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                                         А К Т 

с резултати от извършена проверка 
 

 

 

 На основание чл.56,ал.2 от Закона за съдебната власт и въз основа на 

Заповед № Ж-01-695/03.04.2012г. на главния инспектор на Инспектората 

към Висшия съдебен съвет, на 06.04.2012г. бе извършена проверка в 

Районен съд – гр.Дупница  от екип  на ИВСС, в състав: инспектор 

Любомир Георгиев  с експерти Маргарита Борисова и Ана Рачева, и със 

задача: проверка по образуването, движението и приключването на НОХД 

№ 588/2009г. по описа на РС-Дупница.  

         Срокът за изготвяне на акта с резултатите от проверката  е  

18.05.2012г.    

         Препис от заповедта бе връчен на административния ръководител – 

председател на Районен съд – гр.Дупница.  

           

         На проверяващия екип от ИВСС бе предоставено за проверка 

НОХД № 588/2009г. по описа на РП-Дупница. 

                 

Повод за проверката:  
 

         Заповедта на главния инспектор е издадена по повод постъпил в 

Инспектората към ВСС сигнал рег.вх.№ Ж-01-695/08.07.2011г.  

Жалбоподател е В.Ф., подсъдима по НОХД № 588/2009г. по описа на 

Районен съд – гр.Дупница. В жалбата си до Инспектората към Висшия 

съдебен съвет същата прави оплаквания за забавено производство по 

посоченото дело, което според жалбоподателката било  безпричинно  

отлагано за дълъг период от време.   По сигнала е изготвено становище на 

ИВСС от 03.08.2011г. с препоръка до административния ръководител на 

Районен съд- гр.Дупница за изготвяне на задълбочен анализ за причините 

за забавеното производство по делото, както и за предприемане на мерки 



за приключването му в разумен срок. От писмо изх.№ 09-76/27.01.2012. на 

административния ръководител на РС-Дупница е видно, че препоръките са 

изпълнени. След направения анализ на развитието на съдебното 

производство е установено, че забавянето  най-вече се дължи на 

процесуалното поведение на подсъдимите и нередовното призоваване на 

свидетелите. Съдията-докладчик е предприел всички необходими действия 

за приключване на делото в разумен срок.   

          На 19.03.2012г. ИВСС е уведомен от председателя на РС-Дупница, че 

производството по НОХД № 588/2009г. е прекратено поради изтичане на 

предвидената в закона абсолютна давност. 

         

I.КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

При извършената проверка на посоченото по-горе дело в Районен 

съд-гр.Дупница се установи следното: 

С постановление от 18.06.1997г. на Районна прокуратура – 

гр.Дупница срещу Р. И. Щ. е образувано предварително следствие  за това, 

че на 26.02.1997г.  в гр.Дупница е отнел пистолет от гл.старшина Й.И.С., 

като е употребил за това сила – престъпление по чл.198,ал.1 от НК. На 

14.07.1999г. следовател при ОСлС –гр.Кюстендил, ТО-гр. Дупница е издал 

постановление за обявяване на отсъстващо лице, а именно Р.И.Щ., за 

местно и общодържавно издирване.  

С постановление от 03.08.1999г. ДРП е спряла наказателното 

производство срещу Щ., поради напускане на същия на страната през 

месец март 1997г., което обстоятелство се явявало пречка за разкриване на 

обективната истина по делото. 

С постановление на ДРП от 22.11.2005г. производството по делото е 

възобновено, тъй като „ от предложената докладна записка е видно, че на 

05.10.05г. Щ. се е завърнал в страната. Това налага спряното полицейско 

производство да бъде възобновено за извършване на следствени 

действия”. 

От 03.08.1999г. до 01.12.2005г., на която дата е изпратена призовка 

до пострадалото лице С.  за разпит като свидетел, по делото не са 

извършвани никакви процесуално-следствени действия. 

Лицето Щ. за първи път е привлечено като обвиняем за престъпление 

по чл.198,ал.1 от НК  на 14.02.2006г. с постановление по следствено дело 

№ 96/97г. по описа на ОСлС-гр.Кюстендил, ТО-Дупница, като взетата 

мярка за неотклонение  спрямо него е „подписка”. На 17.02.2006г. същият 

е напуснал пределите на страната, видно от писмо  изх.рег. № 

7573/14.04.2006г. на началник РПУ-гр.Дупница. 

С постановление от 17.04.2006г. на следовател при ОСлС-

гр.Кюстендил, ТО-гр.Дупница, на основание чл.202,ал.1, т.1 и т.2 от НПК, 

е постановено предварително задържане на Щ. за срок от 24 часа от 



момента на установяването му и същият обявен за местно и  

общодържавно издирване. 

 С постановление за връщане на предварителното производство за 

допълнително разследване от 21.04.2006г.  е прието, че разследването по 

отношение на Щ.следва да продължи при условията на чл.217а, вр.с 

чл.268,ал.3,т.3 НПК(отм.) – в негово отсъствие , тъй като с това не би се 

затруднило разкриването на обективната истина по делото.  

 С постановление от същата дата прокурорът, на основание чл.153а, 

ал.1 от НПК(отм.) е наложил по отношение на обвиняемия мярка за 

процесуална принуда „забрана за напускане пределите на Република 

България, освен с разрешение на прокурора”. 

 Видно от писмо рег. № 8501/16.05.2006г. на началник РПУ-

Дупница, Щ. е обявен за ОДИ с телеграма № 21040/12.05.2006г. на ГД 

„ППООРП” гр.София по сл.дело № 96/97г. по описа на ОСлС-

гр.Кюстендил. 

 С постановление от 12.06.2006г. Щ. е привлечен при условията на 

чл.206, вр. чл. 269, ал.3 НПК – в негово отсъствие, като обвиняем за 

престъпление по чл.198,ал.1, вр.чл.20,ал.2 и по чл.339,ал.1 вр.чл.20,ал.2 

НК. По отношение на обвиняемия Щ. досъдебното производство е 

приключило в негово отсъствие. 

С постановление от 08.06.2006г.  В. Ц. Ф. е привлечена като 

обвиняема по ДП № 96/97г.  по описа на ОСлС-гр.Кюстендил за 

престъпление по чл. 198,ал.1, пр.1-во, вр.чл.20,ал.3 и 4  НК и по 

чл.339,ал.1, вр.чл.20,ал.2 НК. 

          Въз основа на обвинителен акт на ДРП, внесен в  Районен съд – 

гр.Дупница на 19.06.2006г. е образувано НОХД № 770/2006г. по описа на 

съда за престъпления по чл.198,ал.1, вр.чл.20,ал.2 НК и по чл.339,ал.1 

вр.чл.20,ал.2 НК. Съдебното производство е проведено в отсъствие на 

подсъдимия Щ. предвид хипотезата на чл.269,ал.3,т.3 НПК. Същото е 

приключило на 07.06.2007г. с осъдителна присъда.      

          По жалба на подсъдимите, присъдата на ДРС е отменена от Окръжен 

съд – гр.Кюстендил с решение по ВНОХД № 11/2008г. от 30.06.2008г. и 

делото е върнато за ново разглеждане от Районна прокуратура – 

гр.Дупница. Въззивният съд е приел, че са допуснати съществени 

процесуални нарушения, които накърняват правото на защита на 

обвиняемите лица. Според КОС както заключителната, така и 

обстоятелствената част на обвинителния акт не отговарят на изискванията 

на чл.246, ал.2 и 3 от НПК. В мотивите на въззивното решение е посочено 

още, че първоинстанционният съд, при постановяване на присъдата си, 

също е допуснал нарушения на процесуалните правила, доколкото 

пороците на обвинителния акт са приповторени и в диспозитива и в 

мотивите към осъдителната присъда. 



          Отстраняването на визираните в съдебния акт съществени 

процесуални нарушения е отнело на Районна прокуратура – гр.Дупница 

близо десет месеца. С постановление от 18.07.2008г. на ДРП са дадени 

указания до разследващия орган за извършване на процесуално-следствени 

действия, като е определен срок от 20 дни. На 08.08.2008г. е изготвено 

заключително постановление от следователя по делото, който е изпратил 

същото в прокуратурата с частично изпълнени указания и  с мнение за 

спиране на основание чл.25,т.2 НПК.  

         С постановление от 10.09.2008г. на ДРП наказателното производство 

е спряно на основание чл.244, ал.1,т.1, вр.чл.25,т.2 НПК.  

         На 19.09.2008г. производството е възобновено.  

         С постановление от 30.09.2009г. на обвиняемата Ф. е наложена мярка 

„забрана за напускане пределите на Република България”. На 06.10.2008г. 

е направено ново привличане на В. Ф., като обвиняема. На 28.10.2008г. е 

направено ново привличане на Щ. като обвиняем, с участието на 

защитник, при условията на чл.269,ал.3,т.3, б”а” НПК. На 10.11.2008г. е 

изготвено заключително постановление от разследващия орган за внасяне 

на обвинителен акт в съда срещу двамата обвиняеми.  

         На 21.11.2008г. е постановено спиране на наказателното 

производство поради направената преценка от наблюдаващия прокурор от 

ДРП че „към настоящия момент отсъствието на обв.Щ. се оказва 

обективна пречка за разкриване на обективната истина по делото, 

поради което наказателното производство следва да  бъде спряно на 

това основание до евентуалното установяване на адреса му в чужбина 

или завръщането му в страната.”  

         С постановление от 04.02.2009г. прокурор от ДРП е възобновил 

производството, като е счел, че следва „да бъдат извършени възможните 

процесуално-следствени  действия, необходими за изясняване на 

обективната истина в отсъствието на Р. Щ..” Тези действия са 

разпознаване по снимки на обвиняемото лице от пострадалия, който е 

свидетел по делото. На 23.03.2009г. разследващият орган, след изпълнение  

указанията на наблюдаващия прокурор, е изготвил заключително 

постановление с мнение за внасяне на обвинителен акт срещу двамата 

обвиняеми в съда. 

         Въз основа на повторно внесения  в съда обвинителен акт  на 

21.04.2009г. е образувано НОХД № 588/2009г. по описа на ДРС. В 

обвинителния акт изрично е посочено, че спрямо обвиняемия Щ. 

наказателното производство е проведено при условията на чл.269,ал.3,т.3 

НПК. Проведени са петнадесет съдебни заседания, като основните 

причини за отлагане на делото са неявяване на подсъдимите и нередовно 

призоваване на свидетели. Съдебните заседания са насрочвани през кратки 

периоди от време. Съдът е предприемал дисциплиниращи мерки и  указвал 

извършването на действия с цел отстраняване на причините, 



възпрепятстващи хода на процеса. С протоколно определение от 

26.11.2010г., след като е установено, че подсъдимият Щ. е извън пределите 

на страната и има неизвестно местоживеене, е даден ход на делото при 

условията на чл.269,ал.3,т.4 б”а” НПК.   

         В съдебно заседание, проведено на 02.03.2012г., производството по 

делото е прекратено поради изтичане на предвидената в закона абсолютна 

давност. 

  

         Видно от представеното на проверяващия екип на ИВСС  

Разпореждане № 1/01.02.2012г. на административния ръководител на 

РС-Дупница, разпоредени са мерки за подобряване на организацията на 

работата на съда по своевременното насрочване, разглеждане и 

приключване на образуваните граждански и наказателни дела. 

          

          II.АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

           

          Въз основа на горните констатации Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет прави следните 

          

          ИЗВОДИ: 

 

          Относно досъдебното производство: 

 

          Досъдебната фаза от наказателния процес по ДП № С- 96/1997г. по 

описа на ОСлС-Кюстендил  е проведена в периода  от 18.06.1997г. до  

19.06.2006г., т.е. в продължение на  девет години, както и  от 30.06.2008г. 

до 21.04.2009г., т.е близо още  десет месеца. 

         От образуване на предварителното производство на 18.06.1997г. до 

месец август 1999г.  не са извършвани процесуално-следствени действия 

поради отсъствие на лицето Щ, срещу когото се води делото. Такива 

действия не са извършвани и до 01.12.2005г., на която дата е изпратена 

призовка до пострадалия  С. за разпит като свидетел. 

         Буди недоумение фактът, че не са използвани заложените в НПК 

механизми, целящи по-бързото приключване на процеса. Според 

разпоредбата на чл.193а от НПК (отм.2006г.) прокурорът може да раздели 

предварителното производство при условията на чл.31а НПК (отм.), т.е. 

когато се съберат данни за участие в престъплението на повече лица, 

материалите за неустановените и неиздирени лица могат да се отделят в 

отделно дело. В случая,  от показанията на пострадалото лице, разпитано 

по делото като свидетел, става ясно, че участието в  престъпното деяние на 

В. Ф. е било установено същия ден – на 26.02.1997г. Неизвестно защо, Ф. е 

привлечена като обвиняема едва на 08.06.2006г.  



         Установява се също, че някои процесуално-следствени действия са 

указани от наблюдаващия прокурор с необяснимо закъснение, като 

например балистичната експертиза за годността на отнетото при грабежа 

огнестрелно   оръжие с оглед повдигнатото  едва през 2006г. обвинение по 

чл.339,ал.1 НК. 

         Прави впечатление и обстоятелството, че по отношение обвиняемия 

Щ. на 14.02.2006г. е взета мярка за неотклонение „подписка”, въпреки че 

същият  е бил  извън страната от 1997г. до 2005г. и е бил обявен за местно 

и общодържавно издирване с постановление на разследващия орган от 

14.07.1999г. След повторното му напускане пределите на Република 

България, представляващо явно отклонение от дължимото процесуално 

поведение в качеството на обвиняем, на 21.04.2006г. на Щ. е наложена  

мярка за процесуална принуда „забрана за напускане пределите на 

Република България”. 

         От образуването на досъдебното производство до внасяне на 

обвинителния акт в съда през 2006г. се изминали девет години, но те не са 

били достатъчни за изготвяне на качествен  прокурорски акт, отговарящ на 

изискванията на чл.246 от НПК.   Това е довело до  връщане на делото от 

въззивния съд на етапа на досъдебното производство за отстраняване на 

допуснатите процесуални нарушения. Десет месеца са били необходими на 

прокуратурата и разследващия орган за изпълнение указанията на съда. 

 

         Относно съдебното производство: 

  

         Повторното внасяне на обвинителния акт в съда през 2009г. е 

поставило началото на продължителен и безрезултатен съдебен процес, 

продължил почти три години и приключил с прекратяване на 

наказателното производство поради изтичане на абсолютната давност.  

         Не може да бъде обяснен фактът, защо след като в обвинителния акт 

изрично е посочено, че производството спрямо Щ. е водено при условията 

на чл.269,ал.3 от НПК, за тежко умишлено престъпление, което налага 

лично присъствие на подсъдимия, на съда е била необходима година и 

половина, за да установи наличие на предпоставките за провеждане на 

делото по същия ред, още повече че от материалите по делото е видно, че 

Щ.съзнателно се е укрил в чужбина  след повдигане на обвинението на 

14.02.2006г. Впрочем, такова искане не е направено своевременно и от 

прокурора, поддържащ обвинението в съда, въпреки, че в кориците на 

делото съществува категоричната информация, че лицето отсъства от 

страната от 2006г., поради което е обявено за ОДИ.   

          

         Налага се изводът, че при наличие на реални възможности за  

своевременно пълно и всестранно изясняване на фактическата 

обстановка и при установено авторство на извършителите още към 



момента на извършване на деянието през 1997г., неефективното 

използване на механизмите, предвидени в Наказателно-процесуалния 

кодекс относно: възможността за разделяне на делото (чл.216,ал.1 

НПК), провеждане на задочно производство ( чл.269 НПК), както и по 

отношение дисциплиниране на процесуалното поведение на 

обвиняемите, респ. подсъдимите, включително и относно налагане на 

адекватни мерки за процесуална принуда, е довело до провеждане на 

наказателен процес, продължил и в двете му фази общо 15 години.    

         Резултатът е крайно неприемлив, още повече, че остава открит 

въпросът за стойността на ресурса, който държавата е вложила в 

този  наказателен процес,  и каква  цена  още  ще  плати, след като 

през настоящата 2012г. производството вече е прекратено поради 

изтичане на абсолютната погасителна давност за деянията, предмет 

на обвинителния акт. 

         Органите на досъдебното производство и съда не са спомогнали в 

пълна степен за изпълнение основната задача, определена в чл.1(1) от 

Наказателния кодекс – защита от престъпни посегателства 

личността и правата на гражданите и цялостния установен в 

страната правов ред.  

 

 

         На основание чл. 58(2) от Закона за съдебната власт, Инспекторът 

към Висшия съдебен съвет приема за необходимо да даде следната 

 

                                   ПРЕПОРЪКА: 

 

         Административните ръководители на Районна прокуратура – 

гр.Дупница и на Районен съд – гр.Дупница, предвид правомощията си,  

определени съответно  в чл.140 и  чл. 80,ал.1 от Закона за съдебната власт 

да организират общи събрания на прокурорите и на съдиите в съответните 

съдебни органи, на които събрания да запознаят  същите със съдържанието 

на настоящия Акт за резултати и да набележат мерки за недопускане  в 

бъдеще на подобни  случаи. 

 

         Срок за изпълнение на препоръките – 30 дни. 

 

На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр  от 

настоящия  Акт за резултати от извършена   проверка да бъде връчен  по 

надлежния ред на административния ръководител на Районен съд – гр. 

Дупница.   

На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр  от 

настоящия  Акт за резултати от извършена  проверка да бъде връчен  по 



надлежния ред на административния ръководител на Районна прокуратура 

– гр. Дупница.   

          На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок 

от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат 

да бъдат  направени  възражения пред главния инспектор. 

 

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Висшия съдебен съвет, 

за сведение. 

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на главния прокурор на 

Република България,  за сведение. 

 

          ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 
           

          1.Заповед № Ж-01-695/03.04.2012г на главния инспектор на ИВСС; 

                                             

 

                                             ИНСПЕКТОР: 

 

                                                                        ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ 

    

 

              

 

 

 


