристика. 
От друга страна, осъществява-
нето на организационно-такти-
ческите аспекти на това взаимо-
действие изисква задълбочено 
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изучаване на постоянно изме-
нящата се оперативна обстанов-
ка, на формите и начините на 
действие на престъпниците, а 
така също и научно обоснова-
ване на необходимостта от из-
ползване на различните форми 
на взаимодействие между орга-
ните [5, с. 21]3. 

Ефективното противодей-
ствие на престъпността изисква 
взаимодействието на криминал-
ната полиция с други структур-
ни звена в МВР да се осъщест-
вява в следните направления:

1. Взаимодействие с раз-
следващите полицаи

Взаимодействието между 
служителя от криминална по-
лиция и разследващия полицай 
при разкриването и разследва-
нето на престъпления се харак-
теризира с редица особености, 
обусловени от сложността на 
някои от случаите, количество-
то на получената до дадения мо-
мент информация, както и дали 
е установен или е неизвестен из-
вършителят.

Провеждането на съответ-
ните процесуални действия е от 
компетентността на разследва-
щия полицай, който предприема 
неотложни мерки за реагиране на 
факта на престъпното събитие. 
В случаите, когато е необходимо, 
огледът на местопроизшествие-
то при извършено престъпление 
се провежда под ръководството 
на разследващ полицай. По този 
начин се обезпечава юридически 
обоснована оценка за наличието 
или отсъствието на основания 
за провеждането на досъдеб-
но производство, създаване на 
ефективна организация от прав-
на гледна точка за работа на мес-
топроизшествието, рационал-

но съчетаване на неотложните 
процесуални действия и първо-
началните оперативно-издирва-
телни мероприятия (ОИМ).

Взаимодействието между 
посочените категории служи-
тели започва още при огледа на 
местопроизшествието и се из-
разява в следното:

- запознаване с обстановката 
на местопроизшествието и оп-
ределяне периметъра и такти-
ката за провеждането на огледа;

- служителят от криминална-
та полиция оказва съдействие 
на разследващия полицай при 
извършването на огледа;

- служителят от криминал-
ната полиция осигурява сви-
детели и свидетели-очевидци 
на извършеното престъпление; 
проверява за наличието на ви-
деонаблюдение в района; про-
вежда разузнавателни беседи за 
получаването на вторична ин-
формация; при необходимост 
по указания на разследващия 
полицай организира преследва-
нето на извършителите по „го-
рещи следи“.

След приключване на огледа 
на местопроизшествието, на ба-
зата на получената информация, 
служителят от криминална по-
лиция и разследващият полицай 
планират процесуалните дейст-
вия и ОИМ, които следва да бъ-
дат проведени.

Съвместният анализ на на-
личната информация позволява 
да бъдат изградени обоснова-
ни оперативно-издирвателни и 
следствени версии и планира-
ни съответните мероприятия 
за тяхната проверка. Доброто 
взаимодействие между служи-
теля от криминална полиция и 
разследващия полицай има зна-

чение и за резултатната реали-
зацията на материалите по опе-
ративните дела и преписките.

Например при провежда-
нето на обиск, претърсване, на 
разследващия полицай е необ-
ходима информация, получе-
на по оперативен път, относно 
местата, където е скрито отне-
тото имущество, предмети или 
документи, използвани при из-
вършването на престъплението, 
наличието на тайници и т.н. По 
време на обиска се осигурява 
охрана и наблюдение за поведе-
нието на обискираните лица.

При провеждането на очна 
ставка е целесъобразно при-
съствието на служителя от 
криминалната полиция, който 
да наблюдава поведението на 
участниците в това процесуал-
но действие.

За провеждането на разпоз-
наване по реда на НПК служи-
телят от криминална полиция 
осигурява подходящи лица, а 
при необходимост – предмети 
и документи, свързани с извър-
шеното престъпление.

За осъществяването на 
добро взаимодействие между 
служителя от криминалната 
полиция и разследващия поли-
цай при противодействието на 
престъпността от значение е 
следното:

- познаване на оперативна-
та обстановка в района на из-
вършване на престъплението, 
състоянието на престъпността 
в конкретния период;

- добро познаване от разслед-
ващия полицай на възможност-
ите, които предоставя ОИД;

- познаване на криминоген-
ните фактори, способстващи 
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извършването на престъпления 
в обслужваната територия;

- информация за места и 
канали за пласиране на отнето 
имущество, сборища на прес-
тъпни елементи, възможните 
места за укриване на издирва-
ните престъпници;

- познаване психологията 
на престъпниците, начините 
за подготовка и извършване на 
престъпленията, мерките, кои-
то предприемат, за да не бъдат 
разкрити;

- непрекъснат обмен и ана-
лиз на информацията, получена 
при провеждането на процесу-
ални действия и ОИМ.

За пълното разкриване и 
обективно разследване на из-
вършени престъпления много 
важно значение има взаимо-
действието между служителя от 
криминална полиция и разслед-
ващия полицай в процеса на ре-
ализация на оперативните дела. 
При реализацията на оператив-
ни дела за извършени престъ-
пления в поделенията на МВР 
се използват различни подходи 
в зависимост от установената 
практика, а в някои случаи и от 
вижданията на съответните ръ-
ководители.

Целесъобразно е матери-
алите по оперативното дело да 
се предоставят за запознаване 
от разследващия полицай. Зна-
чението на такова непосред-
ствено запознаване е, че се съз-
дават благоприятни условия за 
анализ на събраната информа-
ция, позволява да се определи 
тактиката и последователността 
на провеждане на процесуални-
те действия. От друга страна, по 
този начин разследващият по-
лицай ще може така да използва 

данните, получени по операти-
вен път, че да не разшифрова 
техния източник, методите и 
средствата, чрез които те са били 
получени. При този вариант се 
изготвя съвместен план с ОИМ 
и процесуални действия, което 
е важна предпоставка за добро-
то взаимодействие и взаимния 
обмен на информация.

Някои автори категорично 
се противопоставят на такава 
препоръка, мотивирайки свои-
те съображения с това, че у раз-
следващия полицай, в резултат 
на запознаването с материалите 
от оперативното дело, възниква 
предубеденост, което може да 
доведе до необективност на раз-
следването [4, с. 67]4. 

Счита се, че различните ав-
тори имат основания за мнени-
ята, които изказват. Влиянието 
на оперативната информация 
действително не е маловажен 
фактор при построяването на 
версии и избора на процесуал-
ните средства за доказване. Но 
силата на натиска върху съзна-
нието на разследващия полицай 
в дадения случай не е по-висо-
ка, отколкото при запознаване-
то му с актове от ревизии или 
заявления, където са изложени 
обстоятелства за извършените 
или извършваните престъпле-
ния и са посочени лица и доку-
менти, които могат да потвър-
дят установените факти.

Непосредственото запозна-
ване на разследващия полицай 
с материалите от оперативно-
то дело несъмнено има голямо 
практическо значение. И въпре-
ки това съществуват предели на 
запознаване, продиктувани от 
интересите на секретността и 
правната защита на средствата 

и методите на ОИД. В случая е 
необходимо да се ръководим от 
това, че сведенията за използ-
ваните при провеждане на не-
гласните ОИМ сили, средства, 
източници, методи, планове и 
резултати от ОИД за лицата, 
внедрени в престъпни групи, 
за доброволните сътрудници, а 
също за организацията и так-
тиката на провеждане на ОИМ, 
представляват държавна тайна 
и подлежат на разсекретяване 
само в предвидените от закона 
случаи [1, чл. 31, ал. 6; 7, чл. 50, 
ал. 5, т. 3.]5. 

От изложеното до тук става 
ясно, че процесът на разкриване 
на престъпления много зависи 
от нивото на взаимодействие на 
оперативно-издирвателните ор-
гани и разследващия полицай, 
респективно органите на дос-
ъдебното производство. Тази 
констатация е особено валидна 
в етапа на реализация на мате-
риалите по оперативните дела и 
преписките.

2. Взаимодействие с екс-
перт-криминалистите

Служителите от звената 
експертно-криминалистическа 
дейност (ЕКД) активно участват 
в дейността по разкриването 
и разследването на престъпле-
нията, като съобразно тяхната 
функционална компетентност 
откриват, фиксират и изземват 
следи и веществени доказател-
ства, изготвят експертизи и из-
вършват различни криминалис-
тически изследвания.

Участието на експерт-кри-
миналист в дейността по раз-
криването на престъпления 
способства за бързото им раз-
криване чрез откритите следи и 
веществени доказателства. Екс-
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пертно-криминалистическите 
способи и методики непрекъс-
нато се усъвършенстват, разши-
рява се кръгът от обекти, които 
се намират чрез използване на 
технико-криминалистически 
средства (особено микроследи-
те и микрочастиците).

Взаимодействието на слу-
жителя от криминалната поли-
ция и експерт-криминалиста 
при разкриването на извърше-
ни престъпления може да се 
изрази в няколко направления, 
най-вече при престъпленията с 
неизвестен извършител:

- при оглед на местопрои-
зшествие експерт-криминалис-
тът търси, фиксира и изземва 
дактилоскопни, одорологиче-
ски и други следи. Също така 
открива и фиксира предмети и 
документи – веществени дока-
зателства. Служителят от кри-
минална полиция, базирайки се 
на своя опит и оперативна ин-
формация, която не е известна 
на експерт-криминалиста, може 
да му посочи и други места на 
които да се „обърне внимание“ 
при огледа;

- при откриването на свиде-
тели-очевидци, служителят от 
криминална полиция може да 
ги заведе при експерт-кримина-
листа, за да му бъде предоста-
вена информация за словесния 
портрет на извършителя, по 
която той да изготви синтези-
ран компютъризиран портрет;

- при наличие на видеозаписи 
от охранителни и камери за ви-
деонаблюдение с лошо качество, 
на които е заснет извършителят, 
може да се използват възмож-
ностите на експертите от Науч-
ноизследователския институт по 

криминалистика – МВР за подо-
бряване на качеството.

Взаимодействието на слу-
жителя от криминалната поли-
ция и експерт-криминалиста, 
макар и по-рядко, може да се 
осъществи и при оператив-
ни проверки по отношение на 
конкретно заподозрени лица в 
следните направления:

- при разкриването на прес-
тъпления, извършени с използ-
ването например на специални 
средства („тирбушон“, „балери-
на“, „тапа“ и др.), служителят от 
криминална полиция може да 
изготви постановление за из-
вършване на съответните кри-
миналистически изследвания;

- при разкриването на някои 
престъпления много често се 
налага да се правят трасологи-
чески изследвания (например 
при „пренабиване“ на номера 
на рамата на моторно превозно 
средство) [6, чл. 345а]6; 

- могат да бъдат взети дак-
тилоскопни следи и биологичен 
материал от конкретно заподо-
зрените лица (това обикновено 
се прави негласно с помощта 
на оперативни комбинации, 
доброволни сътрудници и др.), 
след което да се предадат на екс-
перт-криминалиста за сравни-
телно изследване.

Доброто взаимодействие 
между служителя от криминал-
на полиция и експерт-кримина-
листа е важна предпоставка за 
бързото разкриване на извър-
шените престъпления и доказ-
ването на цялостната престъп-
на дейност на извършителите.

3. Взаимодействие със слу-
жителите от охранителна 
полиция (пътна полиция, па-

трулно-постова дейност и по-
лицейските инспектори)

В редица случаи при извър-
шени престъпления е необходи-
мо съдействието на служители-
те от охранителна полиция. Това 
в повечето случаи се налага на 
първоначалния етап при разкри-
ване на престъпното деяние (ра-
бота по „горещи следи“). Често 
след извършване на престъпле-
нието, престъпниците се стре-
мят да напуснат по най-бързи-
ят начин местопроизшествието 
(пеша или с моторно превозно 
средство). Ако пострадалият е 
съобщил или сигналът в поли-
цията за извършеното престъ-
пление е получен своевременно, 
служителите от патрулно-пост-
овата дейност (ППД) се уве-
домяват с цел организиране на 
заградителни мероприятия. В 
тези случаи нарядите трябва 
да бъдат запознати с получена-
та до момента информация за 
престъпното събитие и особено 
с описанието на извършителя 
или извършителите. Когато има 
изготвен фоторобот, той се пре-
доставя на служителите от по-
соченото звено.

В случаите, когато след из-
вършване на престъпление е 
придобито някакво имущество, 
например бижута, мобилен те-
лефон и др., е необходимо съ-
действието на полицейските 
инспектори (ПИ) за проверка в 
районите им на обслужване, на 
изкупвателни пунктове, залож-
ни къщи, битпазари, авто- и жп 
гари, аерогари и други места с 
цел откриване на имуществото 
и получаване на информация 
за лицето, което ги е оставило. 
За целта трябва да им бъде пре-
доставена информация за отне-
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тото имущество – документи, 
снимки и др. Възможностите 
на ПИ могат да се използват и 
в дейността по оперативно про-
учване на лица, обосновано за-
подозрени в извършването на 
престъпление.

Когато престъпникът се е 
оттеглил от местопрестъпление-
то с моторно превозно средство 
(МПС), трябва да се придобие 
максимално количество инфор-
мация за него, с която да се за-
познаят служителите на пътна 
полиция (ПП) – регистрационен 
номер, марка, модел, цвят, брой 
врати и т.н. Необходимо е да се 
разбере дали водачът е престъп-
никът или си има „шофьор“. 
При втория случай трябва да 
се направи подробно описание 
на „шофьора“ и на останали-
те пътници в МПС (ако е има-
ло такива). Това ще помогне на 
служителите от ПП и ППД да 
извършват проверки на МПС не 
само по неговите отличителни 
белези, но и по описанието на 
заподозрените лица (възможно 
е по време на оттеглянето да са 
сменили МПС). В случай, че по-
страдалият е успял да запомни 
регистрационния номер (или 
част от него), трябва незабав-
но да бъде направена справка в 
АИС - КАТ за неговия собстве-
ник. Чрез справката в АИС 
„Български документи за само-
личност“ може да бъде осигуре-
на фотоснимка на собственика, 
която да бъде предоставена на 
служителите от охранителна 
полиция. Горепосочените ме-
роприятия могат да бъдат ор-
ганизирани и проведени само в 
случаите, когато е имало пряк 
контакт между престъпника и 
пострадалия.

Помощта на служителите 
от ПП може да бъде ползвана и 
при задържането на телефонни 
измамници, в случаите когато 
престъплението се извършва 
от движещ се автомобил. В та-
кива случаи се ползват и сили-
те на ППД за установяване на 
постове на входно-изходните 
артерии на населеното място, 
от което се извършва измамата. 
Взаимодействие със служите-
лите на ПП и ППД може да се 
осъществи и в случаите, когато 
е изминало много малко време 
от предаване на парите на „му-
лето“ и то се е оттеглило с авто-
мобил.

Взаимодействието при 
разкриване на престъпления с 
изброените по-горе структур-
ни звена на МВР е най-често 
използваното в практиката на 
Криминална полиция. Разби-
ра се, понякога се налага да 
се ползва помощта и на други 
структурни звена – икономиче-
ска полиция, детска педагоги-
ческа стая, информация и архив 
и др., както и на други държав-
ни органи и организации извън 
системата на МВР. Освен, че 
влияе върху ефективността на 
процеса на разкриване на прес-
тъпления, в някои случаи е не-
възможно разкриването им без 
взаимодействие. Например, раз-
криването на телефонна измама 
е невъзможно без използването 
на специални разузнавателни 
средства, които се осигуряват и 
прилагат от Държавна агенция 
„Технически операции“ [3, чл. 
20, ал. 1, т. 1]7.  Взаимодействи-
ето е една от функциите на ор-
ганизацията, и в частност на 
организацията на ОИД. Без него 
не може да се говори за каква-

то и да е организация. То обез-
печава разделението на труда и 
съгласуваността на действията, 
позволява икономия на сили, 
средства и време. Чрез осъщест-
вяването на взаимодействие се 
реализират задачи, които е не-
възможно да се решат с разпо-
късани, единични действия.
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