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          Основание на проверката –  чл.54 от Закона за съдебната власт, 

Годишна програма на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012г. и 

Заповед  № ТП -01-04/19.09.2012г.. на главния инспектор. 

 

Предмет на проверката:  

 

 „Тематична проверка в съдилищата и прокуратурите от   

Апелативен район – Пловдив на наблюдаваните през 2011г. 

досъдебни производства, образувани и водени за 

престъпления против паричната и кредитната система и 

против финансовата, данъчната и осигурителната 

система / чл.243-260 от НК/”. 

 

Проверката  в съдебния район на Окръжна прокуратура – Смолян е 

извършена от екип в състав: инспектор Любомир Георгиев с експерти 

Маргарита Борисова и Ана Рачева в периода от 24.09.2012г. до 

26.10.2012г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 

приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 

тематични проверки. 

  Подготвителният етап на тематичната проверка включва: 

изискване и предоставяне на справка  № 5 от ОП - Смолян и от районните 

прокуратури от съдебния район, съдържаща информация, свързана с 

предмета на проверката.  

 

 

I.КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

 

Видно от надлежно изготвената от проверяваните прокуратури от 

съдебния район  на Окръжна прокуратура –  Смолян справка № 5, само 

в Окръжна прокуратура – Смолян  са наблюдавани  през 2011г. и първото 

шестмесечие на 2012г.досъдебни производства с предмет на престъпление, 

съответстващ на тематичната проверка.  

 

Същите бяха проверени. 

 

 Наблюдавани през 2011 г. досъдебни производства, 

образувани и водени за престъпления против паричната и 

кредитната система и против финансовата, данъчната и 

осигурителната система / чл. 243-260 от НК/: 
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Пр. пр. 

№ 

ДП № Наблюдаващ 

прокурор 

Дата на 

образуване и 

за 

престъпление 

по кой текст 

от НК  

Дата на 

постъпване в 

прокуратурат

а след 

приключване 

на 

разследването 

Продължи-

телност на 

разследва-нето 

/в мес. и дни/ 

Дата на 

решаване от 

прокурор 

Вид 

проку

рор-

ски 

акт 

Срок за 

произнасяне 

на прокурора 

/в дни/ 

1320/20

10 

4/2011 

Отдел 

Следствен 

ОП-

Смолян 

Д. Ангелова 10.01.2011 – 

чл.248а, ал.2 

вр. ал.1 НК 

15.12.2011 11 м. 21.12.2011 ОА 6 

1092/20

10 

3/2011 

Отдел 

Следствен 

ОП-

Смолян 

Д. Ангелова 10.01.2011 – 

чл.248а, ал.3 

вр. ал.2 НК 

15.12.2011 11 м. Няма 

произнасяне 

до края на 

2011 

  

1319/20

10 

7/2011 

Отдел 

Следствен 

ОП-

Смолян 

Д. Ангелова 10.01.2011 – 

чл.248а, ал.2 

вр. ал.1 НК 

29.06.2011 5м. 19 дни 22.07.2011 Пост. 

за 

прекр

атява

не 

23 

1318/20

10 

5/2011 

Отдел 

Следствен 

ОП-

Смолян 

Д. Ангелова 10.01.2011 – 

чл.248а, ал.3 

вр. ал.2 НК 

27.05.2011 4м. 17 дни 01.06.2011 ОА 5 

1317/20

10 

6/2011 

Отдел 

Следствен 

ОП-

Смолян 

Д. Ангелова 10.01.2011 – 

чл.248а, ал.3 

вр. ал.2 НК 

29.06.2011 5м. 19 дни 22.07.2011 Пост. 

за 

прекр

атява

не 

23 

1321/20

10 

2/2011 

Отдел 

Следствен 

ОП-

Смолян 

Д. Ангелова 10.01.2011 – 

чл.248а, ал.2 

вр. ал.1 НК 

15.12.2011 11м. 3 дни 21.12.2011 ОА 6 

1322/20

10 

8/2011 

Отдел 

Следствен 

ОП-

Смолян 

Д. Ангелова 10.01.2011 – 

чл.248а, ал.2 

вр. ал.1 НК 

28.07.2011 6м. 17 дни 01.08.2011 Пост.

за 

освоб

ождав

ане от 

нак.о

тгово

рност 

и 

налаг

ане 

на 

адм.н

аказа

ние 

чл.78

а  

4 

213/201

1 

22/2011 

РУП-

Девин 

Хр. Василев 23.03.2011 – 

чл. 244 ал.1 

предл.1-во и 

2-ро 

вр.чл.20 ал.2 

нк и чл.244 

ал.1 вр.чл.20 

ал.2 вр.чл.63 

ал.1 т.3 НК 

28.12.2011 9м. 5 дни Няма 

произнасяне 

до края на 

2011 

  

4/2011 9/2011 

РУП-

Девин 

Н. Симов 25.03.2011 – 

чл. 244 ал.1 

вр. чл.243 

ал.2 т.2 

29.11.2011 8м. 4 дни 07.12.2011 Пост.

за 

изпра

щане 

8 
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предл.3-то 

НК 

по 

компе

тентн

ост 

646/201

1 

83/2011 

РУП-

Девин 

Сп. Динков 29.03.2011 – 

чл. 244 ал.1 

вр.чл.243 

ал.1 вр. 

чл.26 ал.1 

НК 

03.08.2011 4м. 5 дни 30.08.2011-

пост. за 

частично 

прекратява

не; 

15.09.2011- 

ОА 

Пост. 

за 

части

чно 

прекр

атява

не 

 

ОА 

27 

 

 

 

 

16 дни след  

вл. в сила 

на 

частичното 

прекратяв

ане 

1419/20

10 

235/2011 

РУП-

Мадан 

Н. Симов 06.04.2011 – 

чл. 255 ал.3 

вр. ал.1 т.2 

предл.2-ро 

НК 

06.10.2011 6 м. 04.11.2011 ОА 

/по-

късно 

отмен

ен от 

съда 

през 

2012 

г./ 

29 

708/201

1 

59/2011 

ОДМВР-

Смолян 

Д. Ангелова 19.04.2011-

чл. 248а, 

ал.2 вр. ал.5 

НК 

Неприключ

ено към 

31.12.2011 

    

893/201

1 

62/2011 

РУП-

Чепеларе 

 Сп. Динков 11.05.2011 – 

чл.249 ал.1 

НК 

17.06.2011 1м. 6 дни 20.06.2011 Пост. 

за 

спира

не 

3 

811/201

1 

60/2011 

РУП-

Чепеларе 

Н. Симов 12.05.2011 – 

чл. 244 ал.1 

вр. чл.243 

ал.2 т.2 

предл.3-то 

НК 

07.11.2011 5м. 26 дни 07.12.2011 Пост. 

за 

изпра

щане 

по 

компе

тентн

ост 

30 

990/201

1 

63/2011 

ОДМВР-

Смолян 

Н. Симов 26.05.2011 – 

чл.255 ал.1 

НК 

Неприключ

ено към 

31.12.2011 

    

396/201

0 

70/2011 

ОДМВР-

Смолян 

Н. Симов 18.07.2011 – 

чл. 255 ал.1 

т.2 предл.2-

ро НК и 

чл.255 ал.1 

т.6 предл.2-

ро от НК 

Неприключ

ено към 

31.12.2011 

    

931/201

1 

27/2011 

РУП-

Мадан 

Хр. Василев 08.08.2011 – 

чл.249 ал.1 

вр.чл.26 ал.1 

НК 

Неприключ

ено към 

31.12.2011 

    

731/201

1 

94/2011 

РУП-

Чепеларе 

Д. Ангелова 24.08.2011-

чл.244 ал.1 

вр.чл.243 

ал.2 т.2 НК 

26.10.2011 2м. 28.11.2011 Пост. 

за 

изпра

щане 

по 

компе

тентн

ост 

32 

307/200

9 

25/2009 

ОДМВР-

Смолян 

Н. Симов 23.07.2009 – 

чл. 255 ал.3 

вр. ал.1 т.2 

13.12.2011 28м. 20дни Няма 

произнасяне 

до края на 
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НК и чл.255 

ал.3 вр. ал.1 

т.6 НК 

2011 

1366/20

11 

9/2011 

РУП-

Смолян 

Д. Ангелова 19.09.2011 – 

чл. 248а, 

ал.5 вр.ал.2 

вр.ал.1 НК 

30.11.2011 2м. 10дни 21.12.2011 ОА 21 

1608/20

11 

117/2011 

РУП-

Златоград 

Хр. Василев 08.11.2011 – 

получено по 

комп. от РП-

Златоград – 

чл.249 ал.1 

НК 

28.12.2011 4м. 10 дни Няма 

произнасяне 

до края на 

2011 

  

1821/20

11 

299/2011 

РУП-

Смолян 

Хр. Василев 13.12.2011 – 

чл.244 ал.1 

предл.1-во 

вр.чл.20 ал.2 

НК 

Неприключ

ено към 

31.12.2011 

    

1242/20

09 

17/2011 

Отдел 

Следствен 

при ОП-

Смолян 

Д. Ангелова 12.12.2011 – 

чл. 254б, 

ал.1 вр. 

чл.26 ал.1 

НК 

Неприключ

ено към 

31.12.2011 

    

1022/20

09 

67/2009 

ОДМВР-

Смолян 

Н. Симов 28.01.2010 – 

чл.255 ал.1 

т.2 предл.1-

во вр. чл.26 

ал.1 НК 

27.12.2010 10м. 26 дни 26.01.2011 Пост. 

за 

прекр

атява

не 

30 

267/201

0 

36/2010 

ОДМВР-

Смолян 

Хр. Василев 29.09.2010 – 

чл.257 ал.1 

вр. чл.255 

ал.1 предл.2 

НК и чл.255 

ал.3 вр. ал.1 

т.1 вр. чл.26 

ал.1 НК 

Неприключ

ено към 

31.12.2011 

    

848/201

0 

13/2010 

ОДМВР-

Смолян 

Д. Ангелова 28.10.2010 – 

чл. 255 ал.3 

вр.ал.1 т.2 

предл.1 т.6 и 

т.7 вр. чл.26 

ал.1 НК и по 

чл. 255 ал.3 

вр. ал.1 т.2 

предл.1 НК 

29.04.2011 6 м. 28.05.2011 Пост. 

за 

прекр

атява

не 

29 

1471/20

10 

144/2010 

ОДМВР-

Смолян 

Н. Симов 01.11.2010 – 

чл. 255 ал.1 

т.2 предл.1 

т.6 и 7 вр. 

чл.26 ал.1 

НК 

04.07.2011 8 м. 04.08.2011 Пост. 

за 

прекр

атява

не 

31 

1000/20

10 

79/2010 

ОДМВР-

Смолян 

Д. Ангелова 05.11.2010 – 

чл. 255 ал.3 

вр. ал.1 т.2 

предл.2 и т.3 

НК 

14.07.2011 8м. 8 дни 15.07.2011 ОА 

/отме

нен 

от 

съда 

през 

2012 

г./ 

1 

533/201

0 

57/2010 

ОДМВР-

Смолян 

Д. Ангелова 17.12.2010 – 

чл. 254б, 

ал.1 вр.чл.26 

ал.1 НК 

16.06.2011 6 м. 15.07.2011 Пост. 

за 

прекр

атява

не 

29 

936/201

0 

186/2010 

РУП-

Девин 

Д. Ангелова 14.06.2010 – 

чл. 244 ал.2 

вр.чл.244 

Неприключ

ено към 

31.12.2011 
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ал.1 вр. 

чл.243 ал.2 

т.2 предл.2 

НК 

СП-

557/201

0 

КИ-1-

ПР/2010 

ОП-

Смолян 

Н. Симов 05.05.2010 – 

чл.253 ал.1 

НК 

Неприключ

ено към 

31.12.2011 

    

1183/20

10 

2/2011 

ОДМВР-

Смолян 

Хр. Василев 13.01.2011 – 

чл. 252 ал.1 

НК 

Неприключ

ено към 

31.12.2011 

    

1182/20

10 

25/2010 

ОДМВР-

Смолян 

Сп. Динков 25.01.2011 – 

чл. 252 ал.1 

НК 

Неприключ

ено към 

31.12.2011 

    

22/2011 1/2011 

ОДМВР-

Смолян 

Сп. Динков 24.02.2011 – 

чл.252 ал.1 

НК 

Неприключ

ено към 

31.12.2011 

    

1038/20

11 

128/2011 

РУП-

Златоград 

Хр. Василев 01.11.2011 – 

чл.252 ал.1 

НК 

Неприключ

ено към 

31.12.2011 

    

1113/20

09 

80/2009 

ОДМВР-

Смолян 

Д. Ангелова 04.01.2010 – 

чл. 255 ал.3 

вр. ал.1 т.2 

предл.1 вр. 

чл.26 ал.1 

НК и по 

чл.255 ал.3 

вр. ал.1 т.6 и 

т.7 вр. чл.26 

ал.1 НК 

Неприключ

ено към 

31.12.2011 

    

1432/20

09  

90/2009 

ОДМВР-

Смолян 

Д.Ангелова 13.11.2009 – 

чл. 255 ал.1 

т.5 предл.2-

ро НК 

22.12.2011 25 м. 9 дни Няма 

произнасяне 

до края на 

2011 

  

1437/20

09 

89/2009 

ОДМВР-

Смолян 

Д. Ангелова 16.11.2009 – 

чл.255 ал.1 

т.7 НК и 

чл.255 ал.1 

т.5 предл.2-

ро НК 

22.12.2011 25м. 6 дни Няма 

произнасяне 

до края на 

2011 

  

801/201

0 

109/2010 

РУП-

Мадан 

Н. Симов 19.05.2010 – 

чл.252 ал.1 

НК 

16.02.2011 6м. 28 дни 17.03.2011 ОА 31 

1143/20

10 

195/2010 

РУП-

Мадан 

Н. Симов 12.08.2010 – 

чл.252 ал.1 

НК 

14.11.2011 15 м. 15.12.2011 ОА 31 

1332/20

10 

18/2010 

ОДМВР-

Смолян 

Д. Ангелова 16.09.2010 – 

чл. 252 ал.1 

НК 

24.01.2011 4м. 5 дни 23.02.2011 ОА 30 

253/200

9 

55/2009 

РУП-

Девин 

Н. Симов 02.07.2009 – 

чл. 255 ал.1 

предл.2-ро 

вр. чл.26 

ал.1 НК и по 

чл.256 

предл.2-ро 

вр.чл.26 ал.1 

НК 

19.10.2011 27м. 15 дни 04.11.2011 ОА 16 

1263/20

09 

96/2009 

ОДМВР-

Смолян 

Н. Симов 23.12.2009 – 

чл. 255 ал.3 

вр. ал.1 т.2 

предл.1-во 

т.6 и 7 

вр.чл.26 ал.1 

НК и по 

чл.316 

11.07.2011 18 м.18 дни 11.07.2011 Пост. 

за 

прекр

атява

не 

1 
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вр.чл.309 

ал.1 НК 

1105/20

07 

207/2007 

РУП-

Златоград 

Н. Симов 29.01.2008 – 

чл. 255 ал. 1 

т.2 т.6 и 7, 

вр. чл.26 

ал.1 НК 

10.12.2010 34 м. 11 дни 10.01.2011 Пост. 

за 

прекр

атява

не 

31 

1107/20

04 

127/2003 

Отдел 

Следствен 

при ОП-

Смолян 

Хр. Василев 10.07.2003 – 

чл. 212 ал.5, 

чл.257 и 

чл.293а НК 

03.06.2011 94 м. 23 дни 03.06.2011 Прек

ратен

о по 

давно

ст 

1 

 

Движението на досъдебните производства, неприключили през 

2011г., се проследи  и през  първото шестмесечие на 2012г. въз основа на 

представената и за този период справка. 

          От наблюдаваните в ОП-Смолян през 2011г. досъдебни 

производства  с посочения по-горе предмет, общо 45  броя, към днешна 

дата резултатът е следния:  

 20 от тях са приключени с постановление за прекратяване; 

 14 с  внесен в съда обвинителен акт; 

 4 са спрени с постановление на прокурора;  

 1 е приключило с предложение  по чл.78а НК;  

 3 са препратени по компетентност и  

 3  не са приключени. 

        Детайлно бяха разгледани описаните по-долу досъдебни 

производства: 

 

Чл.244 НК – прокарване в обръщение подправени парични и 

други знаци 

 

1. 

Пр.пр.№ 4/2011г. по описа на ОП-Смолян, ДП № 9/2011г. по 

описа на РУП-Девин. Прокурор Н.Симов.Досъдебното  производство  е 

образувано с постановление на ОП-Смолян от 25.03.2011г. срещу 

„Неизвестен извършител”, за това, че  на 04.06.2010г., в гр.Девин, в 

хранителен магазин, намиращ се в гр.Девин,  стопанисван от търговско 

дружество „Ф. Г. – 2009” ЕООД, гр.Девин, прокарал в обръщение 

неистински държавни ценни книжа – 160 бр. акцизни бандероли, като е 

знаел, че са неистински – престъпление по чл.244, ал.1 във вр. с чл.243, 

ал.2, т.2, предл. трето от НК. С постановление  от 07.12.2011г. 

наблюдаващият прокурор е изпратил досъдебното производство по 

компетентност  на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив. В постановлението 

се посочва, че от анализа на събраните по делото доказателства се 
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установяват от обективна страна всички елементи  от състава на 

престъплението по чл.244, ал.1, във вр. с чл.243, ал.2,т.2, предл. второ от 

НК. Установено е по  надлежния ред, че се касае за неистински бандероли. 

Не се доказва обаче субективната страна на престъплението, поради което 

се приема, че  няма извършено престъпление по смисъла на чл.244, ал.1 

във вр. с чл.243, ал.2, т.2, предл. трето от НК на територията на 

Смолянския съдебен район.Според наблюдаващия прокурор, деянието 

евентуално е извършено в Пловдивския съдебен район, на територията  на 

склада на търговско дружество „В.” ЕООД. Поради горното, досъдебното 

производство, на основание чл.35, ал.2 и чл.36, ал.1 от НПК, е 

изпратено Окръжна прокуратура гр.Пловдив – по компетентност.  

2.  

          Пр.пр.№ 936/2010г. по описа на ОП-Смолян, ДП № 186/2010г. по 

описа на РУП-Девин. Прокурор Д.Ангелова. Досъдебно производство 

186/2010г., по описа на РУ „Полиция” - Девин е образувано на 

08.06.2010г., срещу Д. К. Л. от гр.Девин, за престъпление по чл.244, ал.2, 

във вр. с ал.1, във вр. с чл.243, ал.2,т.2, предл. ІІ-ро от НК.  

Извършителят не е привличан като обвиняем, тъй като органите на 

досъдебното производство са стигнали до извода, че липсват 

доказателства за виновността му в извършване на престъпление по 

чл.244, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.243, ал.2,т.2, предложение ІІ-ро от 

НК, поради което обвинението срещу него не е доказано. Прието е, че в 

действителност престъплението по чл.244, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с 

чл.243, ал.2,т.2, предл. ІІ-ро от НК е осъществено, тъй като при 

претърсването и изземването  е установен и иззет алкохол, чийто акцизен 

бандерол, видно от заключението на вещите лица, е неистински, но 

вероятният извършител е производителят на алкохолният продукт, поради 

това, че не е установено друг да е имал знанията, уменията и техниката за 

това. С постановление за частично прекратяване на наказателното 

производство и изпращане по компетентност от 28.12.2010г., 

наблюдаващият прокурор е изпратил наказателното производство в 

Софийска градска прокуратура – по компетентност. С постановление от 

31.01.2011г. по преписка вх.№510/2011г. на Софийска градска 

прокуратура  прокурорът е отказал да приеме по компетентност 

досъдебното производство, поради разположението на производствените 

бази на „В.К.” на територията на област Бургас, т.е. в друг съдебен район. 

За втори път досъдебното производство е изпратено по компетентност 

на основание чл.35, ал.2 и чл.36, ал.1 от НПК,  този път на Окръжна 

прокуратура гр.Бургас. С постановление от 07.03.2011г. ОП-Бургас е 

отказала приемането по компетентност на ДП №186/2010г. по описа на 

РУП-Девин, поради несподеляне на твърдението, че евентуален 

извършител на престъплението е производителят, тъй като не са 

събрани доказателства за това.  С постановление от 22.03.2011г. на ОП-
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Смолян, наказателното производство е спряно. С постановление от 

06.06.2011г. на ОП-Смолян досъдебното производство е възобновено, с 

цел извършване на процесуално-следствени действия. След изтичане на 

срока на разследване по възобновеното досъдебно производство, 

извършителят на деянието  все още не е установен, като не са събрани 

доказателства в тази насока. Досъдебното производство, водено срещу 

„неизвестен извършител”, е спряно до разкриването му, поради това, че в 

действителност престъплението по чл.244, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с 

чл.243, ал.2,т.2, предложение ІІ-ро от НК е осъществено ( по досъдебното 

производство е установен и иззет алкохол с неистински акцизен 

бандерол), но за периода на разследването същият не е разкрит. 

Разпоредено е препис от постановлението, след влизането му в сила, ведно 

с материалите по делото, да се изпратят в РУ „Полиция” гр.Девин - за 

продължаване издирването на извършителя. На всеки три месеца, с 

писмен доклад, да се уведомява наблюдаващия прокурор за резултата от 

издирването на извършителя.   

 

 По разгледаните по-горе досъдебни производства от 

обективна страна са налице данни за  извършено 

престъпление. И двете дела са препращани по 

компетентност на други прокуратури на основание чл. 35, 

ал.2 и чл.36, ал.1 от НПК. Според разпоредбата на чл.211, 

ал.2 НПК за образуване на досъдебно производство не са 

нужни данни, от които могат да се направят изводи 

относно лицата, извършили престъплението, или 

относно правната му квалификация. В конкретните 

случаи безспорно е установено, че е извършено 

престъпление  по чл.244, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.243, 

ал.2,т.2, предл. ІІ-ро от НК, но не са установени 

конкретните извършители. Това биха могли да бъдат  

търговецът, дистрибуторските фирми или 

производствените предприятия. Намираме за  необходимо  

да бъдат  полагани усилия  за събиране на  по-голям обем 

доказателства в тази насока и едва  след това  да се 

използват процесуалните механизми за решаване на 

спорове за подсъдност между отделните прокуратури. По 

пр.пр.№ 936/2010г. по описа на ОП-Смолян, ДП № 

186/2010г. по описа на РУП-Девин наблюдаващият 

прокурор Д.Ангелова е била  убедена, че делото не е от 

компетентността на Смолянска окръжна прокуратура, 

след като два пъти го е изпращала   на други прокуратури, 

но въпреки това е постановила спиране на същото до 

издирване на извършителя. Основателно се поставя 
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въпросът за перспективите пред това спряно  

производство срещу неизвестен извършител, при 

положение, че от всички събрани по делото 

доказателства е видно, че деянието е извършено извън 

съдебния район на ОП-Смолян. 

 

Чл.248а, ал.2 НК – представяне на неверни данни с цел 

получаване на средства от фондовете, принадлежащи на ЕС или 

предоставени от ЕС на РБ 

 

1. 

          Пр.пр. № 708/2011г. на ОП-Смолян, ДП № 59/2011г. по описа на 

ОД на МВР гр.Смолян. Прокурор Д.Ангелова. Преписката е заведена в 

ОП-Смолян на 24.03.2011г.  С постановление от 19.04.2011г. е образувано 

досъдебно производство   срещу „Неизвестен извършител”, за това, че  

през периода 2006 – 2007г., в гр.Смолян, като бенефициент по договор, е 

представил неверни сведения, че са произведени нови машини – 8 бр. 

дърводелски фрези; 1 бр. монтажна преса; 1 бр.стая/камера за байцване и 

лакиране; 1 бр. широколентова шлайфмашина, и са закупени нови 

инструменти – 1 бр. пендол; 1 бр. ръчна циркулярна лента/нож; 1 бр. 

електрически шлайф; 1 бр. електрическо ренде; 1 бр. вибриращо ренде, 1 

бр. мелачка/фреза; 1 бр. отвертка с батерии; 1 бр. пробивна 

машина/бормашина; 1 бр. ъглошлайф и 1 бр. ремъчна заточваща машина, 

от фирма „У.” АД гр.Т., за да получи средства от фондове, прилежащи на 

Европейския съюз, по договор по проект на програма ФАР – МРРБ, с 

бенефициент дружеството „Е… ” АД, гр.С., на обща стойност 54 800 евро, 

като средствата са получени от дружеството бенефициент – престъпление  

по чл.248а, ал.2, във вр. с ал.5 от НК.  Съгласно чл.6, т.”г” от „Указание 

за засилена методическа помощ и надзор по определени наказателни 

производства в системата на прокуратурата на Република България” на 

Главния прокурор е направено предложение от административния 

ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Смолян до 

ВКП, с копие до АП-Пловдив, за вземане на специален надзор на 

посоченото наказателно производство. В предложението е посочено, че 

разследването се води за престъпление по чл.248а, ал.2, във вр. с ал.5 от 

НК и предвид обстоятелството че,  „…престъплението засяга интересите 

на българската държава и  Европейския съюз и има важно значение за 

съдебната практика, поради липса на достатъчно такава до момента, и 

че същото е от делата с фактическа и правна сложност, е необходимо 

да се определи прокурор от горестояща прокуратура, който да 

осъществява методическа помощ при досъдебната и съдебна фази на 

наказателното производство. Естеството на необходимата 

методическа помощ произхожда от липсата на разследвания по дела с 
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такава фактическа обстановка в ОП-Смолян и се състои в даване на 

правни съвети и консултации от горестоящата прокуратура при 

изготвяне на тактиката на разследване и изготвянето на актовете на 

наблюдаващия прокурор в досъдебната фаза.”  С писмо З-1071/2010г. от 

11.05.2011г. ВКП е приел, че досъдебното производство не следва да се 

взема на специален надзор. Срокът за разследване е удължаван 

многократно. На 27.03.2012г. разследването е приключило. С 

постановление от 18.04.2012г. наказателното производство е прекратено 

на основание  чл. 243, ал.1, т.1 във връзка с чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. 
Наблюдаващият прокурор е приел че „от така събраните доказателства 

може да се направи извод, че са налице нарушения на общите и 

специалните правила по договора, но не се установиха данни за извършено 

престъпление, тъй като не е осъществено изпълнителното деяние на чл. 

248а, ал. 2, вр. ал. 5 от НК – не са представени неверни сведения, че са 

произведени нови машини, и че са закупени нови инструменти, за да бъдат 

получени средства от фондовете, принадлежащи на ЕС, в размер на 

54 800 евро.” 

2. 

Пр.пр.№ 1317/2010г. по описа на ОП-Смолян, ДП № 6/2011г. по 

описа на СО при СОП. Прокурор Д.Ангелова. Преписката е заведена в 

ОП-Смолян на 14.09.2010г. С постановление от 15.09.2010г. е възложена 

предварителна проверка. С постановление от 10.01.2011г. е образувано 

досъдебно производство,  срещу Л. К. Г. за това, че  на 05 май 2010 год., в 

гр.Смолян, в общо заявление за подпомагане за 2010г., като управляващ и 

представляващ юридическото лице „П.-ВБ” ЕООД, при кандидатстване на 

дружеството за субсидии по усвояване на средства по Схема за единно 

плащане на площ /СЕПП/ и Плащания за природни ограничения на 

земеделски стопани в планински райони /НР1/, финансирани от фондове, 

прилежащи на Европейския съюз, пред Областна разплащателна агенция – 

гр.Смолян към ДФ Земеделие, е представил неверни сведения за 

ползваните от „П.-ВБ” ЕООД площи  /като е заявил площи, които 

дружеството не ползва, не са негова собственост и не са ползват по силата 

на сключен договор/, за да получи средства от фондове, прилежащи на 

Европейския съюз – престъпление по чл.248а, ал.3 във вр. с ал.2, във вр. 

с ал.1 от НК. На 29.06.2011г. разследването е приключило и на 

22.07.2011г. е постановено от прокурора прекратяване на наказателното 

производство на основание чл. 243, ал.1, т.1 във връзка с чл. 24, ал.1, 
т.1 от НПК. Прокурорът е приел, че  „субект на престъплението по 

чл.248а, ал.3 от НК е лице, което в качеството си на представляващо 

лице, кандидатстващо за финансиране със средства от еврофондовете – 

изпълнител или подизпълнител, само или чрез другиго, представи 

неверните сведения или затаи сведения в нарушение на задължение да 

предостави такива. От субективна страна престъплението може да 
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бъде извършено само умишлено /пряк умисъл/, при наличието на специална 

съставомерна цел – да бъдат получени средства от  фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени на българската 

държава. От доказателствата по досъдебното производство по 

несъмнен начин е установено, че Л. К. Г, в качеството му на управляващ и 

представляващ юридическото лице „П.-ВБ” ЕООД гр.С., при заявяване на 

площите, при кандидатстване по европейските схеми през 2010г., е 

посочил и части от чужди имоти, без да е осъзнавал, че ги посочва и 

без да е целял неправомерно да получи средства, принадлежащи на ЕС. 
Това води до извода, че от субективна страна не е осъществен състава 

на чл.248а, ал.3 във вр. с ал.2, във вр. с ал.1 от НК, поради което деянието 

е несъставомерно.”   

По отношение постановлението  за прекратяване на наказателното 

производство е упражнен инстанционен контрол от АП-Пловдив чрез 

извършване на служебна проверка по пр.№ 306/2011г. по описа на АП-

Пловдив. Постановлението на ОП Смолян е потвърдено като обосновано и 

законосъобразно. 

3. 

         Пр.пр.1321/2010г. по описа на ОП-Смолян, ДП № 2/2011г. по 

описа на СО при СОП. Прокурор Д.Ангелова. Преписката е заведена в 

ОП-Смолян на 14.09.2010г. На 14.09.2010г. е възложена предварителна 

проверка. На 10.01.2011г. е образувано досъдебно производство срещу  В. 

А. В. за това, че  на 08.03.2010 год., в гр.Смолян, в общо заявление за 

подпомагане за 2010г., при кандидатстване за субсидии по усвояване на 

средства по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ и Плащания за 

природни ограничения на земеделски стопани в планински райони /НР1/, 

финансирани от фондове, прилежащи на Европейския съюз, пред Областна 

разплащателна агенция – гр.Смолян към ДФ Земеделие, е представил 

неверни сведения за ползваните от него площи  /като е заявил площи, 

които не ползва, не са негова собственост и не са ползват по силата на 

сключен договор/, за да получи средства от фондове, прилежащи на 

Европейския съюз – престъпление по чл.248а, ал.2, във вр. с ал.1 от НК. 

На 15.12.2011г. разследването е приключило и на 21.12.2011г. в съда е 

внесен обвинителен акт. Постановена е осъдителна присъда. 

 

 Разпоредбата на чл.248а НК е сравнително нова,  въведена  

в НК през 2006г., като е изменяна през 2009г. и 2010г.  

Престъплението по ал.2 на чл.248а НК засяга средства от 

Европейски фондове, поради което е и ще  става все по- 

актуално и обществено значимо. Признанието,  направено 

по  пр.пр. № 708/2011г. на ОП-Смолян, ДП № 59/2011г. по 

описа на ОД на МВР гр.Смолян от окръжния прокурор 

Д.Ангелова при изготвяне на предложение  до ВКП за 
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вземане делото на специален надзор, относно 

необходимостта от методическа помощ при 

разследването на този вид дела, поради тяхната правна и 

фактическа сложност, очевидно не е лишено от 

основание. По второто и третото от разгледаните по-

горе дела обективната страна на извършените 

престъпления (изпълнително деяние и специална цел) е 

идентична,  но са различни направените от наблюдаващия 

прокурор изводи относно субективната страна  и поради 

това резултатът от развитието на делата е различен. В 

единния случай делото е прекратено ,а в другия е 

приключило с осъдителна присъда. В тази връзка, считаме, 

че следва да бъде проведено обучение на  наблюдаващите 

прокурори  относно провеждане на разследване по този род 

престъпления. 

 

 

Чл.252 - извършване по занятие банкови, застрахователни и 

други финансови сделки без съответно разрешение 

            1. 

            Пр.пр.№ 1183/2010г. по описа на ОП-Смолян, ДП № 2/2011г. по 

описа на ОДМВР-Смолян. Прокурор Хр.Василев, прокурор Иван 

Спиров.  Преписката е образувана в ОП-Смолян във връзка с преписка № 

971/2010г. по описа на ОП-Смолян, по списъка на лица, занимаващи се 

според справка на МВР, с незаконна банкова дейност „лихварство” на 

територията на Област-Смолян – престъпление по чл.252 ал.1 от НК. В 

посочения списък фигурира З. К. Б. „Я.” от гр.Смолян, за който е 

извършена проверка, отразена от Сектор „БОП”-Смолян в справка от 

2010г. На 13.01.2011г. е образувано досъдебно производство срещу 

известен извършител за  това, че през периода 2001 год. до 2010г., в 

гр.Смолян, обл.Смолян, без съответно разрешение /по чл. 11, ал. 1 от 

Закона за банките /обн., ДВ, бр. 52/97 г. в сила до 01.01.2007 г./, извършил 

по занятие банкови сделки по силата на чл. 1, ал. 4 във вр. с ал. 1 от Закона 

за банките, /обн., ДВ, бр. 52/97 г. в сила до 01.01.2007 г./,  за които се 

изисква такова разрешение, съгласно чл.1, ал.2 от Закона за кредитните 

институции, чл.2, ал.1 и чл.13 от Закона за кредитните институции, като 

предоставял кредити в български лева на различни лица срещу задължение 

на същите да му върнат получените в заем суми и договорената лихва 

върху тях – престъпление  по чл.252, ал.1, от НК. На 04.10.2011г. е 

повдигнато обвинение.  На 22.11.2011г. е направено искане до Окръжния 

съд  по чл.72 НКП – налагане на възбрана върху имоти на обвиняемия. На 

17.01.2012г. разследването е приключило. На 09.02.2012г. е внесен в съда 

обвинителен акт. Делото е върнато на прокуратурата от съда. На 
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02.05.2012г. е изготвено постановление за указване допълнително 

разследване. На 12.10.2012г. е постановено прекратяване на 

наказателното производство, което след обжалване е отменено от съда. 

При прекратяването наблюдаващият прокурор е приел, че „преценката на 

всички доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната 

съвкупност, не могат да се направят обосновани изводи: 1./ че има 

извършено деяние, което съставлява от обективна и от субективна 

страна престъпление по чл.252 ал.2 вр. с ал.1 от НК и 2./ че обвинението 

за такова престъпление срещу З. Б. е доказано.”  Според прокурора, от 

събраните многобройни доказателства не може да се приеме за доказано по 

несъмнен начин, че З. Б., в периода лятото на 1999 г. – м.юни 2009 г. е 

осъществявал банкови сделки и е извършвал дейност с елементите на 

банкова такава дейност. Според него, само по себе си, предоставянето на 

заем на физическо лице, е гражданско-правна сделка, уредена от закона. За 

всяко едно такова предоставяне на заем, от събраните доказателства се 

оформят две противоречащи и взаимно отричащи се позиции. От едната 

страна, по-голямата част от свидетелите твърдят, че е имало уговаряне, 

съответно плащане и получаване на лихви по конкретния заем. От друга 

страна, срещу същите твърдения се противопоставят твърденията на обв. 

З.Б., който заявява, че в нито един конкретен случай на предоставен от 

него паричен заем, не е имало уговаряне на лихви и плащането на такива. 

Липсват каквито и да било писмени доказателства, от които да може да се 

установи, за горепосочения период дали са били уговаряни, определяни и 

получавани лихви. Прокурорът намира, че не може да се приеме, че с 

деянията си обв. Б. е осъществил и друг от обективните елементи на 

състава на престъпление по чл.252 от НК, а именно, да е извършвал 

дейността на предоставяне на заеми срещу лихва „по занятие”. 

Извършването на такава дейност „по занятие”, според него  означава, че 

извършващият следва да получава основните си доходи и средства за 

живот от същата дейност. В конкретния случай било установено,  че за 

период от 10 години  обв. Б.  в 11 случая е предоставял заеми на физически 

лица – на установените свидетели. Същевременно, при разследването са 

събрани многобройни писмени доказателства за това, че през този период  

обв. Б. е получил парични средства, под формата на заеми, от няколко 

физически лица , както и, че е извършвал сделки – покупко-продажби на 

множество недвижими имоти, имал е участие и в заложна къща, както и 

възможност  за получаване на други доходи. За това, след анализа на 

всички доказателства се наложил изводът, че обвинението за престъпление 

по чл.252 ал.2 вр.с ал.1 от НК не е доказано по несъмнен начин.  

Смолянски окръжен съд не споделя мотивите на прокурора за 

прекратяване на наказателното производство. Определението на 

Смолянския окръжен съд за отмяна на постановлението за прекратяване на 
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ОП-Смолян  е потвърдено от Апелативен съд – Пловдив и към момента 

делото е висящо. 

        2. 

       Пр.пр.№ 1182/2010г. по описа на ОП-Смолян, ДП № 25/2010г. по 

описа на ОДМВР-Смолян. Прокурор Сп.Динков. Преписката е заведена 

в ОП-Смолян на 09.08.2010г. След извършена предварителна проверка, на 

25.01.2011г. е образувано досъдебно производство срещу известен 

извършител за  това, че през периода 2007 год. до края на  2010г., в 

гр.Смолян, обл.Смолян, без съответно разрешение /по чл. 11, ал. 1 от 

Закона за банките /обн., ДВ, бр. 52/97 г. в сила до 01.01.2007 г./, извършил 

по занятие банкови сделки по силата на чл. 1, ал. 4 във вр. с ал. 1 от Закона 

за банките, /обн., ДВ, бр. 52/97 г. в сила до 01.01.2007 г./,  за които се 

изисква такова разрешение, съгласно чл.1, ал.2 от Закона за кредитните 

институции, чл.2, ал.1 и чл.13 от Закона за кредитните институции, като 

предоставял кредити в български лева  на различни лица срещу 

задължение на същите да му върнат получените в заем суми и 

договорената лихва върху тях – престъпление по чл.252,ал.1 от НК. На 

08.02.2012г., с постановление на прокурора наказателното производство 

е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1 във връзка с чл. 24, ал.1, 

т.1 от НПК. Прието е че „събраните по досъдебното производство 

доказателства по категоричен начин потвърждават, че св. Д. е 

предоставял парични заеми, но без да уговаря лихва, като това се 

потвърждава от разпитите на всички свидетели. Дори само това 

обстоятелство изключва деянието от рамките на престъпния състав 

/несъставомерно деяние/. Единствено св.К. твърди, че е била уговорена и 

плащана лихва по сключения договор за паричен заем с Д., и въпреки, че 

еднократното предоставяне на средства, срещу уговорена престация да 

не изпълва състава на чл.252 от НК /поради липсата на системност/, то 

тези обстоятелства, неподкрепени с вписаното в договора и с 

показанията на св.Д., не следва да се кредитират, а отхвърлят като 

недоказани.”   

       3. 

      Пр.пр.№ 1143/2010г. по описа на ОП-Смолян, ДП № 195/2010г. по 

описа на РУП-Мадан. Прокурор Н.Симов. Досъдебното производство е 

образувано на 12.08.2010г. с постановление на прокурора срещу Д.Х.Б., за 

това, че  през периода 2000 год. до 2010г., в гр.Мадан, обл.Смолян, без 

съответно разрешение /по чл. 11, ал. 1 от Закона за банките /обн., ДВ, бр. 

52/97 г. в сила до 01.01.2007 г./, извършил по занятие банкови сделки по 

силата на чл. 1, ал. 4 във вр. с ал. 1 от Закона за банките, /обн., ДВ, бр. 

52/97 г. в сила до 01.01.2007 г./,  за които се изисква такова разрешение, 

съгласно чл.1, ал.2 от Закона за кредитните институции, чл.2, ал.1 и чл.13 

от Закона за кредитните институции, предоставял кредити в български 

лева на различни лица срещу задължение на същите да му върнат 
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получените в заем суми и договорената лихва върху тях – престъпление 

по чл.252, ал.1, от НК. На 15.12.2011г. е изготвен и внесен в съда 

обвинителен акт. Съдът е върнал делото  на прокуратурата поради 

допуснати процесуални нарушения, накърняващи правото на защита на 

обвиняемия. Прокурор Н.Симов е подал частен протест до Апелативен 

съд-Пловдив, който е уважен. Делото е продължило своя ход пред 

първоинстанционния съд.  

 

 От наблюдаваните през 2011г. в ОП-Смолян досъдебни 

производства по чл.252 от НК общо 7 броя, към настоящия 

момент 3 ДП са приключили с внасяне на обвинителен акт 

в съда, 2 ДП са прекратени и 2 ДП все още са висящи.  По 

всички горепосочени  досъдебни производства са извършени 

предварителни проверки, чиято единствена цел е събиране 

на достатъчно данни, от които може да се направи 

основателно предположение за извършено престъпление. 

Намираме, че към образуване на такъв род досъдебни 

производства следва да се пристъпва едва след като се 

установи, че не се касае до гражданско-правни отношения 

между субектите в процеса. В противен случай 

разследванията по  чл.252 НК ще бъдат  предварително 

обречени на провал. На етапа на предварителната 

проверка с особено внимание да се събират достатъчно  

данни  в насока  плащане на лихва  от длъжниците.  По 

така образуваните дела  ясно личи, че въпреки изяснения 

механизъм на деянието, изразяващ се в предоставяне на 

парични средства от известен извършител на физически 

лица, основни трудности възникват при доказване на 

споменатия елемент от престъпния състав, а именно -  

получаването на лихва върху главниците от страна на 

извършителя на деянието. 

      

 С цел повишаване качеството на разследване по този вид 

дела, намираме за уместно да посочим, че наблюдаващите 

прокурори следва да се придържат към разясненията, 

дадени от председателя на Българска народна банка Иван 

Искров в писмо №91СМ0095 0095/06.11.2009г. до зам. 

министър-председателя и министър на вътрешните 

работи Цветан Цветанов и до главния прокурор на РБ 

Борис Велчев. В писмото се разяснява режимът на 

лицензиране по Закона за кредитните институции, както 

и други въпроси, предизвикващи затруднения за 
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разследващите органи, като този за обхвата на банковата 

дейност, за която се изисква лиценз.  

           

          През 2011г. в ОП-Смолян е наблюдавано едно досъдебно 

производство по чл.253, ал.1 НК  (изпиране на пари) – СП-557/2010г., 

КИ-1-ПР/2010 ОП-Смолян. Наблюдаващ прокурор Н.Симов. 
Досъдебното производство е образувано на 05.05.2010г. и е прекратено с 

постановление от 06.04.2012г. Разследването по него е протекло 22 

месеца. (Движението на делото се проследи по изготвената от ОП-Смолян 

справка) 

           Чл.254б НК – използване не по предназначение получени 

финансови средства от фондове, принадлежащи на ЕС 

1. 

Пр.пр.№ 1242/2009г. по описа на ОП-Смолян,  ДП № 17/2011г. по 

описа на СО при ОП-Смолян. Прокурор Д.Ангелова, прокурор Иван 

Спиров. След извършена предварителна проверка, продължила около две 

години, досъдебното производство е образувано на 12.12.2011 г. срещу 

неизвестен извършител за това, че през 2008 г. в гр.Рудозем, общ. Рудозем, 

обл.Смолян, при условията на продължавано престъпление, е използвал не 

по предназначение получени финансови средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския 

съюз на българската държава- престъпление по чл. 254б ал.1, във вр. с 

чл. 26 ал.1 от НК. Делото представлява фактическа и правна сложност, с 

оглед на това, че следва да се изискат и проверят голям обем документация 

от значение за разследването, назначаването на финансова експертиза, 

разпит на множество свидетели и др. Срокът за разследване е продължаван 

многократно. Няма привлечен обвиняем. Изготвено е искане за 

удължаване срокът  на разследване с още 2  месеца, считано от 13. 12. 2012 

г. Делото е висящо. 

2. 

Пр.пр.№ 533/2010г. по описа на ОП-Смолян, ДП № 57/2010г. по 

описа на ОДМВР - Смолян. Прокурор Д.Ангелова. Досъдебното 

производство е образувано на 17.12.2010г. за престъпление по чл.254б, 

ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК, разследването е продължило 6 месеца, след 

което наказателното производство е прекратено с постановление на 

прокурора от 15.07.2011г. 

 

 Описаните по-горе две досъдебни производства са 

единствените по този текст от НК, наблюдавани в ОП-

Смолян през 2011г.. И по двете дела работата в 

досъдебната  фаза не се отличава с особена резултатност, 

едното, образувано през 2011г., все още е висящо, а другото 

вече е прекратено. 
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Чл.255 НК – избягване установяване или неплащане на данъчни 

задължения  

 

1. 

          Пр.пр.№ 1105/2007г. по описа на ОП-Смолян, ДП № 207/2007г. 

по описа на РУП-Златоград. Прокурор Н.Симов. Досъдебното 

производство е образувано на 29.01.2008г. срещу известен извършител от 

гр.Златоград за престъпление по чл.255, ал.1, т.2, т.6 и т.7 във вр. с 

чл.26, ал.1 от НК. С постановление от 10.01.2011г. наказателното 

производство е прекратено. Наблюдаващият прокурор е приел, че от 

анализа на доказателствата не може да се направи категоричен и 

обоснован извод, че В. М. Ч., от гр.Златоград, е осъществил  престъпление 

по чл.255, ал.1 и сл. от НК.  Според прокурора, „за да е осъществено 

престъпление по чл. 255, ал. 1 от НК, е необходимо деецът да е обявил 

пред данъчните органи в случая пред ТД на НАП-Смолян, че е 

осъществил покупките, описани в съответните дневници и 

представените фактури, въпреки че ясно е съзнавал, че в 

действителност такива сделки реално не са били сключвани и изпълнявани 

и следва също невярното деклариране да е в причинна връзка със 

съответното избягване на заплащането на действително дължимото 

данъчно задължение, постигнато чрез декларирането”. Не е доказана 

субективната страна на престъплението -  „От доказателствата по 

делото не може да се направи обоснован, единствен и категоричен извод, 

че Ч.  не е получил услугата, описана във фактурите. Обвинителната 

теза не може да представи убедителни доказателства, че трето 

недобросъвестно лице не се е представило като пълномощник на 

търговеца, посочен във фактурата, без това обстоятелство да е било 

известно на Ч. Последният не е длъжен да установява самоличността и 

представителната власт на своя контрахенд – търговецът е ръководен 

от своя интерес и напълно възможно е Ч. да е договарял с лице, което да 

не е било  представител на фирма “В.-……..”ЕООД и на  фирма “М.-М” 

ЕООД, но въпреки това да е предоставена услуга, респективно да е 

доставена стока, оформена документално от името на тези фирми, без 

да е станало известно на Ч., че всъщност лицето не е представител на 

тези фирми.” „ За органите по приходите може да е достатъчно, за 

нуждите на данъчното производство, само да изключат  обективната 

възможност на търговеца, изпълнител по сделките, да достави стоката 

или да изпълни услугата, за да приемат, че няма реална сделка, но за 

нуждите на наказателното производство  и за повдигането на обвинение 

в извършване на престъпление, това не е достатъчно. „     
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2. 

По пр.пр.№ 396/2010 г. по описа на  Окръжна прокуратура -

Смолян, ДП № 70/2011 г. по описа на ОД-МВР-Смолян.Прокурор 

Н.Симов. Досъдебното производство е образувано на 18.07.2011г. по реда 

на чл. 212, ал. 1 от НПК срещу  известен извършител за това, че за времето 

от 25.01.2007г. до 07.02.2008г., в гр.Смолян е избегнал установяването и 

плащането на данъчни задължения в големи размери - данък върху 

доходите на физическите лица в размер на 10 865,87 лв., като затаил 

истина в подадена Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и 

Годишна данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ, която се изисква по 

силата на закон - престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2, предл. ІІ-ро от НК,  

както и за това, че през втората половина на 2010г. е избегнал 

установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери - 

данък върху доходите на физическите лица в размер на 10 865,87 лв., като 

е използвал документи с невярно съдържание- 25 броя договори за заем от 

физически лица, датирани от 01.01.2007г. до 05.01.2007г., при представяне 

на информация пред органите по приходите- престъпление по чл. 255, ал. 

1, т. 6, предл. ІІ-ро от НК. В постановлението за прекратяване  на 

наказателното производство от 14.06.2012г. са изложени  аргументи, че  не 

са осъществени нито от обективна нито от субективна страна признаците 

на извършено престъпление. Според прокурора, „… от събраните по 

делото доказателства не може да се докаже виновно поведение от 

страна на Г. Д., защото същият е действал със съзнанието, че 

получените от него заеми и дарение не подлежат на облагане.”  

Наказателното производство е прекратено  на основание чл. 243, ал. 1, т. 

1, във вр. с 24, ал.1, т. 1  и 3 от НПК. 

 

3. 

Пр.пр.№ 1113/2009г. по описа на ОП-Смолян, ДП № 80/2009г.  по 

описа на ОД на МВР-Смолян. Прокурор Д.Ангелова. На 25.08.2009г. в 

ОП-Смолян е заведена преписката. С постановление на прокурора от 

01.09.2009г. е възложена проверка, срокът на която е продължаван. С 

постановление от 04.01.2010г. е образувано досъдебно производство срещу 

неизвестен извършител за престъпление  за престъпления по чл. 255  ал. 

3, във вр. с ал.1 т. 2, предл. първо, т. 6 и т.7, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК. 
На 14.07.2010г. наказателното производство е спряно на основание чл.244, 

ал.1, т.2 НПК– поради неразкриване на извършителя. На 29.09.2011г. е 

възобновено и на 14.02.2012г. отново е спряно на същото основание. 

Наблюдаващият прокурор е приел, че не са събрани достатъчно 

доказателства, сочещи извършителя на престъплението и установяващи по 

категоричен и несъмнен начин виновността на конкретно лице. Указано е 

препис от постановлението, след влизането му в сила, ведно с материалите 
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по делото, да се изпратят на ОД на МВР гр.Смолян,  за продължаване 

издирването на извършителя. Следва да се изготви план с конкретни 

оперативно-издирвателни мероприятия, за които да се уведоми 

наблюдаващия прокурор. Отново основателно се поставя въпросът за 

перспективите пред това спряно наказателно производство, 

образувано  и водено срещу неизвестен извършител. 

 

 От наблюдаваните през 2011г. в ОП-Смолян досъдебни 

производства по чл.255 от НК общо 14 броя,  10 ДП са 

прекратени, 1 ДП е спряно  и по 3 ДП са внесени 

обвинителни актове в съда. Тази изключително ниска 

успеваемост провокира предприемане на мерки от 

горестоящата прокуратура, насочени към анализиране на 

причините, водещи до този резултат, включително и 

извършване на преценка за служебна отмяна на 

постановления за прекратяване след задълбочена проверка 

на конкретните  досъдебни  производства. 

 

 
 По някои от наблюдаваните досъдебни производства 

основателно  са направени искания до съда за разкриване на сведения, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на 

чл.75,ал.1,т.т.2-5 от ДОПК. 

          Така например, по пр.пр. с вх. № 396/2010 г. по описа  на ОП – 

Смолян е направено предложение с правно основание чл.75, ал.1, т.1, 

предл.I от ДОПК до Административния съд – гр.Смолян, в което се сочи, 

че преписката е образувана по сигнал за нарушения на данъчното и 

осигурителното законодателство от страна на лицето Г. Д. Д. и  

едноличното дружество „С. м.” ЕООД,  гр.З.  Окръжна прокуратура  - 

Смолян е сезирана с оглед евентуално извършено данъчно престъпление 

по чл.255, ал.1 и следващите от НК. В искането до съда е посочено, че  „В 

хода на проверката многократно са изисквани отговори от ТД на НАП 

гр.Пловдив, изнесено работно място гр.Смолян за резултата от 

ревизиите, като сме били уведомявани, че същите не са приключили и след 

като приключат ще бъдем уведомени.”  В отговорите на НАП се уточнява, 

че резултатите от ревизията ще бъдат предоставени на ОП Смолян при 

условията на чл.74 и чл.75 от ДОПК. Заслужава внимание  писмото  от 

10.01.2011г. до ТД на НАП, офис –гр.Смолян, изготвено от наблюдаващия 

досъдебното производство  прокурор: „В ОП Смолян се получи Ваше писмо 

изх. № .№ 66-19-228/10.11.2010г., с което ни уведомявате, че ще ни 

предоставите информацията, която се съдържа в ревизиите при 

спазване на разпоредбите на чл.74 и чл.75 от ДОПК.  В тази връзка Ви 
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уведомяваме, че прокурорът прави искане до съда по реда на чл.75, ал.1, 

т.1 от ДОПК, за разкриване на данъчна и осигурителна информация, но 

искането на прокурора следва да бъде мотивирано – в него следва да се 

индивидуализира исканата информация, затова ни е необходимо да ни 

бъде предоставена от ВАС такава информация, без да се разкрива 

данъчна и осигурителна информация,  която да послужи за изготвяне на 

съответното искане до съда.  

  Освен това, в изпълнение на правомощията Ви и съобразявайки 

разпоредбите на чл.205, ал.2 от НПК и чл.34, ал.2 от ДОПК, при 

установяване на данни за извършено престъпление,  сте длъжни да 

изпратите до ПРОКУРАТУРАТА уведомление, което следва да 

комплектувате с необходимите приложения по чл.15  от Инструкцията 

за организацията и формите на взаимодействие между Министерството 

на финансите и Прокуратурата на Република България от 

10.11.2006г./№И-11/2006г.  по описа на  Министерството на финансите   

и изх.№255/2006г. по описа на Главния прокурор на РБ/, издадена на 

основание §8, чл.26, ал.2, т.1 от ПЗР на ДОПК.  

Когато е възложена проверка от прокурора на органите по 

приходите и същата е приключила, следва да бъде уведомена 

съответната прокуратура с изготвянето на уведомление/заключение/, а 

ако не са установени  данни за извършени престъпления  от общ 

характер, следва да се уведоми  ОП Смолян, като  изрично се посочи, че не 

са установени данни за престъпление.  

Съдържанието на Вашето писмо изх.№66-19-228/10.11.2010г. не 

дава нужната информация, която да послужи за изготвяне на 

мотивирано искане до съда за разкриване на конкретна данъчна и 

осигурителна информация, нито дава основание да се приеме, че не са 

установени данни за престъпление от общ характер в хода на данъчното 

производство, съответно не може да се приключи преписката от 

прокурора.  

Водим от горното и на основание чл.205, ал.2 от НПК и чл.34, ал.2 

от ДОПК, чл.145, ал.1, т.3 от Закона за съдебната власт, чл.13 и чл.15  

от Инструкцията за организацията и формите на взаимодействие 

между Министерството на финансите  и Прокуратурата на Република 

България от 10.11.2006г./№И-11/2006г. по описа на  Министерството на 

финансите   и изх.№255/2006г. по описа на Главния прокурор на РБ/, 

издадена на основание §8, чл.26, ал.2, т.1 от ПЗР на ДОПК, уведомете 

ОП Смолян, като съобразите изложеното по-горе. „  

           В изпълнение на разпоредбите на Инструкция МФ № И-11/ 

10.11.2006 г. и ГП изх.№ 255/10.11.2006 г.  за организацията и формите на 

взаимодействие между Министерство на финансите и Прокуратурата на 

Република България, на Разпореждане АП № 11/26.03.2007г. на 

апелативния прокурор на АП- Пловдив и  заповед ОП № 4/30.03.2007 г. на  
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окръжния прокурор на ОП - Смолян, е създаден Координационен  център 

на регионално ниво за взаимодействие между ОП - Смолян  и ТД на НАП 

Пловдив, офис Смолян. Задачите му са свързани с провеждане на 

съвместни съвещания относно текущи задачи, свързани с преписки, които 

се образуват по уведомления, изпратени от ТД на НАП Пловдив, офис 

Смолян, свързани с констатации по ревизионни актове. В създадения 

Координационен център участват по 2 представители от ОП - Смолян и ТД 

на НАП Смолян. Включените в състава на Координационния център 

прокурори се занимават с преписките и досъдебните производства, 

свързани с данъчни престъпления. Работата на  Координационния център е 

подчинена на Вътрешните правила за работа на Координационните 

центрове, приети от представителите на НАП и ВКП.  В изпълнение на 

тези правила ежемесечно се провеждат работни срещи  между членовете 

на Координационния център, на които се разглеждат текущи въпроси по 

конкретни преписки и досъдебни производства. В тези работни срещи  

участват и разследващи полицаи. Прокурорите дават указания  относно  

документите,  които следва да се събират в хода на данъчната ревизия. 

Протоколите от работните срещи се изпращат на ВКП, на АП- Пловдив  и 

на ЦУ на НАП. 

 

 Въпреки това, от цитираното по-горе писмо става ясно, че 

комуникацията  между Прокуратурата и данъчната 

администрация във връзка с провежданите разследвания не 

е на необходимото ниво. В тази връзка следва да се 

оптимизира работата на Координационния център за 

взаимодействие между службите. 

 

 Също така, установи се, че по някои от досъдебните 

производства са предприемани мерки за обезпечаване на глобата, 

конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата.     

        

 В изпълнение на Заповед ЛС № 7121/26.11.2007г. на главния 

прокурор на РБ  към ВКП е създаден Отдел “Противодействие  и изпиране 

на пари”. Със Заповед АП № 54/26.11.2007г. на апелативния прокурор  на 

АП-Пловдив е конкретизирано задължението на прокурорите, определени 

да се занимават с преписки и досъдебни производства от посочената група, 

при съмнения за изпиране на пари незабавно да се разпореждат проверки, 

като преписките и досъдебните производства  се вписват в съответен 

регистър,  а  за  резултатите се уведомява АП  - Пловдив. 

                

 В изпълнение на законовите правомощия, регламентирани в 

ЗОПДИППД(отм.), както и в изпълнение на  ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 

25.09.2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на 
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имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството 

на вътрешните работи, органите на Министерството на финансите, 

прокуратурата и следствието, обн., ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г.  и  

Разпореждане № И-342/06.10.2006г., заповед № АП-13/2006г. на 

апелативния прокурор на АП-гр.Пловдив, е създадена организация за 

взаимодействие между прокуратурите от Смолянски регион и КУИППД 

гр. Пловдив. Издадена е заповед № 20/12.10.2006год. на окръжния 

прокурор  на ОП-гр.Смолян, с която е определен прокурор за контакт  - 

сегашния окръжен прокурор Д.Ангелова.  

 В прокуратурите са заведени специални регистри за вписване на 

отделни административни преписки  за кореспонденция с органите на 

КУИППД.  

За 2011г. в региона на гр.Смолян е имало дела  за престъпления, 

изброени в чл.3 ал.1 от ЗОПДИППД(отм.), и е водена кореспонденция с 

КУИППД, ТД - гр.Пловдив, като своевременно е изпращана информация, 

както и заверени копия от прокурорските актове. Общият брой на 

уведомленията е 45 (по данни, посочени в Отчетния доклад за дейността на 

ОП-Смолян през 2011г.).  
          

    

          II.ИЗВОДИ 

 

Престъпленията против паричната и кредитната система са очертани 

в Глава шеста, раздел IV  от Особената част на Наказателния кодекс. Те 

представляват посегателства срещу нормалното функциониране на 

паричното обръщение или на кредитирането.   

Престъпленията против финансовата, данъчната и осигурителните 

системи са уредени в Глава седма.  Те са основно – „пране на пари”, 

кредитна измама, нецелева употреба на бюджетни средства, избягване, 

установяване или плащане на данъчни задължения, осъществяване без 

съответно разрешение на банкови, застрахователни или други финансови 

сделки,  и др.      

Формата и видът на вината при тези престъпления са винаги и само 

прекият умисъл. В повечето от този вид престъпления субект на 

престъплението може да бъде всяко наказателноотговорно лице. 

          Проверката  на посочените по-горе дела установи, че  разследването 

е протекло в предвидените от закона срокове, които са продължавани по 

установения в НПК ред. Правната и фактическа сложност, които 

обикновено ги характеризират, обосновават исканията за удължаване 

срока на разследване. Независимо от това, разследването по някои от тях е 

протекло дълго и безрезултатно на фона на високата им степен на 
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обществена опасност и засягането на значим държавен интерес, както и с 

оглед разходвания, най-общо казано,  държавен  ресурс.            

 По повечето от делата, преди образуване на досъдебно 

производство са извършвани предварителни проверки,  като често се е 

налагало  срокове да бъдат продължавани.  Това е ставало по реда на 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки № И 

89/10.03.2011г.  

           Прави впечатление големият брой прекратени от прокуратурата 

наказателни производства. От това може да бъде направено 

предположение,  че прокурорите неоправдано  са образували  дела, които 

впоследствие са прекратявани и то на основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК -  

деянието не съставлява престъпление. Прекратяването е постановявано  

след продължително разследване, след извършване на множество 

процесуално-следствени действия, което е свързано с разход на време, 

енергия и не на последно място, финансови средства на държавното 

обвинение. Следва да се има предвид и  обстоятелството, че воденето на 

такъв тип дела е предпоставка за търсене на обезщетение от гражданите 

съобразно разпоредбите на ЗОДОВ и Глава трета “а” от ЗСВ. Тази 

негативна тенденция може да бъде преодоляна, като събраните в хода на 

предварителната проверка данни се съобразяват с практиката по 

приложението на материалния закон, преди да бъдат образувани 

досъдебни производства. 

          От проверката на делата се налага и изводът, че е необходимо да се 

подобри и взаимодействието с органите на ТД на НАП във връзка с 

образуване и разследване на престъпления против финансовата, данъчната 

и осигурителната система. 

          Очакванията на обществото към прокурорите  са свързани с проява 

на висок професионализъм по отношение на всички разследвания, 

включително и тези  против  паричната и кредитната система и против 

финансовата, данъчната и осигурителната система.  

          Провеждането на обучителни семинари по темата би улеснило 

работата на прокурорите при упражняване функциите им  по ръководство 

и контрол  на досъдебното производство.  Намираме за оправдано и 

наложително   оказването на методическа помощ по конкретните дела от 

страна на горестоящите прокуратури.  

          Прокуратурата следва да прилага по-ефективно предвидените от 

закона мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на 

вещи в полза на държавата незабавно след възникване на основанието за 

това. Същото важи и за уведомяването  по реда на Закона за отнемане  в 

полза на държавата на незаконно придобито имущество. 
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          На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ  Инспекторатът към ВСС прави 

следните 
  

         ПРЕПОРЪКИ: 

 

         Окръжна прокуратура – Смолян: 

 

         1.С цел недопускане на необосновано препращане на преписки и 

досъдебни производства  по подсъдност, съобразно разпоредбите на чл. 

35, ал.2  и чл.36, ал.1 НПК, същите да се насочват към друга прокуратура 

само след събиране на достатъчно доказателства за извършено 

престъпление от компетентността на тази прокуратура, както и при 

съобразяване на установената от ВКС константна практика по приложение 

на материалния закон за различните видове престъпления. 

        2.Наблюдаващите прокурори да използват пълноценно 

възможностите, които дават предварителните проверки за събиране на 

достатъчно данни за извършените престъпления, като образуват 

досъдебни производства само при наличие на предпоставките по чл.207, 

ал.1 НПК. 

         

          На основание чл.58, ал.4 от ЗСВ административният ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Смолян да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите действия по 

изпълнение на препоръките в срок  от 30 дни. 

 

        Апелативна прокуратура – Пловдив: 

 

        Апелативният прокурор на АП-Пловдив да прецени необходимостта 

от извършване на тематична проверка на ОП-Смолян  на наблюдавани 

досъдебни производства, образувани за престъпления, предмет на 

настоящата проверка,  с цел анализ на причините за прекратяване на 

делата, както и оглед възможността за прилагане разпоредбата на чл.243, 

ал.9 НПК.  

 

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

настоящия  Акт за резултати от извършена тематична  проверка да бъде 

връчен   на административния ръководител на Окръжна  прокуратура – 

Смолян. 
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          Административният ръководител да запознае прокурорите с 

резултатите от извършената тематична проверка.  

          На основание чл.58, ал.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 Апелативна 

прокуратура- Пловдив. 

           

 

           

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 
           

          1.Заповед № ТП-01-4/19.09.2012г. на главния инспектор на ИВСС; 

          2.Справка № 5  за ОП-Смолян; 

          3.Копия от преписки и дела,  предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР:   

                                                                            

                                                                              ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ 

 

 

 

 

 


