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I. Функция на поемните лица 
Поемните лица присъстват при провеждане на оглед, претърсва- 

не, изземване, разпознаване и следствен експеримент в досъдебното 
производство (чл. 137, ал. 1 НПК). Тяхната функция е да наблюдават 
извършването на съответното действие по разследването и да подпи- 
шат протокола за неговото провеждане. Присъствието на поемните 
лица при провеждане на действия по разследването в досъдебното 
производство е необходимо условие за неговата законност. В проти- 
вен случай установените при разследването факти не могат да имат 
доказателствено значение. Поемните лица се избират от органа, из- 
вършващ съответното действие по разследването, между лица, които 
нямат друго процесуално качество и не са заинтересовани от изхода 
на делото (чл. 137, ал. 2 НПК). Поемните лица са потенциални свиде- 
тели – ако възникне необходимост, може да бъдат призовани на раз- 
пит, за да дадат показания за начина на провеждане на действията, 
по разследването на които са присъствали. Органът, който извършва 
съответното действие по разследването, е длъжен да запознава поем- 
ните лица с техните права и задължения. 

 
II. Задължения и права на поемните лица 

1. Задължения на поемните лица 
Поемните лица са длъжни да се явят, след като бъдат поканени. 

Длъжни са да останат на разположение, докато е необходимо. Ако по- 
ради неуважителни причини не изпълнят това свое задължение, отго- 
варят като свидетели (чл. 137, ал. 3 НПК). 

2. Права на поемните лица 
Поемните лица имат следните права: 
– да правят бележки и възражения по допуснатите непълноти 

и закононарушения; 
– да искат поправки, изменения и допълнения на протокола; 
– да подписват протокола при особено мнение, като писмено 

изложат съображенията си за това; 
– да искат отмяна на актовете, които накърняват техните права 

и законни интереси; 
– да получат съответно възнаграждение и да им се заплатят 

разноските, които са направили (чл. 137, ал. 4 НПК). 
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III. Присъствие на поемните лица при провеждане 
на действия по разследването в досъдебното производство 

Поемните лица не участват, а само присъстват при провеждането 
на оглед, претърсване, изземване, разпознаване и следствен експери- 
мент в досъдебното производство. Те могат да изпълнят ефективно 
своята функция, когато познават основните правила за провеждане на 
посочените действия по разследването и съставянето на протокола за 
тяхното извършване. 

 
Оглед 

Съдът и органите на досъдебното производство извършват оглед 
на местности, помещения, предмети и лица, с цел да разкрият, непо- 
средствено да изследват и да запазят по реда, установен в този кодекс, 
следи от престъплението и други данни, необходими за изясняване на 
обстоятелствата по делото (чл. 155, ал. 1 НПК). Обект на оглед може 
да бъде местопроизшествие, труп, лице и предмет. Основната задача 
на огледа е да се открият, изследват и изземат следи в качеството на 
веществени доказателства. В процеса на огледа се изучава обстанов- 
ката на местопроизшествието, събира се информация за свързани с 
престъплението обстоятелства и неговия извършител, изграждат се и 
версии, които се проверяват в по-нататъшния ход на разследването. 

 
Оглед на местопроизшествие 

Действие по разследването, чиито основни задачи са: 
– изучаване и фиксиране обстановката на местопроизшествието; 
– откриване, изучаване, фиксиране и изземване на следите от 

престъплението; 
– изучаване начина и механизма на престъплението; 
– получаване на информация за извършителя на престъплението; 
– установяване на причините и условията за извършване на 

престъплението; 
– отразяване състоянието на местопроизшествието и иззетите 

следи, образци и други обекти в съответствие с изискванията 
на НПК (протокол, фотоснимка, видеозапис, план и пр.). 

Свързаните с огледа на местопроизшествието действия се из- 
вършват в следната последователност: 

– фотографиране на обстановката на местопроизшествието 
като цяло; 
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– създаване на коридор за излизане от местопроизшествието; 
– мислено разграничаване на следите от престъплението от 

другите изменения в обстановката на местопроизшествието; 
– изучаване на обстановката на местопроизшествието като цяло; 
– изучаване на следите от престъплението като определен комплекс 

от изменения, отразяващи механизма на разследваното събитие; 
– изучаване на отделните следи; изземване на следи и други 

обекти; 
– оценка на получената от местопроизшествието информация; 
– изготвяне на протокол за оглед на местопроизшествието, 

планове, схеми на обстановката на местопроизшествието. 
 

След приключването на огледа се съставя протокол, който е пис- 
мено доказателствено средство. От точното и пълно описание на мес- 
топроизшествието и на иззетите обекти до голяма степен зависи как 
и доколко веществените доказателства ще могат да бъдат използвани 
в процеса на доказване. 

В уводната част на протокола се отразява: 
– дата на провеждане на огледа; 
– мястото, където се провежда огледът; 
– трите имена и длъжността на провеждащия огледа на мес- 

топроизшествието; 
– трите имена и адресът на поемните лица; 
– трите имена и адресът на лицата, които са привлечени в ка- 

чеството на специалисти при огледа на местопроизшествието; 
– основание и повод за провеждане огледа на местопрои- 

зшествието; 
– обективните условия, при които се провежда огледът (състоя- 

ние на осветлението, атмосферни условия, температура и пр.); 
– времето на началото на огледа; 
В описателната част се отразява: 
– обстановката на местопроизшествието се отразява такава, ка- 

квато е, без изводи и предположения. Описанието трябва да 
бъде от общото към частното: обща ориентация на местопрои- 
зшествието спрямо заобикалящата го среда, граници и състоя- 
ние на обстановката на местопроизшествието, пространстве- 
ното разположение на обектите (включително и на следите), 
които са намират на местопроизшествието, видът, състояние- 
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то, формата, размерът, цветът на следите, които се изземват, 
начинът, по който са номерирани при огледа на местопрои- 
зшествието, мястото, където са открити, и пространственото 
им положение спрямо другите обекти на местопроизшествие- 
то. Препоръчително е по време на огледа на местопроизшест- 
вието да се правят бележки и скици (за взаимното положение 
на обектите, тяхното състояние, иззетите следи, мястото, къ- 
дето са се намирали, и пр.), въз основа на които да се изготви 
протоколът за оглед на местопроизшествието. 

В заключителната част на протокола се отразява: 
– какви следи са иззети; 
– какви планове и скици са направени; 
– на кои следи са направени копия и отливки; 
– медицинско заведение, където е изпратен трупът; 
– бележки на поемните лица; 
– времето за извършване на огледа. 
Протоколът се подписва от органа на разследването, поемните 

лица и участващите в огледа на местопроизшествието специалисти. 
 

Оглед на предмет 
Извършва се с цел откриване, изучаване и изследване на следи и 

изучаване състоянието на предмета. 
Предметите – обект на оглед, могат да бъдат от най-различно ес- 

тество. Те могат да бъдат иззети при оглед на местопроизшествие, 
претърсване и изземване, т.е. да са представени на разследващия ор- 
ган от граждани. Огледът на предмети, иззети от местопроизшествие- 
то, не е продължение на огледа на местопроизшествието, а самостоя- 
телно действие по разследването. Основната цел на огледа на предмет 
е да се открият, фиксират и изземат следи. Извършва се при спазване 
на общите процесуални правила на огледа – присъствие на поемни 
лица, съставяне на протокол. Ако се прецени за необходимо, могат да 
се направят фотоснимки. 

 
Оглед на труп 

Извършва се в присъствието на поемни лица и с участието на съ- 
дебен лекар или друг лекар. Огледът на трупа започва с изучаване по- 
зата и общото състояние на облеклото и тялото. Последователността на 
изучаване на трупа е от общото (пол, ръст, телосложение, цвят на ко- 
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сата на очите – отворени или затворени, положение на езика – увиснал 
вън от устата, прехапан, глътнат, състояние на шията, гърдите, областта 
на корема, крайниците). При изучаване на отделните части от трупа се 
търсят следи от наранявания с остри и тъпи предмети, кръвоизливи, 
признаци за фрактури и пр. Облеклото и тялото на трупа се оглеждат 
внимателно, като се отделя особено внимание на търсенето на микро- 
следи в косите, под ноктите, в устата, по ръцете, джобовете, яката и 
пр. Установява се състоянието на обувките – чисти, мръсни, наличие 
на кал, частици от растения, биологични продукти и др. Необходимо 
е да се обръща внимание за деформация и липсващи части от облек- 
лото на трупа. Всяка част от облеклото се съблича и също внимателно 
се оглежда. След събличането се извършва цялостен оглед на трупа. В 
зависимост от механизма на причиняване на смъртта се обръща внима- 
ние на съответните части на трупа – форма на странгулационна бразда 
(при обесване или самообесване), следи от барут (при убийство или 
самоубийство) и т.н. Ако е имало борба между жертвата и извършите- 
ля, е възможно под ноктите на трупа да има кръв, кожа, косми и други 
биологични продукти на извършителя. Откритите следи се фиксират и 
изземват в съответствие правилата за извършване на тази дейност. За да 
се запазят микроследите върху облеклото на трупа, е необходимо всяка 
част да се оглежда върху бяла хартия и след това отделните части на 
облеклото да се опаковат в хартията, над която са оглеждани. На място- 
то на трупа също могат да се открият следи от разследваното събитие 
и неговите участници. Необходимо е да се установи дали релефът на 
повърхността, върху която лежи трупът, се е отразил върху трупните 
петна и дали има съответствие във формата на отражението му. При 
огледа на трупа се изясняват следните основни обстоятелства: 1) кога е 
настъпила смъртта; 2) преди или след попадане на тялото в конкретни 
условия (вода, пръст и др.) е настъпила смъртта; 3) приблизително кол- 
ко време трупът се е намирал в съответните условия; кога са нанесени 
телесните увреждания – преди или след настъпването на смъртта; 4) в 
един и същ период ли са нанесени телесните увреждания; 5) кои телес- 
ни увреждания са нанесени приживе и кои след настъпването на смър- 
тта; 6) в каква последователност са нанесени телесните увреждания; 7) 
колко време след причиняването на телесните увреждания е настъпила 
смъртта; 8) по какъв начин и с какви средства е причинена смъртта; 9) 
какъв е механизмът на смъртоносното увреждане; 10) в какво положе- 
ние се е намирала жертвата по време на причиняване на смъртонос- 
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ното нараняване; 11) жертвата извършила ли е някакви отбранителни 
действия и какви точно; 12) къде е настъпила смъртта – на мястото на 
намирането на трупа или другаде; 13) какви следи са оставени по трупа 
от тялото и облеклото на извършителя; 14) има ли връзка между трупа 
и намиращите се около него предмети; 15) какви наранявания има по 
ръцете; 16) има ли видимо вещество под ноктите; има ли деформация 
по облеклото на трупа; 17) липсват ли пари, документи и други ценни 
предмети; 18) има ли микроследи по тялото и облеклото на трупа. 

 
Претърсване и изземване 

Чл. 162. (1) Претърсването и изземването се извършват в при- 
съствието на поемни лица и на лицето, което използва помещението, 
или на пълнолетен член на семейството му. 

(2) Когато лицето, което използва помещението, или член на се- 
мейството му не може да присъства, претърсването и изземването се 
извършват в присъствието на домоуправителя или на представител на 
общината или кметството. 

(3) Претърсването и изземването в помещение, което се ползва 
от държавни или общински служби, се извършват в присъствието на 
представител на службата. 

(4) Претърсването и изземването в помещение, което се ползва 
от юридическо лице, се извършват в присъствието на негов предста- 
вител. Когато не може да присъства представител на юридическото 
лице, претърсването и изземването се извършват в присъствието на 
представител на общината или кметството. 

(5) Претърсване и изземване в помещения на чуждестранни 
представителства на международни организации и в жилища на техни 
служители, които се ползват с имунитет по отношение на наказател- 
ната юрисдикция на Република България, се извършва със съгласието 
на ръководителя на представителството и в присъствието на прокурор 
и представител на Министерството на външните работи. 

(6) Когато претърсването и изземването са свързани с компютърни 
информационни системи и програмни продукти, действията се извърш- 
ват в присъствието на специалист – технически помощник (чл. 162 НПК). 

 
Претърсване 

Извършва се, когато има достатъчно основание да се предполага, 
че в някое помещение или лице се намират предмети, книжа или 
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компютърни информационни системи, в които се съдържат инфор- 
мационни данни, които могат да имат значение за делото, за да бъдат 
открити и иззети (чл. 160 ал. 1 НПК). 

Претърсването се извършва с цел откриване на: средства, чрез 
които е извършено престъплението; предмета на престъпно посега- 
телство – ценности, пари, предмети и пр.; предмети, по които има 
следи от престъплението; документи, които са използвани при из- 
вършване на престъплението; различни книжа – бележници, тефтери, 
записки и пр., в които са отразени факти, имащи връзка с разследва- 
ното престъпление; книжа и документи, които могат да се използват 
за сравнителни образци; предмети, чието съхранение и ползване е без 
необходимото разрешение (огнестрелни оръжия, взривни вещества, 
наркотици, радиоактивни вещества, отровни вещества и др.) 

Претърсване може да се извърши и за да се издири лице, което е: 
безследно изчезнало; отвлечено с цел откуп или отмъщение; избягало 
от места за лишаване от свобода; извършител на престъпление. 

Претърсване може да се извърши и в помещение, на лица, мест- 
ност, в автомобил, контейнери, вагони и т.н. 

 
Изземване1 

Действие по разследването за приобщаване на даден обект (сле- 
да, предмет, документ и др.) към материалите на делото. Действията 
по изземването се отразяват в протокол, който се подписва от органа, 
извършил изземването, поемните лица и лицето, от което са иззети 
съответните обекти. 

 
Протокол за претърсване и изземване2 

Възможно е да бъде съставен протокол за изземване, протокол за 
претърсване и изземване и протокол за претърсване. Протокол за из- 
земване се съставя, когато след покана гражданин или длъжностно лице 
предаде предмета, имащ значение за делото, ако не е извършено претър- 
сване. Протокол за претърсване и изземване се съставя, когато обектът, 
имащ значение за делото, е иззет след извършено претърсване. Протокол 
за претърсване се съставя, когато след претърсване не е открит търсени- 
ят обект. Протоколът се изготвя в съответствие с принципите за обектив- 

1 Вж. Кунчев, Й. Криминалистика от А до Я. София, 2013, с. 86. 
2 Вж. Кунчев, Й. Полицейско разследване. Тактика и методика. София, 

2004, с. 93. 
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ност, всестранност и пълнота. Обектите, които се изземват, се описват та- 
кива, каквито се възприемат, а не по начина, по който се оценяват. В про- 
токола се посочват индивидуалните особености (фабрични маркировки, 
серии, номера, дати, печати и пр.) на иззетите обекти, за да се изключи 
всякакво съмнение относно тяхната автентичност. Това се осигурява не 
само чрез описанието им в протокола за претърсване и изземване, но и 
чрез запечатването им в пликове, кутии, чували и пр. с бележка, която се 
подписва от разследващия орган и поемните лица. 

В протокола за претърсване и изземване се посочва: 
– дата, място и година на съставяне; 
– името и длъжността на разследващия орган; 
– имената и адресите на поемните лица; 
– номерът на делото, във връзка с което е извършено претър- 

сването и/или изземването; 
– подробно описание на иззети обекти; 
– обяснение на лицето за произхода на иззетите от него обекти; 
– подписи на разследващия орган, поемните лица и лицето, от 

което са иззети съответните обекти; 
– подписът на съдията от съответния първоинстанционен съд 

или от най-близкия, еднакъв по степен, който е разрешил или 
одобрил претърсването и изземването. 

Един екземпляр от протокола се предоставя на лицето, от което 
са иззети съответните обекти. Екземпляр от протокола се представя и 
на съда, който е разрешил претърсването и изземването. 

 
Обиск 

Чл. 164. (1) Претърсване на лице в досъдебното производство 
без разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или 
от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действи- 
ето, се допуска: 

1. при задържане; 
2. когато има достатъчно основание да се счита, че лицата, кои- 

то присъстват при претърсването, са укрили предмети или книжа от 
значение за делото. 

(2) Обискът се извършва от лице от същия пол в присъствието на 
поемни лица от същия пол. 

(3) Протоколът за извършеното действие по разследването се пред- 
ставя за одобряване от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа. 
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Обиск3 – претърсване на лице с цел откриване и изземване на 
предмети, книжа компютърни информационни системи от значение 
на делото. При обиск най-често се търсят: 1) средства, чрез които е из- 
вършено престъплението; предметът на престъпното посегателство – 
ценности, пари, предмети и пр.; 2) предмети, които са използвани при 
извършване на престъплението; 3) документи, които са използвани 
при извършване на престъплението; 4) различни книжа – бележници, 
тефтери, записки, и пр., в които са отразени факти, имащи връзка с 
разследваното престъпление; 5) книжа и документи, които могат да 
се използват за сравнителни образци; 6) компютърно-информацион- 
ни системи, в които се съдържат компютърни данни, имащи значение 
за делото; 7) предмети, чието съхранение и ползване е без необхо- 
димото разрешение (огнестрелни оръжия, взривни вещества и др.). 
Обискът се извършва при спазване на следните процесуални правила: 
да е получено разрешение от съдия от съответния първоинстанцио- 
нен съд или съдия от най-близкия еднакъв по степен съд. Може да се 
извърши без предварително разрешение от съдия в два случая: при 
задържане на лицето и когато има достатъчно основание, че лицата, 
които присъстват при претърсването, са укрили предмети или книжа, 
имащи значение за делото. Извършва се в присъствието на поемни 
лица. Органът, който извършва обиска, и поемните лица трябва да 
бъдат от същия пол на лицето, което се обискира. При обиска е не- 
обходимо да се спазват следните тактически правила: 1) към обиска 
се пристъпва внезапно, неочаквано за лицето, което предстои да бъде 
обискирано; 2) лицето трябва да е поканено да остави всичко, кое- 
то държи в ръцете си, и да е предупредено да не извършва никакви 
действия без разрешение; 3) извършва се общо бързо претърсване с 
цел откриване и изземване на оръжие и други застрашаващи здраве- 
то обекти; 4) вземат се мерки за предотвратяване на всякакъв опит 
за оказване на съпротива; 5) по възможност обискът се извършва в 
присъствието и на друг разследващ орган и/или служител на МВР; 
6) обискът се извършва от горе надолу; 7) необходимо е да се обръща 
внимание не само на търсените предмети, но и на евентуални следи от 
тях (прахове, микрочастици); 8) внимателно се проверяват носените 
от лицето предмети (чанта, куфар, сак, портфейл, чадър) с цел откри- 
ване на предмети и книжа от значение за делото; 9) когато трябва да 
се оглеждат естествените отвори на тялото (уста, нос, уши, женски 

 

3 Вж. Кунчев, Й. Криминалистика от А до Я. София, 2013, с. 153. 
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полови органи), обискът следва да се извършва с участието на лекар; 
10) иззетите предмети се показват на поемните лица; 11) след при- 
ключване на обиска внимателно се оглежда и мястото, където е извър- 
шен, с цел откриване на предмети, които са паднали или изпуснати 
от обискирания. След приключване на обиска се изготвя протокол, в 
който се посочва датата и мястото на издаването му, органът, който е 
извършил обиска, трите имена и адресът на обискираното лице, трите 
имена и адресът на поемните лица. В протокола точно се описва как- 
ви предмети и книжа са открити у лицето и какви обяснения дава за 
тях. Протоколът се подписва от разследващия орган, поемните лица 
и обискираното лице. На обискираното лице се предоставя екземпляр 
от протокола за извършения обиск. 

 
Следствен експеримент 

Чл. 168. (1) Следственият експеримент се извършва в присъстви- 
ето на поемни лица, освен ако се прави в съдебно заседание. 

(2) Когато е необходимо, при извършването на следствения експе- 
римент присъства вещо лице или специалист – технически помощник. 

Следственият експеримент4е действие по разследването, при 
което се провеждат опити, за да се проверят доказателства и версии. 
Чрез опитите, които се извършат по време на следствения експери- 
мент, се цели да се провери: 

– реалната възможност да се проучи определено възприятие 
или да се извърши дадено действие в конкретни обективни 
условия; 

– възможността на свидетеля или обвиняемия да получи зри- 
телно възприятие за някакъв обект, действие или събитие в 
конкретни обективни условия или изобщо – например дали 
лицето е в състояние да види даден обект или действие от оп- 
ределено разстояние или при конкретни условия на видимост; 

– възможността на свидетеля или обвиняемия да получи слу- 
хово възприятие за даден факт, събитие, действие, явление; 

– възможността на обвиняемия или свидетеля да извърши оп- 
ределени действия в конкретни условия или изобщо – напри- 
мер дали лицето е в състояние: да борави с определени ин- 
струменти; да извърши действия в определена последовател- 
ност; да проникне през определено място; да повдигне или 

4 Вж. Кунчев, Й. Криминалистика от А до Я. София, 2013, с. 286. 
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пренесе определен предмет или човешко тяло с конкретно 
тегло; да направи конкретен възел и пр.; 

– възможността за възникване и съществуване на определено 
явление в конкретни условия – например до каква степен се 
повишава температурата на даден обект при поставянето на 
отоплителен уред на определено разстояние от него; 

– при затворен прозорец чува ли се шум отвън и в каква степен; 
– чува ли се шум през стената между две съседни помещения и пр.; 
– колко време е необходимо да се извърши определено 

действие; 
– какъв е механизмът на образуване на следи в конкретна 

обстановка; 
– дали обвиняемият чрез действията си може да причини ана- 

логични изменения, каквито са настъпили в резултат на прес- 
тъплението; 

– какви изменения настъпват в свойствата на даден обект, кога- 
то бъде подложена определено въздействие – натиск, опъва- 
не, усукване, нагряване, охлаждане и др. 

– възможно ли е конкретно въже да издържи на определена те- 
жест и др. 

 
Протокол за следствен експеримент5 

В протокола се отразява времето, мястото, поводът за провеждане- 
то на следствения експеримент, имената на органа, който го провежда, и 
на неговите участници; имената и адресите на поемните лица. Описват 
се условията, при които е проведен следственият експеримент, опитите, 
които са извършени, тяхната последователност и получените резулта- 
ти. Направените фотографии и видеозаписът по време на следствения 
експеримент са доказателствени средства, които отразяват обективните 
условия, начина на тяхното извършване и получения резултат. 

Посредством планове и схеми се създава по-мащабна негледна 
представа за обстановката, където се извършва следственият експери- 
мент, разположението на отделните участници и пр. Когато фотосним- 
ките, видеозаписът, плановете и схемите са изготвени в съответствие 
с изискванията на НПК, те са неразделна част от протокола за след- 
ствения експеримент и част от доказателствения материя по делото. 

5 Вж. Кунчев, Й. Полицейско разследване. Тактика и методика. София, 
2004, с. 129. 
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Разпознаване на лица и предмети 
Чл. 169. (1) Разпознаване се извършва, когато за изясняване на 

обстоятелствата по делото е необходимо да се потвърди идентичност- 
та на лица и предмети. 

(2) Органите на досъдебното производство, а в съдебното про- 
изводство – съдът, който разглежда делото, предлагат на обвиняемия 
или свидетеля да разпознае лица или предмети. 

... 
Чл. 171. (1) Разпознаването се извършва в присъствието на поем- 

ни лица, освен когато се прави в съдебно заседание. 
(2) Лицето се представя за разпознаване заедно с три или повече 

лица, сходни с него по външност, като се вземат мерки то да не осъ- 
ществи предварително пряк контакт с разпознаващия. 

(3) По преценка на органа, извършващ разпознаването, то може 
да се проведе така, че разпознаващото лице да не се срещне непосред- 
ствено с разпознаваното лице. Свидетел с тайна самоличност може да 
участва в разпознаване само като разпознаващо лице. 

(4) Когато не е възможно да се покаже самото лице, показва се 
негова снимка заедно със снимките на три или повече лица, сходни с 
него по външност. 

(5) Предметите се представят за разпознаване заедно с три или 
повече еднородни предмети. 

(6) Когато няколко обвиняеми или свидетели трябва да извършат 
разпознаване на лица или предмети, те се показват поотделно на всяко 
от разпознаващите лица, като се вземат мерки разпознаващите лица 
да не осъществят пряк контакт помежду си. Едновременно разпозна- 
ване от няколко лица е недопустимо. 

(7) На обвиняемия или свидетеля се предлага да посочи лицето 
или предмета, до който се отнасят дадените от него обяснения или 
показания, и да обясни по какво ги е разпознал. 

(8) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2020 г.). В случаите по ал. 4 и 5 разпоз- 
наването може да се извърши и чрез видеоконференция. 

 
Разпознаване6 

Действие по разследването, което се извършва с цел установяване 
и доказване на връзката на даден обект с разследващото събитие чрез 
идентифицирането му от лице, което е получило възприятие за него. 

6 Вж. Кунчев, Й. Криминалистика от А до Я. София, 2013, с. 256. 
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Разпознаването на лице се осъществява при спазване на следни- 
те условия: 

– да е осигурено лицето, за което се предполага, че има връзка 
с разследваното събитие или да се разполага с негова фото- 
снимка; 

– да е осигурено присъствието на лицето, което да е получило 
непосредствено възприятие за извършителя на престъпле- 
нието; 

– разпознаващото лице да е посочило при разпита преди раз- 
познаването, че е в състояние да разпознае човек, който е 
обект на разпознаването; 

– разпознаващото лице да не познава лицето, което е обект на 
разпознаване; 

– преди разпознаването да не се допусне пряк контакт между 
разпознаващия и лицето, което е обект на разпознаване. 

 
Разпознаването се извършва по следния начин: 
– лицето, което е обект на разпознаване, се представя за раз- 

познаване сред не по-малко от три лица (статисти), които по 
възможност да бъдат със сходни външни признаци с разпоз- 
наваното лице (ръст, възраст, телосложение, цвят на косата); 

– на разпознаваното лице се предлага само да избере мястото 
си сред другите лица; 

– върху облеклото на лицата, които се представят за разпозна- 
ване, на ниво на гърдите, се прикрепва картонче с номер; 

– разпознаващото лице и поемните лица се поканват на място, 
където ще се извършва разпознаването, и им се разясняват 
правата; 

– на разпознаващото лице се обяснява внимателно да огледа 
предявените за разпознаване лица, да не бърза със заключе- 
нието си и едва след като се убеди, че сред тях е (или не е) 
предполагаемият извършител, да даде своя отговор; 

– ако разпознаващият е получил възприятие не само за външ- 
ните признаци на неизвестното му лице, но неговата походка, 
глас, начин на говорене, представените за разпознаване лица 
се поканват да се движат поотделно, да говорят поотделно, за 
да се осигури възможност на разпознаващия да получи ця- 
лостно възприятие на лицата; 
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– когато разпознаващият идентифицира някого от предявените 
за разпознаване лица, трябва да го посочи и да каже неговия 
номер; 

– да се фотографира моментът, в който разпознаващия посочи 
идентифицирането от него лице, снимка, предмет; 

– разпознаващият трябва да обясни по какви признаци е раз- 
познал съответното лице. 

– когато е необходимо да се извърши разпознаване на няколко 
лица, те се представят за разпознаване поотделно. 

 
Протокол за разпознаване7: 

В протокола се отразяват времето, имената и адресите на раз- 
познаваните и разпознаващото лице (лица), имената и адресите на 
поемните лица. В него се посочва обяснението на разпознаващото 
лице относно признаците, по които е идентифицирало предявения за 
разпознаване обект. Изготвените по време на разпознаването фото- 
графии се поставят в албум, който е неразделна част от протокола за 
разпознаване. Фотоснимките и видеозаписът на разпознаване са ве- 
ществено доказателствено средство. Протоколът се подписва от всич- 
ки участници в разпознаването и поемните лица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Вж. Кунчев, Й. Полицейско разследване. Тактика и методика. София, 
2004. с. 12. 
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