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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17,  тел.факс  989 48 66 

 
 
 

АКТ 
 

за извършена проверка по сигнал вх. № Ж-01-334/2011г. 
 
 Ясен Тодоров – инспектор в Инспектората към ВСС, след като се 
запознах с материалите от проверката, установих следното:  

Проверката е назначена със Заповед №Ж-01-334/18.05.2011г. 
Сигналът е подаден от адв. Юлиан Л. Дацев от САК, в качеството си 
пълномощник на Ст. Ив. Г., със съдебен адрес на кантората: гр. 
София, ул.”Аксаков” № 28, ет.2, ап.3. В сигнала, адв. Дацев се оплаква за 
забавено разследване по пр.пр.№36990/08г. по описа на СРП, ДП 
№15452/08г. по описа на Първо РУ – СДВР. Жалбата, която е била 
подадена до СРП на 29.07.2008г., в която е бил изложил твърдения за 
евентуално извършени престъпления от общ характер във връзка с 
осъществени покупко – продажби на недвижим имот – апартамент, 
находящ се в град София, ж.к.”Младост”, блок ….. След извършена 
проверка са били събрани достатъчно данни за наличие на извършени 
престъпления от общ характер, поради което е било образувано ДП. От 
момента на образуването на ДП е изтекъл срок, надвишаващ 2 години, а 
разследването не е приключило. Моли ИВСС да извърши проверка на 
делото и с оглед правомощията си да предприеме действия за 
приключването му в най-кратък срок. 

В резултат на запитване на ИВСС с изх. № Ж-01-334/28.04.2011г. 
отправено до Районния прокурор на гр. София е изискана справка. На 
13.05.2011г справката е получена в ИВСС, като в получената справка от 
наблюдаващият прокурор Г. Господинова е описано движението на 
образуваното дело по пр.пр.№36990/08г. по описа на СРП, ДП №15452/08г. 
по описа на Първо РУ – СДВР, от която е видно, че срокът на 
разследването е бил удължаван многократно. 
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Тогава от Главния инспектор на ИВСС бе назначена проверка със 
Заповед №Ж-01-334/18.05.2011г., като за краен срок за извършване на 
проверката по горепосоченото дело бе даден срок до 17.06.2011г. 
 За проверяващ екип бяха определени инспектор Ясен Тодоров и 
експертите Сия Иванчова и Димитрина Долапчиева. 

Проверката беше извършена на място в СРП на 15.06.2011г. и 
16.06.2011г. 

Наблюдателната прокурорска преписка е подшита в папка, 
хронологично подредена. Направена е проверка по образуването и 
движението на пр.пр.№36990/08г. по описа на СРП, ДП №15452/08г. по 
описа на Първо РУ – СДВР 

ДП е образувано на 09.12.2008г.срещу Ем.Хр. Я. за извършено 
престъпление по чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл. 209, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК и чл. 
316, вр. чл. 308, ал.1 от НК  и срещу Н. Ив. М. за извършено престъпление 
по чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл. 209, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК и чл. 316, вр. чл. 
308, ал.1 от НК. 

 Наблюдаващи прокурори са били П.Панов и Д. Кръстилева, а от 
22.10.09г. материалите са разпределени на прокурор Г. Господинова. 

Преписката  е образувана по повод жалба на адв. Ю. Дацев в 
качеството му на пълномощник на Ст. Ив. Г. с оглед данни за извършено 
престъпление по чл. 210, ал.1, т. 5, вр. чл. 209, ал.1 от НК и престъпление 
по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1 от НК. 

С постановление от 05.08.2008г. прокурор П.Панов от СРП възлага 
извършването на проверка от служители на 01 РПУ – СДП, в хода на която 
да бъдат изпълнени указанията, дадени в обстоятелствената част на 
постановлението /в обстоятелствената част на постановлението са дадени 
подробни указания за извършването на проверката/. Даден е срок за 
извършването й от 20 дни. Дадени са указания, преписката да бъде 
изпратена незабавно на прокурора, също и при удължаване на срока на 
проверката, следва да бъде докладвано лично на прокурора, възложил 
извършването на проверката най-късно 7 дни преди изтичането на 
горепосочения срок.  

С писмо до Началника на Първо РУ – СДВР/изх. от 14.10.08г./ 
прокурор Панов напомня, че срокът на проверката е изтекъл и следва 
преписката да се докладва лично на наблюдаващия прокурор. 

Преписката е постъпила в СРП на 11.11.2008г. след изразено мнение 
в докладна записка в която има данни за извършено престъпление от общ  
характер. 
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С постановление от 21.11.08г. /изв. 09.12.08г./ прокурор П. Панов 
от СРП образува ДП срещу Ем.Хр. Я.,  

- за това, че на 16.10.2007г. в гр. София, в нотариална кантора на 
нотариус Ив. Дахтеров с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил 
заблуждение у В. Ст. Ст. /че й продава недвижим имот – апартамент №…, 
находящ се в гр. София, ж.к. „Младост-1”, бл….., вх…, ет…., който 
притежавал в качеството си на наследник на починалата на 02.11.2006г. 
Ан.П. М. и поддържал това заблуждение, като на горепосочената дата и 
място представил пред Ст. и нотариус Дахтеров препис – извлечение от акт 
за смърт № 0808/02.11.06г. и удостоверение за наследници № 
003634/11.10.07г./ и с това причинил на В. Ст. имотна вреда в големи 
размери – 15 002 лева – престъпление по чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл. 209, ал.1, 
пр.1 и пр.2 от НК и  

- за това, че пред нотариус Дахтеров и В. Ст. на 16.10.2007г. в гр. 
София съзнателно се ползвал от неистински официални документи – 
„препис” – извлечение от акт за смърт, като за самото съставяне на 
горепосочените документи не може да се търси наказателна отговорност – 
престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал.1 от НК 

и срещу Н.И.М. за това, че на 22.02.08г. в гр. София в нотариалната 
кантора на нотариус Албена Шербанова, на ул.”Бачо Киро” №4 с цел да 
набави за себе си имотна облага, възбудила заблуждение у Кр.Цв.Ас., че е 
упълномощена от Т. Ив. Ст. да продаде собствения й недвижим имот – 
апартамент №16, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост-1”, бл…., вх.8, 
ет.6 и поддържала това заблуждение като на посочената дата и място 
представила пред Асенов и нотариус Шербанова нот. заверено 
пълномощно рег.№.....на което е бил придаден вид, че е съставено и 
подписано от Т.Ив.Ст. и с това причнила  на Кр. Цв.Ас.имотна вреда в 
големи размери – 19 743.50 лв.- престъпление по чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл. 
209, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК и за престъпление по чл. чл. 316, вр. чл. 308, 
ал.1 от НК. 

Според прокурор П.Панов предвид факта, че между горепосочените 
престъпления извършени от различни лица е налице връзка 
доколкото у пострадалите лица е било възбуждано и поддържано 
заблуждение, че ще придобият един и същ недвижим имот, като 
именно в тази връзка са били осъществени и документни 
престъпления, разследването следва да бъде извършено в рамките на 
едно и също ДП. Дадени са подробни указания по разследването, както и 
двумесечен срок за разследване. 
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На 13.01.09г. разследващ полицай Яна Петкова изпраща в СРП 
следствено – календарен план относно провеждането на ПСД. 

На 24.03.09г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране, като е 
разпределено на същата дата на прокурор Д. Кръстилева. На 
20.03.09г./изведено на 08.04.09г./ прокурор Д. Кръстилева спира НП. 

На 23.03.09г. /изведено на 08.04.09г./ прокурор Д. Кръстилева 
възобновява НП, като счита, че разследването не е водено обективно и 
пълно и предстоят да бъдат извършени множество ПСД /не са посочени 
какви/. Напомня на водещия разследването, че е недопустимо да изпраща 
формално делото с мнение за спиране, без да бъдат налице процесуални 
основания за това и следва да сезира наблюдаващия прокурор с искане за 
продължаване на срока на разследване, в случай, че законовия срок се 
окаже недостатъчен. 

На 26.05.09г. в СРП е постъпило предложение от дознател Я. 
Петкова за продължаване на срока на разследването  с 4 месеца, считано от 
08.06.09г. 

На 27.05.09г. преписката е разпределена на прокурор Д. Младенов, 
поради това, че наблюдаващия прокурор Д. Кръстилева е в болнични. 

Прокурор Д. Младенов изготвя искане/изх. от 30.05.09г./ до Градския 
прокурор за продължаване срока за разследването.На 22.06.09г. искането 
за продължаване срока за разследване е върнато в СРП от прокурор 
В.Андреев от СГП, на 23.06.09г. е разпределено на прокурор Д. Младенов, 
като е указано че следва да бъде приведено в съответствие с указанията на 
прокурор  зав. отдел „Инстанционен контрол” . 

На 26.06.09г. искането на прокурор Д. Младенов отново е изпратено 
до Градския прокурор за продължаване срока за разследване с 4 месеца, 
считано от 08.06.09г. 

На 15.07.09г. искането по реда на чл. 234, ал.2 от НПК отново е 
върнато от прокурор В. Андреев от СГП и е указано, че същото следва да 
бъде приведено в съответствие с указанията на прокурор  зав. отдел 
„Инстанционен контрол”  изх.№169/09г. установено е, че новото искане по 
нищо не се различава от предишното, освен от промяната на датата и че 
следва искането да бъде изготвено в съответствие с указанието. 

На 23.07.09г. в СРП е постъпило отново предложение от дознател Я. 
Петкова за продължаване срока на разследване с 4 месеца, считано от 
08.06.2009г., разпределено на прокурор Д. Кръстилева на 23.07.09г.. 
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На 20.07.09г. прокурор Д. Кръстилева изготвя отново искане /изх. 
27.07.09г./ до СГП за продължаване срока за разследване, като е 
упоменато, че то е първо поред. 

На 14.08.09г. в СРП  е постъпило уведомление от СГП- прокурор Р. 
Слабакова, че искането на основание чл. 234, ал.3 от НПК е уважено. 

На 22.10.09г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране, 
разпределено е на прокурор Г. Господинова на 22.10.09г.. 

На 20.11.09г. /изведено на 02.12.09г./ прокурор Г. Господинова 
спира НП на основание чл. 244, ал.1 т. 3 от НПК, поради това, че от 
материалите по делото е установено, че Валентина Ст. Стоицова не е 
намерена на посочения от нея адрес, същата се явява като свидетел- 
очевидец на деянието, че нейните обяснение са от съществено значение за 
разкриване на обективната истина.. Препис от постановлението е 
указано да бъде изпратено само на 01 РУ- СДВР. 

На 24.11.09г. /изведено на 02.12.09г./ прокурор Г. Господинова 
възобновява НП, като дава указания по разследването, някои от които се 
повтарят/напр. да се назначи съдебно-графична експертиза на 
посочените в постановление на СРП от 09.12.08г. документи както и да 
се изпълнят указанията на СРП, дадени в постановлението от 09.12.09г./ 
Препис от постановлението е указано да бъде изпратено на 01 РУ- СДВР за 
продължаване на разследването. 

На 11.03.10г. ДП е получено в СРП със заключително  
постановление с мнение за спиране, разпределено е на прокурор Г. 
Господинова на 16.03.10г.. 

На 17.03.10г. /изведено на 26.03.10г./. прокурор Г.Господинова 
спира НП на основание чл. 244, ал.1 т. 3 от НПК, поради това, че от 
материалите по делото е установено, че Валентина Ст. Стоицова не е 
намерена на посочения от нея адрес, същата се явява като свидетел- 
очевидец на деянието, че нейните обяснение са от съществено значение за 
разкриване на обективната истина.. Препис от постановлението е 
указано да бъде изпратено Ст. Ив. Г. и на 01 РУ- СДВР за сведение. 

На 18.03.10г. /изведено на 26.03.10г./ прокурор Г. Господинова 
възобновява НП, като дава указания по разследването, някои от които се 
повтарят отново/напр. да се назначи съдебно-графична експертиза на 
посочените в постановление на СРП от 09.12.08г. документи/, както и 
да се изпълнят указанията на СРП, дадени в постановлението от 09.12.09г. 
Указано е и да се извърши разпит на В. Стоицова като се ползват 
процесуалните възможности, предвидени в чл. 120, ал.3 от НПК, както и да 
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бъде повдигнато прецизно обвинение на Ем. Хр. Я. и Н. Ив. М., след 
съгласуване с наблюдаващият делото прокурор. Препис от 
постановлението е указано да бъде изпратено да бъде изпратено 
Ст.Ив.Г. и на 01 РУ- СДВР за продължаване на разследването. 

На 07.06.10г./изв. 09.06.10г./ прокурор Г. Господинова изпраща 
уведомление до 01 РУ-СДВР, че процесуалните срокове са изтекли  и с 
оглед разпоредбата  на чл. 203 от НПК следва ДП да бъде докладвано 
незабавно в СРП. 

На 15.06.10г. ДП е получено в СРП с мнение за спиране, 
разпределено на прокурор Г.Господинова на 18.06.10г. 

С постановление от 05.07.10г. прокурор Г.Господинова спира НП на 
основание чл. 244, ал.1 т. 3 от НПК, поради това, че от материалите по 
делото е установено, че В. Ст. Ст. не е намерена на посочения от нея адрес, 
същата се явява като свидетел- очевидец на деянието, че нейните 
обяснение са от съществено значение за разкриване на обективната 
истина.. Препис от постановлението е указано да бъде изпратено да 
бъде изпратено Ст.Ив.Г. и на 01 РУ- СДВР за сведение. 

На 06.07.10г. /изведено на 08.07.10г./ прокурор Г. Господинова 
възобновява НП, като дава указания по разследването, някои от които се 
повтарят отново/напр. да се назначи съдебно-графична експертиза на 
посочените в постановление на СРП от 09.12.08г. документи/, както и 
да се изпълнят указанията на СРП, дадени в постановлението от 09.12.09г. 
Указано е и да се извърши разпит на В. Ст. като се ползват процесуалните 
възможности, предвидени в чл. 120, ал.3 от НПК, както и да бъде 
повдигнато прецизно обвинение на Ем. Хр. Як. и Н. Ив. М., след 
съгласуване с наблюдаващият делото прокурор. След запознаването с 
материалите  по ДП, прокурор Г. Господинова констатира, че 
разследващият орган не е изпълнил задълженията си по чл.203, ал.1, 2 
и 3 от НПК да проведе всестранно и пълно обективно разследване, не 
бил изпълнил нито едно от задължителните указания за разследване, 
дадени в постановлението на СРП от 26.03.10г., както не е изпълнил 
задължението си по чл. 203, ал.4, от НПК да докладва делото н а 
наблюдаващия прокурор. След 26.03.10г. до изтичането на срока на 
разследването, разследващият полицай не е извършвал никакви 
действия по разследването, паради което  не може да осигури 
законосъобразно разследване и би следвало да бъде отстранен на 
основание чл. 196, ал.1, т.4 от НПК, като се преценят основанията за 
дисциплинарна отговорност на същия за неизпълнение на служебните 
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му задължения. Също така прокурор Г. Господинова счита, че в 01 
РУП-СДВР не могат да осигурят законосъобразно провеждане на 
разследването, поради което изземва делото от 01 РУП-СДВР и го 
възлага за разследване на разследващ полицай от СДВР.  

Прокурор Г.Господинова отстранява разследващ полицай В. 
Найденова от разследването, изземва ДП №15452/08г. по описа на 01 
РУ-СДВР, пр.пр. №36990/08г. и го възлага за разследване на СДВР. 

Изготвено е искане  на 08.07.10г. от прокурор Г. Господинова до 
СГП за удължаване на срока за разследване с 4 месеца, считано от 
07.07.10г. 

На 23.07.10г. прокурор М. Нейкова от СГП връща искането за 
удължаване на срока за разследване на СРП, поради непосочена дата на 
спиране на НП, като уведомява СРП, че съгласно дадените указания от 
ВКП по сроковете на възобновените производства, че следва същите да се 
изчисляват от датата на образуване до датата на спирането им, че периодът 
на спиране не се взема предвид и удължаването на срока  става само 
съобразно периода между тези две дати и оттам се определя кой е 
компетентен да удължи срока. Разпределено на прокурор Г. Господинова 
на 23.07.10г. 

Изготвено е ново искане от 03.08.10г. от прокурор Г. Господинова 
до СГП за удължаване на срока за разследване с 4 месеца, считано от 
07.07.10г., като са посочени изисканите от СГП данни. 

На 30.09.10г. прокурор М.Нейкова от СГП удължава срока на 
разследване с 4 месеца, считано от 06.07.10г. 

Изготвено е ново искане от 17.10.10г./изв. на 23.11.10г./ от прокурор 
Г. Господинова до СГП за удължаване на срока за разследване с 4 месеца, 
считано от 07.11.10г.,/което явно не е било изпратено/  

Изготвено е ново искане от 17.11.10г./изв. на 19.11.10г./ от прокурор 
Г. Господинова до СГП за удължаване на срока за разследване с 4 месеца, 
считано от 07.11.10г., 

На 06.12.10г. прокурор М.Нейкова от СГП удължава срока на 
разследване с 4 месеца, считано от 08.11.10г., като обръща внимание на 
наблюдаващия прокурор Г.Господинова и на водещият разследването 
за незабавното законосъобразно приключване на ДП. 

От СДВР – от разследващ полицай Й.Йорданов в СРП на 
08.03.2011г. е постъпило искане за удължаване срока на разследване с 4 
месеца, считано от 07.03.2011г., поради фактическа и правна сложност на 
ДП, разпределено на прокурор Г. Господинова на 08.03.2011г. 
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Изготвено е ново искане от 09.03.11г./изв. на 14.03.11г./ от прокурор 
Г. Господинова до СГП за удължаване на срока за разследване с 4 месеца, 
считано от 08.03.11г. 

На 22.03.11г. в СРП е постъпил сигнал от адв. Ю.Дацев, в качеството 
си на пълномощник на Ст. Г. за разследването, продължило „извън 
всякакви разумни срокове”, с резолюция от Районният прокурор до 
наблюдаващия прокурор за срочното приключване на разследването и 
произнасяне по същество. 

С постановление от 25.03.11г./изв. на 28.03.11г./ прокурор 
Г.Господинова изпраща до СДВР молбата на адв. Дацев ведно с 
приложени към нея от същия документи. 

На 28.03.11г. в СРП от СГП – прокурор М.Нейкова е постъпило 
писмо за причините за забавяне на разследването по ДП. 

На 28.03.11г. в СРП от СГП – прокурор М.Нейкова е постъпило 
писмо за удължаване на срока за разследване с 2 месеца, считано от 
09.03.11г., като е напомнено че в искането за срок следва да бъде посочена 
взетата мярка за процесуална принуда на обвиняемите, както и обръщане 
на внимание на наблюдаващия прокурор и водещия разследването за 
незабавното му приключване. 

На 04.04.11г. от ВКП – прокурор В. Миков изисква справка за 
движението на ДП. 

На 11.04.11г. прокурор Г. Господинова изисква справка от СДВР. 
На 14.04.11г. в СРП е получена справка от разследващ полицай Й. 

Йорданов, в която уведомява, че по ДП няма привлечени лица в 
качеството им на обвиняеми. 

С постановление на разследващ полицай Й. Йорданов от 09.05.11г. е 
привлечено като обвиняемо лицето Н. Ив. Ч. за извършено престъпление 
по чл. 316, вр. чл. 309, ал.1 от НК и е взета МНО „Подписка”, съгласувано 
с наблюдаващия прокурор Г.Господинова. 

С постановление на разследващ полицай Й. Йорданов от 09.05.11г. е 
привлечено като обвиняемо лицето Ем. Хр. Як. за извършено престъпление 
по чл. 316, вр. чл. 308, ал.1 от НК и е взета МНО „Подписка”, съгласувано 
с наблюдаващия прокурор Г.Господинова. 

На 10.05.11г. в СРП е получено искане от разследващ полицай Й. 
Йорданов за удължаване срока на разследване. 

Изпратена на ИВСС е справка за движението на ДП.  
Изготвено е ново искане от 09.05.11г./изв. на 12.05.11г./ от прокурор 

Г. Господинова до СГП за удължаване на срока за разследване с 2 месеца, 
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считано от 09.05.11г., като с писмо от 26.05.11г. СГП на основание чл. 234, 
ал.3 НПК, срокът е удължен с 2 месеца, считано от 09.05.11г. 

 
ДП се състои от 2 тома, 1-ви том – 208 стр., а 2-ри том – от 85 стр., 

като е подшито, номерирано но не  хронологично подредено. 
 
От момента на образуването на ДП са изискани и приложени 

различни справки от различни институции. 
На 24.10.08г. е приложена докладна записка от Мл.ПИ Е.Иванова до 

Началника на 09 РУ-СД МВР с която го уведомява, че лицето В. Ст. 
Стоицова не може да бъде намерена на адреса в ж.к. „Люлин”, бл. 533.  

С постановление от 28.1008г. инсп. Л.Любенов –ОР при 01 РУ-СДВР 
назначава изготвянето на експертна справка на група експерти при 01 РУ-
СДВР. 

На стр. 42 от ДП е приложено обяснение от пострадалата Ст. Ив. Г., с 
адрес и телефони.. 

На 15.10.08г. до 09 РУ-СД МВР са изпратени призовки за връчване 
на лицата Ем.Хр. Як. и В.Ст.Ст.. 

Приложено е писмо от прокурор П.Панов, който изисква преписката 
да бъде докладвана, тъй като срокът на проверката е изтекъл. 

До 102 стр. са изискани и приложени от различни служби документи, 
нот. актове, приложени обяснения. 

На стр. 102 е приложена молба от адв. Дацов, като пълномощник на 
пострадалата Ст.Ив.Г. моли всички съобщения на доверителката му да 
бъдат изпращани на неговият съдебен адрес в гр. София, ул. 
„Ак…ков”№..8, ет.2, ап. 3. Посочени са стационарен и мобилен телефон. 

 С протокол от 10.02.09г. ст. дознател Я. Петкова е разпитала лицето 
Кр. Цв. Ас.. 

От стр. 11 до стр. 120 на ДП са приложени призовки за връчване на 
различни лица. 

На стр. 121 от 11.02.09г. е приложена докладна записка относно 
извършена проверка на адрес за връчване на призовка на Ст.Ив. Г. от 
Мл.ПИ М.Маринов до Началника на 01 РУ-МВР – гр. Русе в която 
уведомява, че от беседа със съседи, които са заявили, че Г…. е напуснала 
адреса и повече от 10 години апартамента е продаден. При извършената 
справка се е установило, че същата няма нова адресна регистрация. 

На стр. 125 – с постановление от 06.03.09г. ст. дознател Яна Петкова 
изпраща ДП до СРП с мнение за спиране. 
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На стр. 126 ст. дознател Я. П. изготвя постановление –за 
възлагането извършване на действия по разследване в друг район за 
призоваване и разпит на Ст. Герасимова, като точно са описани въпросите 
на които следва да отговори. 

На стр.131 с протокол от 08.05.09г. в гр. Русе дозн. Хр. Ванева 
извършва разпит на св. Ст. Герасимова с друг настоящ адрес.  

На стр. 133 от 08.09.09г. разследващ полицай В.Н. изготвя 
постановление със заключение за спиране на основание чл. 244, ал.1, т. 1 
вр. чл. 25, т. 2 от НПК. 

На стр. 134 от 04.02.10г. разследващ полицай В. Н. изисква справки и 
документи от СО-Район Люлин. 

На стр. 135 от 15.12.09г. разследващ полицай В. Н. с протокол 
извършва разпит на св. Алб. Ш.. 

На стр. 136 от 15.12.09г. разследващ полицай В. Н. с протокол 
извършва разпит на св. ИвВ.Д.. 

От стр.136 до 152 – приложени документи. 
На стр. 152 от 21.12.09г. разследващ полицай В. Н. с протокол 

извършва разпит на св. Н. Н.. 
На стр. 153 от 21.12.09г. разследващ полицай В. Н. с протокол 

извършва разпит на св. Кр. М.. 
На стр.160 делото вече е изпратено в СДВР и е възложено на мл. 

разследващ полицай Й.Й., който изисква справки от имотния регистър. 
/До момента лицата , срещу които е заведено ДП не са намерени, 

нито са извършени каквито и да е действия за тяхното издирване/ОДИ-
установяване на адрес, принудително довеждане и др./, както и свидетели, 
които не могат да бъдат открити. 

На стр. 163 от 01.12.10г. мл. разследващ полицай Й. Й. с протокол 
извършва разпит на св. М. Т. 

На стр. 163 от 01.12.10г. мл. разследващ полицай Й. Й. с протокол 
извършва разпит на св. М. Гр.. 

От 164-185 – приложени писма и документи. 
На стр. 186 от 07.01.11г. мл. разследващ полицай Й. Й. с протокол 

извършва разпит на св. Д. Р. 
На стр. 195 от 14.01.11г. мл. разследващ полицай Й. Й. с 

постановление от 14.01.11г. назначава графическа експертиза, която е 
изготвена на 28.04.11г. 

На стр. 206, 207 призовки за Ем. Як. и Н. Ч., няма данни за връчване. 
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На стр. 208 от 13.05.11г. мл. разследващ полицай Й. Й. с протокол 
извършва разпит на св. Кр. Цв.Ас.. 

Във 2-ри том от стр. 3 до стр. 36 адв Дацев представя доказателства 
за разследващите, които са приети с постановление на наблюдаващият 
прокурор от 25.03.11г. 

На стр. 44 от 18.05.11г. мл. разследващ полицай Й. Й. с протокол 
извършва разпит на св. Ем. Хр.  Як., като с протокол от 18.0511г. са 
приложени образци от подписа на Ем.Хр. Як.. 

На 18.05.11г. с постановление до Началника на Сектор 
„Издирване”О”ПКП”-СДВР на разследващ полицай Й. Й. за провеждане на 
ОИМ с мярка „установяване на адрес”. 

На стр.66 с постановление от 25.05.11г разследващ полицай Й. Й. 
назначава изготвянето на графическа експертиза, изготвена на 28.05.11г. и 
приложена към делото. 

На стр. 76 с постановление от 09.05.11г., предявено на 30.05.11г. от 
разследващ полицай Й. Й. е привлечено като обвиняем лицето Н.Ив. Ч. 
за извършено престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал.1 от НК, с наложена 
МНО „Подписка”, с протокол от 30.05.11г. е извършен разпит. 

На стр. 83 с постановление от 09.05.11г., предявено на 10.06.11г. от 
разследващ полицай Й. Й. е привлечено като обвиняем лицето Ем. Хр. 
Як. за извършено престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал.1 от НК, с 
наложена МНО „Подписка”, с протокол от 10.06.11г. е извършен разпит. 

 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 
От направената проверка на наблюдателната прокурорска преписка и ДП 
се установи че: 
 

1. Исканията от прокурорите от СРП за продължаване срока за 
разследване според прокурор В.Андреев от СГП са формални, не са 
приведени в съответствие с указанията на прокурор Зав.отдел 
„Инстанционен контрол” изх.№169/09г.. Исканията са връщани 
неколкокрано – 

- искане за продължаване срока на разследване с 4 месеца, 
считано от 08.06.09г. изх. 30.05.09г./от пр. Д. Младенов/ – върнато 
на 22.06.09г. поради несъответствие с указанията 

- отново искане изх. 26.06.09г./от пр. Д. Младенов/ – върнато на 
15.07.09г. поради несъответствие с указанията, като е 
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установено, че новото искане по нищо не се различава от 
предишното 

- отново искане изх. 27.07.09г./от пр. Д. Кръстилева/-уважено от 
14.08.09г. - прокурор Р. Слабакова от СГП  

- В този случай реално на 14.08.09г. е уважено искане за 
продължаване срока на разследване с 4 месеца, считано от 
08.06.09г. 

- искане до СГП от 08.07.10г. за продължаване срока на 
разследване с 4 месеца, считано от 07.07.10г. /от пр. 
Г.Господинова/ – върнато на 23.07.10г. от СГП – прокурор М. 
Нейкова, поради непосочена дата на спиране на НП, като 
уведомява СРП, че следва сроковете да се изчисляват от датата 
на образуване до датата на спиране на НП. 

- искане до СГП от 03.08.10г. от прокурор Г. Господинова за 
продължаване срока на разследване с 4 месеца, считано от 
07.07.10г. /от пр. Г.Господинова/- на 30.09.10г. прокурор М. 
Нейкова от СГП удължава срока за разследване с 4м., считано от 
06.07.10г. 

Исканията за продължаване срока за разследване са връщани 
поради това, че не са били описани подробно извършените до момента 
ПСД, както и какви точно ПСД следва да бъдат извършени. 

2. Не е указано от страна на наблюдаващия прокурор Г. 
Господинова преписи от постановленията за спиране на НП /пост. От 
24.11.09г., изв. 02.12.09г./да бъде изпратено на пострадалото лице – 
нарушение на чл.244, ал.3 от НПК, с което е нарушено правото на 
пострадалия да обжалва постановлението за спиране на НП. 

3. Спирането на НП и възобновяването му многократно е било в 
един и същи ден, или с разлика от няколко дни –  

- спряно НП на 20.03.09г.изв. 08.04.09г./пр. Д.Кръстилева/ 
- възобновено НП на 23.03.09г. изв. 08.04.09г. 
- спряно НП на 20.11.09г.изв. 02.12.09г./пр. Г.Господинова/ 
- възобновено НП на 24.11.09г. изв. 02.12.09г. 
- спряно НП на 17.03.10г.изв. 26.03.10г./пр. Г.Господинова/ 
- възобновено НП на 18.03.10г. изв. 26.03.10г. 
- спряно НП на 05.07.10г.изв. 08.07.10г./пр. Г.Господинова/ 
- възобновено НП на 06.07.10г. изв. 08.07.10г. 
- По този начин сроковете за разследването са се удължавали, без 

да е било изготвено искане за  продължаване на разследването, 
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като това е продължило и след отмяната на чл. 244, ал.4 НПК в 
сила от 28.05.10г., където при възобновяване на НП, 
разследването,  се извършва в сроковете на чл. 234. 

4. Многократно е искано удължаване срока на разследването – 6 
пъти 
- на 20.07. 09г – с 4 м., считано от 08.06.09г. 
- на 08.07.10г. – с 4 м., считано от 07.07.10г. 
- на 17.10.10г. /изв.23.11.10г./ с 4 м., считано от 07.11.10г./явно не е било 
изпратено/ 
-на 17.11.10г.  -- с 4 м., считано от 07.11.10г. 
- на 06.12.10г. – с 4 м., считано от 08.11.10г. 
- на 09.03.11г. – с 4 м. , считано от 08.03.11г.- уважено за 2 месеца 
- на 09.05.11г. – с 2 м., считано от 09.05.11г.- уважено 
Исканията са изготвени формално, без да са посочени конкретни ПСД. 
    5. В постановленията за спиране и възобновяване не се вижда 
наблюдаващият прокурор задълбочено да се е запознал с извършените 
ПСД, дава формални указания, като се позовава на постановлението 
за образуване на ДП от 21.11.08г./изв. 09.12.08г./ 

Многократно НП е спирано, поради това, че св. В.Стоицова не е 
намерена на адреса, на който е регистрирана, но в същото време нито 
веднъж не е указано да бъде обявена за ОДИ /с мярка установяване на 
адрес, принудително довеждане  /, както и други алтернативни начини 
за издирване на лицето. 
    6. На лицата срещу които е образувано ДП,  на 15.10.08г. до 09 РУ –
СД МВР са били изпратени призовки за връчване, но до 18.05.11г. 
няма данни да са били търсени. Едва на 18.05.11г. са били приложени 
образци от подписа на Ем. Як. и е назначена графическа експертиза. 

7. Наблюдаващият прокурор Г. Господинова не е упражнявала 
достатъчен контрол при провеждането на разследването,  неглижирал 
е събирането на доказателства, като не е давал конкретни указания по 
разследването, издирването на различни лица, като се е оправдал, че 
разследващите органи не са били изпълнили указанията му /формални 
и непълни/ 

8. Реално разследването продължава от 09.12.08г. до 15.06.11г. /две 
години и шест месеца, като спиранията са били само за по няколк дни, 
колкото да се санират сроковете/, 6 пъти се е продължавал срока за 
разследването, като и до момента на извършване на проверката НП не 
беше приключило във фазата на ДП. Разследването е продължило 
извън всякакви разумни срокове. 



 14

9. Отделно от всичко констатирано по-горе стои въпросът доколко 
правилно в едно производство се разследват две отделни 
престъпления /който макар с един и същ предмет/ са извършени от 
отделни лица, без да е установена някаква връзка помежду им. 
 

 
ПРЕПОРЪКИ: 

 
Към административния ръководител на Софийска районна 

прокуратура:  
 

1. Горепосоченото  ДП по пр.пр. №36990/08г. по описа на СРП, ДП 
№15452/08г. по описа на Първо РУ – СДВР да бъде приключено в 
максимално кратък срок, като на ИВСС бъде изпратен всеки последващ 
акт на прокуратурата /включително и искания за  удължаване срока на 
разследването/, както и копие от крайния акт на прокуратурата по 
приключване на ДП. 

2. Прокурорите от СРП да упражняват по - строг контрол по 
отношение на разследващите органи, с оглед провеждане на по - 
интензивни и по - качествени разследвания. Да се дават конкретни и 
изчерпателни указания на разследващите органи и да се следи стриктно за 
тяхното изпълнение в срок.   

 
 
 
Копие от акта да се изпрати на : 

 
1. Жалбоподателката чрез адв. Юлиан Л. Дацев – на посочения от него 

съдебен адрес  
2. Административния ръководител на СРП – г-н Ал. Налбантов за 

изпълнение на препоръките 
3. Прокурор Г. Господинова от СРП - за сведение и изпълнение на 

препоръките 
 
 
 

21.06.2011г.    ИНСПЕКТОР: 
    София       /ЯСЕН ТОДОРОВ/ 
 
 


