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На основание Заповед № Ж-01-382/12г. на Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС бе извършена проверка по сигнал , подаден от адв. 

В. Тончев в качеството му на повереник на Р. Т. до Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, където е заведен с Вх. Рег. № Ж-01-382/12г. 

В сигнала се навеждат доводи срещу неоснователно забавяне по пр. 

пр. Вх. №16008/09г. по описа на Софийска районна прокуратура. 

Преписката е приключила с обвинителен акт, внесен в СРС. Въз основа на 

него в СРС е образувано НОХД№814/11г. по описа на същия съд. 

Прокурорската преписка и НОХД№ 814/11г. бяха проверени в 

Софийски районен съд. 

Проверката бе извършена от Инспектор АЛБЕНА КОСТОВА и 

експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  

  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 

Прокурорска преписка №16008/09г. по описа на Софийска районна 

прокуратура е образувана на 23. 03. 2009г. по повод на жалба от Р. Т. На 

26. 03. 2009г. преписката е разпределена на прокурор Мария Дамянова при 

спазване на принципа на чл. 9 от ЗСВ. На осн. чл. 212, ал.1 от НПК, с 

постановление за образуване на досъдебно производство от 24. 04. 2009г., 

изведено от канцеларията на СРП на 12. 05. 2009г. М. Дамянова, прокурор 

в СРП образувала досъдебно производство срещу Р. К. за това, че на 7. 09. 

2008г. в гр. София пред клон на ОББ, с цел да набави за себе си имотна 

облага възбудила и поддържала заблуждение у Р. Т. (като й обещала, че ще 

й възстанови получената в заем сума в размер на 36 000 лева в срок до два 

месеца), и с това и причинила имотна вреда в размер на 36 000лева, като 

причинената вреда е в големи размери- престъпление по чл. 210, ал.1, т.5 

вр. с чл. 209, ал.1 от НК. Разследването следвало да се извърши в 

законоустановения двумесечен срок.  

В СД”П” било образувано досъдебно производство № ЗМ 1867/09г., 

което било възложено на дознател Радослава Динчева. В 

законоустановения 2 месечен срок дознател Динчева: на 18. 06. 2009г. 

разпитала пострадалата- св. Р. Т., на 30. 06. 2009г. разпитала св. Л. Т. и св. 

Б. Б., а на 1.07.2009г. получила справка за съдимост на Р. К.  

Законоустановеният срок по чл. 234, ал.1 от НПК изтичал на 24.06. 

2009г. На 17. 07. 2009г. М. Дамянова- прокурор  в СРП на осн. чл. 234, ал.3 

от НПК направила искане до Софиийска градска прокуратура срокът по 
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ДП да бъде продължен с 2 месеца, считано от 13. 07. 2009г. Според чл. 234, 

ал.1 от НПК срокът на досъдебното производство тече от деня на 

образуването му. Следователно срокът е трябвало да бъде продължен от 

25. 06. 2009г.С писмо от 24.07.2009г. Митко Димитров- прокурор в СГП 

продължил срока на ДП до 6 месеца, считано от 13. 05. 2009г. , т. е. до 13. 

11. 2009г. 

След първото удължаване на срока, на 3.09.2009г. разследващ полицай 

Радослава Динчева изготвила протокол за призоваване на лице на осн. чл. 

178, ал.8 от НПК.  В него отразила, че на 1. 09. 2009г. призовала Р. К. по 

мобилен и стационарен телефон и я уведомила за задължителното й 

явяване в сградата на 06РУ за извършване на процесуално- следствено 

действие- разпит на свидетел по досъдебно производство- ЗМ№1867/09г., 

но същата до момента не се е явила.Не са предприемани действия по 

принудителното й довеждане. 

На 10. 09. 2009г. разследващ полицай Р.Динчева изготвила 

заключително постановление за спиране на досъдебното производство на 

осн. чл. 244, ал.1, т.1 вр. с чл. 25, ал. 2 от НПК. В мотивите  

посочила:”Редовно призована за извършването на процесуално- 

следствени действия с нейно участие е Р. К., но до момента не се е явила в 

сградата на районното управление.” 

Досъдебното производство пристигнало в СРП на 23. 09. 2009г. С 

постановление от 11. 01. 2010г., изведено от канцеларията на СРП на 19. 

01. 2010г. и постановено на осн. чл. 196, ал.1, т.2 от НПК, М. Дамянова- 

прокурор в СРП констатирала, че няма основание за спиране на делото, не 

са изпълнени указанията на СРП, дадени с постановлението за образуване 

и не са извършени никакви действия по разследването. Поради това тя  

върнала делото на органа, извършващ разследването като дала указания 

„да се извършат действия по разследването с оглед приключване на 

досъдебното производство, като бъдат изискани без изключение всички 

справки, касаещи установяването на К. 

С оглед резултата от направените справки да бъде обявена за ОДИ и 

едва след това делото да се изпрати с мотивирано заключение в СРП.” 

Определила срок за изпълнение на указанията- 20 дни, т. е. до 10. 02. 

2010г. Указанията на прокурора следва да се изпълнят в рамките на срока 

за разследване.По това време той е изтекъл. Наблюдаващият прокурор е 

следвало да поиска продължаване на срока на разследване и едва след 

това да определя срок за изпълнение на дадените указания. 
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След връщане на делото с указания, на 28. 01. 2010г., Главен 

разследващ полицай при СДВР изпратил до СД”П”, сектор „БДС”, до 

Националната следствена служба и до ГД”ИН” при Министерство на 

правосъдието отделни писма относно установяване на местонахождението 

на Р. К. Отговор на писмата е получен в периода от 2 до 5 февруари и от 

тях става кой е постоянният адрес, както и факта, че от 30 години нейният 

адрес не е променян. Разследващ полицай Р. Динчева изпратила призовка 

на Р. К. да се яви в 06РУ на 12. 02. 2010г. в 9.30ч. От призовката става 

ясно, че Р. К. е получила призовката лично в 10.55ч. Същият ден 

разследващ полицай Р. Динчева изготвила заключително постановление с 

мнение за спиране на досъдебното производство на осн. чл. 244, ал.1, т.1 

вр. с чл. 25, ал.2 от НПК. В мотивите посочила:”Изискани  и приложени 

към делото са всички справки относно актуалното местонахождение на 

обвиняемата. Същата не е обявена за издирване тъй като лично е 

получила призовка за явяване в сградата на районното управление, но 

до момента не се е явила.” 

С постановление от 04. 03. 2010г., изведено от канцеларията на СРП на 

10.03.2010г. прокурор М. Дамянова спряла досъдебното производство 

поради това, че разглеждането на делото в отсъствие на обвиняемия би 

попречило да се разкрие обективната истина. В мотивите на 

постановлението не са изложени доводи в тази насока и не е обсъждан 

въпросът за приложението на чл. 206 от НПК. 

На 27. 03. 2010г. пострадалата, св. Р. Т., подала молба до Началника на 

06РУ на СДВР, в която посочила, че Р. К. живее на адреса си и поискала 

досъдебното производство да бъде възобновено. На осн. чл. 245, ал.2 от 

НПК, с постановление от 7. 04. 2010г., изведено от канцеларията на СРП 

на 12.04.2010г., Г. Герасимов- прокурор в СРП възобновил наказателното 

производство и указал на органа, извършващ разследването Р. К. да бъде 

призована на адреса й, да бъдат изпълнени и всички указания, дадени с 

предходни постановления на СРП, както и да се извършат и всички, други 

необходими действия по разследването за пълното и всестранно 

разкриване на обстоятелствата относно предмета на доказване по 

дознанието. Наред с това указал след изпълнение на горните указания, но 

не по- късно от 15 дни преди изтичане срока на разследване по настоящото 

производство, водещият разследването да докладва събраните 

доказателства по дознанието с оглед контрол от страна на наблюдаващия 

прокурор и даване на допълнителни указания. Определил срок за 

разследване- 2 месеца, т. е. до 7. 06. 2010г. 



 5 

След възобновяване на делото разследващ полицай Р. Динчева 

разпитала св. Л. П. (3. 05. 2010г.) и изпратила призовка на Р. К. да се яви на 

28. 05. 2010г. Според докладна записка от 12. 06. 2010г. младши 

полицейски инспектор В. Иванов посещавал адреса многократно, но не е 

намерил К. Съпругът й отказвал да й предаде призовката. Заявил, че тя 

работи, излиза сутрин много рано и се прибира вечер много късно. Адв. 

Тончев, повереник на пострадалата представил писмени доказателства 

(отговор на искова молба от Р. К. по гр. д. №1485/09г. по описа на СРС и 

протокол от съдебно заседание на 9. 04. 2010г. по същото дело). На 12. 06. 

2010г. разследващият полицай изготвила заключително постановление с 

мнение за спиране на осн. чл. 244, ал.1,т.1 вр. с чл. 25, ал.1, т.2 от НПК. В 

мотивите посочила, че:”Обвиняемата е редовно призована да се яви в 

06РУ-СДВР на 28. 05. 2010г.”, но до момента не се явила. Според чл. 180, 

ал.1 от НПК призовките, съобщенията и книжата се връчват срещу 

разписка, подписана от лицето, за което са предназначени. От 

призовката по делото става ясно, че същата не е връчена на Р. К. и 

следователно К. не е редовно призована. 

С постановление от 7. 07. 2010г., изведено от канцеларията на СРП на 

19. 07. 2010г. М. Дамянова- прокурор при СРП спряла досъдебното 

производство поради това, че разглеждането на делото в отсъствие на 

обвиняемия би попречило да се разкрие обективната истина. 

Постановлението било обжалвано и с определение по ЧНД№2834/10г. по 

описа на СРС, НК, 10 състав, съдът отменил постановлението за спиране. 

С постановление от 24. 08. 2010г., изведено на 27. 08. 2010г., Д. Куртов- 

прокурор в СРП изпратил делото на СДВР за продължаване на 

разследването. В постановлението дал указания :”да бъде изискана от 

„Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” справка относно 

лицето, което е стопанисвало водоема на землището на с. Мало бучино 

през инкриминирания период, както и относно водоема, за който Р. К. е 

твърдяла по повод получаване на сумата, че ще кандидатства за арендатор- 

след получаване на сумата. По този начин да се установи и кандидатствала 

ли е  Р. К. или синът й за арендатор на воден басейн; 

Посочените в справката лица да бъдат разпитани като свидетели 

относно обстоятелството- познават ли Р. К. или синът й  и в случай, че се 

познават, намират ли се в търговски отношения с тях. 

Да се проведат подробни разпити на лицата предали и присъствали на 

предаването на инкриминираната сума, вкл. и относно твърдяното от Р. К. 

„ разширяване на бизнеса” -какъв обем от дейности обхваща това 
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„разширяване” и с какъв предмет е. Да се установи предприети ли са 

реални действия по повод твърдяното „разширяване на бизнеса” след 

получаване на сумата. 

Доколкото в обясненията си Р. К. твърди, че е обещала да върне заетата 

сума в двумесечен срок от получаването й, след като продаде имот, да бъде 

проверено чрез съответните справки притежавала ли е К. или синът й 

недвижими имот към момента на получаване на инкриминираната сума.” 

Посочил, че разследването следва да се извърши в законоустановения 

срок. 

След връщане на делото разследващ полицай Р. Динчева изпратила 

писмо до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (13.09.2010г.) 

и разпитала св. Р.Т., св. Л. Т., св. Б. Б., св. Н. Т. и св. Л. О. на 16. 09. 2010г. 

На 28.09.2010г. получила отговор от Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури и разпитала св. Р. К. Същият ден св. Х. К. се явил за разпит, 

но отказал да дава показания като се позовал на правото си по чл. 119, вр. с 

чл. 121 , ал.1 от НПК. 

На 26.10. 2010г. разследващ полицай Р.Динчева направила предложение 

до СРП да се направи искане за продължаване на срока за разследване, 

считано от 27. 10.2010г. Изчислен в съответствие с разпоредбата на 

чл.244, ал.7 срокът изтичал на 24.10.2010г. 

На 4. 11. 2010г. делото пристигнало от 06РУ-СДВР в СРП за преглед и 

указания. Заедно с досъдебното производство, разследващият полицай 

изпратила за одобрение от СРП и постановление за привличане на 

обвиняем. 

Адв. Тончев подал молба, с която поискал прокурор Мария Дамянова да 

бъде отведена като наблюдаващ прокурор по делото.  На 11. 11. 10г. тя 

изпратила на СГП молбата на адв. Тончев ведно с досъдебното 

производство  за произнасяне по молбата за отвод. 

На 30. 11. 2010г. в СРП пристигнало постановление на СГП, с което 

молбата, с която адв. Тончев поискал отвод на прокурор Дамянова била 

отхвърлена. Същият ден от СГП пристигнало и писмо, с което уведомили 

СРП, че компетентен да се произнесе по искането за срок е  

административният ръководител на СРП. 

С постановление от 1. 12. 2010г. прокурор Дамянова дала указания и 

изпратила делото на 06 РУ на СДВР. Определила срок за изпълнение на 

дадените указания- 10 дни. Указанията на прокурора следва да се 

изпълнят в рамките на срока за разследване.По това време той е изтекъл. 

Наблюдаващият прокуроре следвало да поиска продължаване на срока на 
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разследване и едва след това да определя срок за изпълнение на дадените 

указания. 

На 2. 12. 2010г.разследващия полицай назначила съдебно- оценителна 

експертиза. Вещото лице изготвило заключение на следващия ден. 

С писмо от 6. 12. 2010г., изведено от канцеларията на СРП на 8. 12. 

2010г. прокурор Дамянова поискала от заместник- районния прокурор 

Руси Алексиев да продължи срока на разследване по досъдебното 

производство с 2 месеца, считано от 23. 10. 2012г. Същия ден той 

продължил срока за разследване с 4 месеца, считано от 24. 10. 2010г., т.е. 

до 24. 02. 2011г.  

На 6. 12. 2010г. прокурор Дамянова одобрила постановление за 

привличане като обвиняем на Р. К. К. била привлечена като обвиняем на 

20. 12. 2010г., когато е и разпитана в присъствие на адвокат Бачев с 

пълномощно по делото. Постановлението за привличане като обвиняем е 

предявено на обвиняемата и нейния защитник. Това действие е 

удостоверено от разследващия полицай и адвоката, които се подписали. 

Обвиняемата отказала да се подпише. Протоколът за разпит  е подписан от 

адвоката на обвиняемата и от разследващия полицай. Обвиняемата 

отказала да го подпише. Обстоятелство, че отказва да се подпише под 

протокола за разпит е удостоверено от двама свидетели. 

Разследващият полицай изпратила призовка на обв. Р. К. да се яви на 

23. 12. 2010г. за предявяване на разследването. 

На 21. 12. 2010г. разследващият полицай предявила производството на 

двамата пострадали- св. Р. Т. и св. Н. Т. При предявяване на разследването 

адв. Тончев, повереник на пострадалата направил искания, бележки и 

възражения по смисъла на чл.229, ал.2 от НПК. 

 На 22. 12. 2010г. разследващ полицай Р. Динчева изготвила сведение, 

според което адвокат Атанасова се обадила по телефона и казала, че 

обвиняемата Р. К. няма желание да й се предявява разследването и поради 

това няма да се яви за извършване на това процесуално действие.  

На 23. 12. 2010г. разследващият полицай изготвила заключение с 

мнение за предаване на съд на обвиняемата Р. К. 

На 23. 12. 2010г. адв. В. Тончев подал молба чрез СРП до СРС за 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на обезпечителна мярка „възбрана 

върху недвижим имот” на осн. чл. 73 от НПК. 

На 17. 01. 2011г. прокурор Мария Дамянова изготвила обвинителен акт 

срещу Р. К. за престъпление по чл. 210, ал.1, т.5 вр. с чл. 209, ал.1 от НК. С 

постановление от същия ден, на осн. чл. 229, ал.3 от НПК тя се произнесла 
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по исканията, бележките и възраженията на адв. Тончев като ги оставила 

без уважение.  

Обвинителният акт е изведен от канцеларията на СРП на 20. 01. 2011г. и 

същият ден е внесен в СРС. Въз основа на така внесения обвинителен акт е 

образувано НОХД№814/11г. по описа на СРС и делото е разпределено на 

съдия Мариета Райкова, титуляр на 98 състав на НК на СРС. 

С разпореждане от 1. 03. 2011г. съдия- докладчикът Мариета Райкова 

върнала делото на прокурора поради допуснати съществени процесуални 

нарушения. В мотивите посочила, че „извън фактите, че е налице 

договореност заема да бъде върнат в двумесечен срок и че подсъдимата не 

е изпълнила този договор, държавното обвинение не излага факти 

съставомерни на изпълнителното деяние по чл. 209 от НК. Липсва 

задължителното с оглед обвинителната теза посочване на обстоятелства по 

основния инкриминиран момент- несъществуването у подсъдимата на 

намерение да изпълни задължението си по договора за заем; не са 

изложени факти дали К. обективно е имала възможност да изпълни 

„обещаното”, както и поначало имала ли е намерение да изпълни същото. 

Последващото неизпълнение на задължението за връщане на заем е само 

резултат от един сключен договор за заем, който следва да се реши по 

гражданско- правен път, при условие че отсъстват факти договорните 

отношения да са били използвани с измамлива цел.”(вж.стр. 2 от 

разпореждане от 1.03.2011г. по НОХД№814/11г. по описа на СРС ). 

Срещу така постановеното разпореждане прокурор Дамянова подала 

протест. С определение от 1. 10. 2011г. по ВНЧД№4950/11г. по описа на 

СГС разпореждането било отменено и делото било върнато на СРС за 

продължаване на съдопроизводствените действия. В мотивите си СГС 

посочил, че „съгласно задължителните указания, дадени с ТР№2/2002г. на 

ОСНК на ВКС, валидно за наказателната отговорност и произнасянето на 

съда е именно обвинението , формулирано в него…в разпореждането си 

съдия- докладчикът е изложил мотиви, релевантни за съставомерността на 

инкриминираното деяние, които представляват доводи по съществото на 

правния спор и на които се дължи отговор с крайния съдебен акт…” 

С разпореждане от 27. 10. 2011г. съдия Райкова насрочила делото за 

предварително изслушване по реда на Глава 27 на НПК”Съкратено 

съдебно следствие в производството пред първата инстанция” за 24. 11. 

2011г. Поради липса на съгласие делото да се разглежда по реда на глава 

27 от НПК съдът го отложил и насрочил следващото съдебно заседание за 

28. 02. 2012г.  
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В съдебното заседание на 28. 02. 2012г. участвала В. Шикренова- 

прокурор в СРП. Адв. Тончев поискал делото да се върне на прокурора, 

защото не е привлечен като обвиняем синът на Р. К. Посочил, че той е 

получил сумата от 36 200лв. от пострадалата Т. пред клона на ОББ, от 

който тя ги изтеглила и, според адв. Тончев, това го прави съучастник на 

майка му.  

Адв. Борисова, защитник на подс. Т., също поискала делото да се върне, 

защото е допуснато съществено процесуално нарушение- разследването не 

е предявено на обвиняемата. Посочила, че адв. Атанасова, която според 

разследващия полицай се обадила, за да каже, че Р. К. не желае 

разследването да й бъде предявено, няма пълномощно по делото и 

следователно не е участник в процеса. Нейните изявления в случая са 

ирелевантни. 

Прокурор Шикренова също изразила мнение, че делото трябва да се 

върне на прокурора поради доводите, изложени от защитника на 

подсъдимата. 

С определение от същия ден съдът прекратил делото и го върнал на 

прокурора за предявяване на материалите по делото на подсъдимата Р. К. 

В протокола по делото има празноти и недовършени изречения както на 

участниците в процеса, така и на съдията- докладчик. Датите са посочени 

неточно. Това създава затруднения при тълкуване на становищата на 

страните и съда. 

На 5. 04. 2012г. прокурор Мария Дамянова внесла в СРС нов 

обвинителен акт и въз основа на него е образувано НОХД№6709/12г. по 

описа на СРС, НО, 98 състав. 

 

 

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 

   

Действащият НПК не установява конкретно определен срок за 

приключване на досъдебното производство и за приключване на делото в 

първоинстанционния съд. Според трайната практика на Европейският съд 

по правата на човека със седалище в гр. Страсбург, Република Франция 
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продължителността на досъдебното производство също следва да отговаря 

на критериите за разумен срок. Разумният срок е термин на Европейската 

конвенция за защита на човека, чието съдържание е тълкувано 

многократно в решенията на Европейския съд по правата на човека със 

седалище гр. Страсбург, Република Франция. Според трайната практика на 

съда разумният срок на съдебното производство следва да бъде преценяван 

съобразно обстоятелствата по делото, и като се имат предвид установените 

в юриспруденцията критерии, в частност сложността на делото, 

поведението на жалбоподателя и на компетентните власти, както и 

значението на изхода от делото за заинтересованите(виж, между много 

други, решението по делото Фридлендер срещу Франция, §43, решението 

по делото Бекер срещу Германия, §20 и решението по делото на 

Хаджиниколова срещу България, §28). 

Разумният срок за разглеждане и решаване на делата по смисъла на 

чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и 

основните свободи е човешко право и поради това се приема, че той 

започва да тече от първото следствено действие с лицето . В конкретния 

случай Р. К. е привлечена като обвиняем на 20. 12. 2010г. с постановление 

от 6. 12. 2010г. В настоящия Акт с резултати критериите за разумен срок за 

приключване на делото ще бъдат използвани и като критерии за 

организацията на работата на органите на досъдебното производство по 

конкретната прокурорска преписка. Поради това приемаме, че той започва 

да тече от датата на нейното образуване- 23.03.2009г. Общата 

продължителност на разследването по пр. Вх.№16008/09г. по описа на 

СРП, смятана от датата на образуването до 5.04.2012г., когато в СРС е 

внесен втория обвинителен акт е 3 години  и 13 дни, в т.ч. 1 година и 8 

месеца продължителност на разследването по досъдебното 

производство. 

Случаят не е сложен.  Досъдебното производство се води за едно 

деяние, извършено от едно лице. Става дума за измама, в резултат на която 

едно лице е получило 36 200 лв. от друго лице.  

  По време на досъдебното производство е действал един закон-  

действащият НПК. На 27. 04. 2010г. са обнародвани изменения в НПК, 

които следва да се вземат предвид при преценката на действията на 

органите на досъдебното производство. 

Разследването се води под формата на досъдебно производство. По 

него е работил 1 разследващ полицай- Радослава Динчева. Разследването 

по делото е ръководено от прокурор Мария Дамянова в периода от: 
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 24. 04. 2009г. до 10. 03. 2010г. и  

от 1. 12. 2010г. до 5. 04. 2012г., 

от прокурор Г. Герасимов в периода от 12. 04. 2010г. до 7.07. 2010г. и 

от прокурор Д. Куртов в периода от 24. 08. 2010г. до 1. 12. 2010г. 

 

Действията по разследването не са извършвани ритмично и с 

необходимата бързина и ефективност: 

В периода от 24. 04. 2009г. до 24. 06. 2009г., в законоустановения 60- 

дневен срок, разследващ полицай Радослава Динчева разпитала 3 

свидетели в 2 дни и получила справка за съдимост на Р. К. През останалата 

част от законоустановения срок в размер на 57 дни не са извършвани 

действия по разследването. Наблюдаващ прокурор в този период била 

Мария Дамянова. 

В периода от 24. 06. 2009г. до 13. 11. 2009г. по време на първото поред 

удължаване срока на разследване е извършено едно действие- изготвен е 

протокол, че Р. К. е призована по мобилен и стационарен телефон, но не се 

явила в 06 РУ на СДВР. Това действие извършено за 1 ден. От 23. 09. 

2009г. до 19. 01. 2010г. досъдебното производство е било в СРП. 

Следователно през 138 дни  от срока за разследване и 58 дни след това, 

докато делото е било висящо, не са извършвани действия по разследването 

и делото е било фактически спряно. Наблюдаващ прокурор в този период 

била Мария Дамянова. 

   В периода от 11. 01. до 4. 03. 2010г. след постановлението по чл. 196 

от НПК, органите, водещи разследването са установявали адреса на Р. К., 

който е бил известен по делото и с която  те са поддържали връзка по 

телефона. Тези действия по разследването са извършени за 6 дни, 

включително връчването на призовката на Р. К. на 12. 02. 2010г. 

Следователно в продължение на 53 дни не са извършвани действия по 

разследването и делото е било фактически спряно. 

 В периода от 7. 04. 2010г., когато прокурор Герасимов възобновил 

делото до 7. 07. 2010г., когато прокурор Дамянова го спряла за втори път, 

разследващият полицай разпитала един свидетел, изпратила призовка за Р. 

К. и получила писмени доказателства от адв. Тончев. Тези действия са 

извършени в 3 дни. През останалите 87 дни  от 3- месечния срок за 

разследване не са извършвани действия по разследването и делото е било 

фактически спряно.  

В периода от 24. 08. до 23. 10. 2010г., т. е. в периода на двумесечния 

срок по чл. 244, ал.7 от НПК, е поискана и получена документация от 
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Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Разследващият 

полицай разпитала 5 бр. свидетели в 1 ден и други двама свидетели също 

за един ден. Описаните по- горе действия са извършени за 4 дни. През 

останалите 56 дни  от 2- месечния срок за разследване не са извършвани 

действия по разследване. 

В периода от 23. 10. 2010г. до 23. 12. 2010г. по време на удължения 

срока на разследване е призована Р. К., изготвено е постановление за 

привличане като обвиняем, което й е предявено, разпитана е в качеството 

на обвиняем и предявила разследването на пострадалите в 1 ден. 

Описаните по- горе действия са извършени за 5 дни. През останалите 55 

дни  от 2- месечния срок за разследване не са извършвани действия по 

разследване. В този период наблюдаващ прокурор  е била Мария 

Дамянова. 

Следователно през целия период на досъдебното производство, 

действия по разследването са извършани 22 дни. В останалото време с 

обща продължителност от 1 година и 7 месеца делото е било фактически 

спряно. Продължителността на досъдебното производство от 1 година 

и 8 месеца надхвърля необходимото за осъществяване на правосъдието 

и не удовлетворява изискването за разумен срок. 

Предвид посоченото по- горе може да се направи извод, че макар 

формално по- голямата част от разследването да се извършва в разрешени  

срокове, фактически е допуснато неоправдано забавяне на разследването 

Наблюдаващите прокурори не са осъществявали ефективно задълженията 

си по чл. 196, ал.2 от НПК. Органите, водещи разследването и 

наблюдаващите прокурори не са действали с необходимото усърдие и 

експедитивност, за да приключат разследването възможно най- скоро. 

Наблюдаващите прокурори не са изпълнявали прецизно 

задълженията си по чл. 196 от НПК. Става дума за следното: 

1.Указанията, които е давала прокурор Дамянова са: 

- формулирани твърде общо и без ясна връзка с конкретния случай: 

напр. указанията, дадени при образуване на досъдебното производство на 

24. 04. 2009г. са бланкетни; 

- несъобразени с доказателствата по делото: напр. указанията, дадени 

с постановлението за спиране от 04.03.2010г. От материалите по делото се 

вижда, че адресът на Р. К. е установен. Тя е призована веднъж, получила е 

призовката лично, но не се е явила в 06РУ на СДВР в указания ден и час. 

Няма данни да е променяла адреса си. Прокурор Дамянова дала указания 

„да бъдат предприети ОИМ включващи провеждането на беседи с роднини 
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и близки на К., при провеждане на СПО да се извършват проверки в дома 

на лицето, при извършване на проверки в заведения да се провеждат 

разузнавателни беседи, както и поставяне на задачи на подходящи лица за 

събиране на конкретна информация”(вж. стр. 2 от постановлението).  

2. Не е искано продължаване на срока на разследване, въпреки че той 

е изтекъл на 13. 11. 2009г. според продължението, направено от прокурор 

Митко Димитров. До 4. 03. 2010г., когато прокурор Дамянова е спряла 

производството, т.е. в продължение на 3 месеца и 19  дни, прокурорът не е 

искал продължение на срока. 

 3. В случаите, когато е искано продължаване на срока, то  не е 

направено своевременно и удължаването на срока на разследването е 

станало след като той е изтекъл: 

- срокът на досъдебното производство е изтекъл на 24. 06. 2009г. 

Прокурор Дамянова е направила искане за неговото продължаване на 17. 

07. 2009г. 

- срокът на досъдебното производство е изтекъл на 24. 10. 2010г., а 

искане за неговото продължаване е направено на 8. 12. 2010г. Искането за 

продължаване на срока за разследване е направено от прокурор М. 

Дамянова. 

Следователно удължаване на срока на разследване е искано в 

нарушение на чл. 234, ал.4 от НПК. Според него, в редакцията, действала 

по това време, искането за удължаване на срока се изпраща не по- късно от 

15 дни преди изтичане на сроковете по ал.1 и 2. Отделно от това 

действията на прокурор Дамянова нарушават основен принцип на правото. 

След като изтече, срокът не може да бъде удължаван. Изтеклият срок може 

да бъде възстановен. След изтичането на един срок може да започне да 

тече нов срок, но изтеклият срок не може да бъде продължен. 

4. Наблюдаващите прокурори не са изисквали от разследващия 

полицай да изпълнява своевременно техните указания- напр. указания за 

разпит на всички лица, имащи отношения към случая, дадено с 

постановлението от 24. 04. 2009г. са изпълнявани до 28 .09. 2010г. в 

периода след поредното удължаване на срока. 

С постановлението от 1. 12. 2010г. прокурор Дамянова дала указания 

материалите по делото да бъдат предявени в съответствие с изискванията 

на чл. 227- чл. 229 от НПК. Това указание не е изпълнено, но въпреки това 

прокурор Дамянова не е върнала делото на разследващия полицай. 

Нарушенията на процесуалните правила при предявяване на разследването 

са станали причина съдът да върне делото на прокурора. 
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Въпреки, че делото е докладвано периодично, прокурорите не са 

използвали възможностите на НПК за дисциплиниране на разследващия 

полицай с оглед своевременно изпълнение на техните указания. Не са 

давани указания и за принудително довеждане на Роза Кръстанова, за да се 

осуетят опитите й да шиканира разследването. 

5. При постановяване на постановлението за спиране от 4. 03. 2010г., 

изведено от канцеларията на СРП на 10. 03. 2010г. и на постановлението за 

спиране от 7.07.2010г., изведено на 19. 07. 2010г. прокурор Дамянова е 

допуснала нарушение на Указание №55/14.02.2008г. и Указание №55 от 1. 

04. 2008г.- отдел ІІ на ВКП както следва: 

- според т. 6 от горепосочените указания досъдебното производство се 

спира само ако са извършени всички действия по разследването, събрани 

са всички възможни  и необходими доказателства на този етап, извършени 

са всички действия по издирване на неразкритите извършители, съответно 

на ненамерени или укриващи се обвиняеми. В случая обв. Р. К. е била на 

установения по делото адрес. Не е постановено принудителното й 

довеждане за разпит след като няколкократно отказала да се яви в 06РУ на 

СДВР. Не са използвани и другите възможности на НПК за 

дисциплиниране на обвиняемата.  

- според т. 7 от горепосочените указания действията по издирването 

обхващат и обявяването на съответните лица за местно и общодържавно 

издирване. В случая Р. К. не е обявявана за местно и общодържавно 

издирване. 

- според т. 25 когато досъдебното производство се спира на осн. чл. 

25, т.2 от НПК, прокурорът трябва предварително да прецени евентуалното 

наличие на условията по чл. 269, ал.3 от НПК за извършване на 

разследването по реда на чл. 206 от НПК. В своите постановления 

прокурор Дамянова не е обсъждала този въпрос. Няма данни и за 

приложение на разпоредбата на чл. 226 от НПК, непосредствено преди 

спиране на делото; 

6. Проверката на прокурора след получаване на досъдебното 

производство е извършена формално. Прокурор Дамянова е получила 

делото на 10. 01. 2011г. Вместо да упражни правомощията си по чл. 242, 

ал.2 от НПК поради това, че делото не е предявено на обвиняемата, тя 

внесла обвинителен акт. 

 7. При произнасяне с постановление от 11. 01. 2010г., изведено от 

канцеларията на СРП на 19.01. 2010г., прокурор Дамянова е допуснала 

нарушение на едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК. 
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 При постановяване на разпореждане от 1. 03. 2011г. по 

НОХД№814/11г. Мариета Райкова- съдия в СРС не се съобразила със 

задължителната практика, по- конкретно ТР№2 от 7. 10. 2002г. на ВКС по 

т.н.д. №2/2002г., ОСНК, докладчик зам- председателят на ВКС Румен 

Ненков. Според т.4.2 от него обвинителният акт определя предмета на 

доказване от гледна точка на извършеното престъпление и участието на 

обвиняемия в него и по този начин да се поставят основните рамки на 

процеса на доказване и осъществяване на правото на защита. Следователно 

съдът е обвързан с обвинението, формулирано в обвинителния акт и дължи 

произнасяне по него. Въпросите дали обвинението е доказано; дали с оглед 

разпоредбата на чл. 164, ал.1, т.3 от ГПК отсъствието на обвиняемата при 

получаване на сумата и нежеланието да подпише разписка за получената 

сума могат да бъдат тълкувани като действия препятстващи събирането на 

сумата по исков ред; дали твърденията, че не е получавала такава сума от 

Р. Т., направени в отговора на исковата молба по гр. д. №1485/09г. по 

описа на СРС могат да бъдат тълкувани като намерение на добронамерен 

длъжник да се издължи по договор за заем; дали са изложени факти 

относно обективната възможност на К. да върне сумата от 36 200лв. и дали 

тя е предприемала действия в тази посока; дали К. е имала намерение да 

използва тази сума за разширение на бизнеса си, са въпроси по същество 

на правния спор и по тях съдът следва да се произнесе с присъдата. 

 Според т. 1, абзац 2 от диспозитива на ТР№2 от 7. 10. 2002г. на ВКС 

по т.н.д. №2/2002г., ОСНК правата на обвиняемия и неговия защитник са 

винаги ограничени при неизвършване на действия по предявяване на 

разследването. В конкретния случай разследващия полицай не е предявила 

разследването на Р. К. и нейния защитник по реда на НПК. При 

постановяване на разпореждането от 1. 03. 2011г. по НОХД№814/11г. по 

описа на СРС, съдия Райкова не е посочила това отстранимо съществено 

нарушение на процесуалните правила и следователно не е посочила 

изчерпателно основанията за връщане на делото на прокурора. По този 

начин тя допринесла разглеждането на делото да продължи ненужно 

дълго. 

 Като не се е съобразила с  ТР№2 от 7. 10. 2002г. на ВКС по т.н.д. 

№2/2002г., ОСНК съдия Мариета Райкова  е допуснала нарушение на чл. 

130, ал.2 от ЗСВ според, който тълкувателните решения на ВКС са 

задължителни за органите на съдебната власт. 
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 Съдия Райкова не е проявила достатъчно взискателност при 

упражняване на правомощията си по чл. 311 от НПК. Тя е подписала 

протокола от съдебното заседание по НОХД№814/11г. по описа на СРС , 

което се състояло на 28 февруари 2012г. въпреки, че в него не са отразени 

част от изявленията на повереника на пострадалата и от мотивите на съда 

за постановяване на протоколното определение, с което на осн. чл. 288, т.1 

от НПК делото е върнато на прокурора. В протокола не са посочени 

коректно и датите на документите, които съдът коментира. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 

Инспекторатът към ВСС /ИВСС/ дава следните  

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

         І. Препоръчва на Мария Дамянова- прокурор в СРП да си 

създаде необходимата организация така, че при упражняване на 

правомощията на наблюдаващ прокурор: 

1. Да проявява по- голяма взискателност по отношение срочното 

приключване на съответното досъдебно производство, включително 

чрез използване възможностите на НПК за дисциплиниране на 

органите, водещи разследването и на обвиняемия и чрез даване на 

конкретни указания за разследването; 

2. Да следи за своевременното и ритмично извършване на 

процесуалните действия по досъдебно производство; 

3.Да иска своевременно продължаване на срока на разследване; 

4. Да изисква от органите, водещи разследването да изпълняват 

своевременно указанията на прокурора; 

5. Да спазва Указание №55/14. 02. 2008г. и Указание №55 от 1. 04. 

2008г. на отдел ІІ на ВКП; 

 6. Да спазва срока по чл. 242, ал.3 от НПК и да проучва 

внимателно делото преди произнасяне по него. 

 

ІІ. Препоръчва на Мариета Райкова- съдия в СРС в качеството 

си на съдия- докладчик: 

1.  Да спазва стриктно задължителната съдебна практика; 

2. Да проучва внимателно делата преди произнасянето по чл. 248 

от НПК; 
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3. Да проявява по- голяма взискателност спрямо съдебния 

секретар при изпълнение на правомощията си по чл. 311 от НПК. 

 

Спазването на препоръките, дадени с настоящия  Акт с резултати от 

извършена проверка следва да бъде постоянна практика. 

 

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се връчи 

на Александър Налбантов- административен ръководител- районен 

прокурор при СРП, на Мария Дамянова- прокурор в СРП, на Методи 

Лалов- И.ф. административен ръководител- председател на СРС и на 

Мариета Райкова- съдия в СРС. 

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.7 от ЗСВ да се сигнализира ВСС като му се 

изпрати копие от настоящия Акт с резултати. 

 

 

             

ИНСПЕКТОР:                                                                                                   

                           …………….…….……………                                     

                             /АЛБЕНА КОСТОВА/ 

 

 

 

ММ 

 

 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на 

АЛЕКСАНДЪР НАЛБАНТОВ- РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ СОФИЙСКА 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 
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Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на МЕТОДИ 

ЛАЛОВ – И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРС. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на МАРИЯ 

ДАМЯНОВА- ПРОКУРОР В СРП. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 
 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на МАРИЕТА 

РАЙКОВА- СЪДИЯ В СРС. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

ММ 


