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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

            
 
 
 

 

А К Т 
     с резултати от извършена проверка 
 
 

 На основание Заповед №Ж-01-253/7.07.2011г. на Главния 
инспектор на Инспектората към ВСС бе извършена проверка по сигнал Вх. 
Рег. № към Вх. 253/11г. по описа на Инспектората на Висшия съдебен съвет, 
подаден 4.07.2011г. от И. Г. Н. от гр.Аксаково, област Варна. В сигнала се 
навеждат доводи срещу действията на ОП- Бургас по изп. преписка 
ПР№41/2011г. по описа на ОП- Бургас, довели до неоправдано забавяне на 
изпълнението на присъда №63/27. 05. 2009г., постановена по 
НОХД№131/2003г. по описа на ОС- Бургас, която по отношение на брат му- 
подс. П. Г. Н. е влязла в законна сила на 13.05.2011г. 

Проверката бе извършена от Инспектор  и експертите МАРИЕЛА 
МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  

Проверката бе извършена в периода 8- 15 юли 2011г. 
  
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 
 С присъда №63/27.05.2009г., постановена по НОХД№131/2003г. на 
Окръжен съд – Бургас на подс. П. Г. Н. било наложено наказание „лишаване 
от свобода” в размер на 8 години, което да изтърпи при „строг” режим. С 
присъдата съдът наложил на Н. и наказание лишаване от право да заема 
длъжност, свързана с разпореждане на парични средства в държавна или 
обществена структура за срок от 8 години, считано от влизане на присъдата в 
сила. 
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Съдът приложил чл. 59, ал.1 от НК и приспаднал  времето, през което 
подсъдимият Н. бил задържан, считано от 10. 07. 2006г. до влизане на 
присъдата в сила,като един ден задържане да се зачита за един ден 
лишаване от свобода. 

Срещу така постановената присъда прокурорът подал протест, а 
подсъдимият- жалба. Присъдата била обжалвана и от другите подсъдими по 
делото- Н. Д. Р., Н. Хр. Хр., Н. Г. П., И. Д. И. 

Въз основа на подадените протест и жалби Апелативен съд- Бургас 
образувал ВНОХД№213/2009г. С решение №38/23.04.2010г. постановено по 
горепосоченото дело, АС- Бургас потвърдил присъдата на БОС по 
НОХД№131/03г. Подсъдимият П. Н. бил уведомен за решението по 
ВНОХД№213/09г. по описа на БОС на 27. 04. 2010г. и в срока за обжалване, 
който изтекъл на 12. 05. 2010г., не е подал касационна жалба. Адвокат Бл. П. 
от АК- Бургас- защитник на подсъдимия П. Н., е уведомен за решението на 
Апелативен съд- Бургас на 28. 04. 2011г. и в срока за обжалване, който 
изтекъл на 13. 05. 2011г. също не е подал касационна жалба. По отношение 
на подс. П. Н. решението на въззивната инстанция е влязло в законна 
сила на 13. 05. 2010г. 
 Двама от подсъдимите- Н. Д. Р. и И. Д. И. са подали касационни жалби 
срещу решението на Апелативен съд- Бургас. На 31.05. 2010г. БАС изпратил 
делото по компетентност на ВКС. Там било образувано н.д. №337/10г. по 
описа на ВКС, ІІ отд. С резолюция от 11. 03. 2011г., съдията- докладчик 
разпоредил преписи от присъдата да се изпратят на БОП за изпълнение, 
защото по отношение на П. Н. присъдата е влязла в законна сила. 
 Разпореждането на съдията- докладчик било изпълнено и на 15. 03. 
2011г. преписите от присъдата пристигнали в ОП- Бургас.Съгласно 
заповед №РД-04-18/18.02.2011г. на Административен ръководител Окръжен 
прокурор при ОП- Бургас за прокурор, отговарящ по НИНДПМ е определена 
Румяна Славова- прокурор в ОП- Бургас. Преписите от присъдата, изпратени 
от ВКС, били разпределени на нея. Понеже в съпроводителното писмо на 
ВКС било отразено, че подс. Н. не е обжалвал въззивното решение и 
присъдата му е влязла в сила, но не била посочена датата, на влизане в 
законна сила, с писмо от 16. 03. 2011г. прокурор Славова отправила 
запитване до ВКС относно тази дата. 
 На 25. 03. 2011г. в ОП- Бургас се получил отговор на ВКС, според 
който на 27. 04. 2010г. П. Н. бил уведомен за решението по ВНОХД№213/09г. 
на БАС, както и за правото да го обжалва в 15 –дневен срок, съгласно чл.350, 
ал.1 вр. с чл. 319, ал.1 от НПК. 
 С писмо от 28. 03. 2011г. прокурор Славова изпратила на Председателя 
на ОС- Бургас заверените от ВКС фотокопия на присъда №63/27.05.2009г. по 
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НОХД№131/2003г. на Окръжен съд- Бургас и решение №38/23.04.2010г. на 
Апелативен съд- Бургас спрямо П. Н., ведно с писма в изпълнение на 
резолюции на съдия- докладчик от ВКС, в които е отразено, че въззивното 
решение не е било обжалвано пред ВКС и по отношение на лицето съдебния 
акт е влязъл в законна сила и поискала БОС, като първоинстанционен съд, да 
извърши върху съдебния акт отразяване на датата на влизане на присъдата в 
законна сила. 
 Междувременно по повод на сигнал, подаден от И. Н. от гр. Аксаково, 
област Варна и заведен в ИВСС с Вх. рег. №Ж-01-253/11.03.2011г. било 
извършено предварително проучване и материалите били изпратени на отдел 
„Съдебен и изпълнение на наказанията” на ВКП. С писмо Вх. №3901/2011г. 
от 4.04. 2011г., изпратено до Р. Славова- прокурор в ОП- Бургас с копие до 
ИВСС, С. Петров- прокурор във ВКП изразил становище, че щом е получила 
необходимия брой заверени преписи от първоинстанционната присъда и 
въззивното решение, то „според ВКП са налице основания присъдата да се 
третира като влязла в сила спрямо П. Н. и да се предприемат 
необходимите действия в качеството Ви на компетентен орган по чл. 416, 
ал.2 от НПК...” 
 „…намираме, че в случая правилния извод за датата на влизане в сила 
на присъдата може да се извлече от обхвата на касационната проверка, 
изтичането на срока за обжалване на въззивното решение и съдържанието на 
официално писмо Вх. №114/2011г. от 20. 01. 2011г. на ВКС- ІІ н.о. до 
началника на Затвора- Бургас….”(вж. стр. 1 и 2 от писмото). 

В писмото на прокурор Петров изрично е отбелязано, че „така 
удостоверено от ВКС, соченото обстоятелство е установено по достатъчно 
убедителен начин…”(вж. стр. 2 от писмото). 

С писмо Изх. №65/14.04.2011г. ОС- Бургас върнал на БОП заверени от 
ВКС фотокопия на присъда №63/27.05.2009г. на Окръжен съд- Бургас, 
решение №38/23.04.2010г. на Апелативен съд- Бургас. Заедно с тези 
документи било изпратено и Съдебно удостоверение рег. №АД-13-
222/14.04.2011г., подписано от председателя на БАС, отразяващо датата на 
влизане в сила на решението на въззивната инстанция по отношение на подс. 
П. Н. С писмото от БОС уведомили БОП, че делото е във ВКС и все още не се 
е върнало в първоинстанционния съд. Отразили, че с писмо от 8. 04. 2011г. до 
ВКС са поискали да им бъде изпратена присъда №63/09г. ведно с мотивите и 
решение №38/09г., но все още не са ги получили. Написали, че след 
получаването им, същите ще бъдат надлежно изпратени.   

След като получили от ОС- Бургас горепосочените заверени копия на 
присъда без мотиви и без отметка за дата на влизане в сила, решение на БАС 
и съдебно удостоверение относно дата на влизане в сила на присъда на 
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Пламен Ненов, подписано от председателя на АС- Бургас в ОП- Бургас на 
15.04.2011г. била образувана изп. преписка ПР№41/2011г. 

С писмо №ПР41/2011г. от 18. 04. 2011г. прокурор Славова изпратила на 
Началника на затвора- гр. Бургас препис на присъда №63/27. 05. 2009г. на 
БОС, „ведно със съдебно удостоверение на АС- Бургас и писмо на ОС- 
Бургас, с която П. Г. Н… е осъден на 8 години „лишаване от свобода” което 
наказание да изтърпи при „строг” режим в Затвора гр. Бургас”. В писмото 
прокурор Славова подчертала, че изпраща присъда №63/27.05. 2009г. на БОС 
”не влязла в законна сила”. В писмото е отразено, че на осн. чл. 59 от НК се 
приспада времето през което подсъдимият П. Н. е бил задържан, считано от 
10. 07. 2006г. „до влизане на настоящата присъда в сила” (вж. абз.2 на 
писмото), като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от 
свобода. 

След като получили от ВКС исканите фотокопия на горепосочените 
присъда с мотиви и решение, от ОС- Бургас ги изпратили на ОП- Бургас с 
писмо Изх.№131/19.04.2011г. С писмо от 20.04. 2011г. ОП-Бургас изпратила 
получените копия на присъда с мотиви и решение на Затвора Бургас за 
сведение. 

По повод запитване на прокурор Славова с писмо Вх. №3901/2011г. от 27. 
04. 2011г. С. Петров- прокурор във ВКП отговорил, че „присъдата 
основателно е изпратена за изпълнение на Началника на затвора, в който 
спрямо осъденото лице е изпълнявана мярка за неотклонение „задържане под 
стража” по същото наказателно производство…От 13.05.2010г. нататък 
пребиваването на лицето в затвора следва да се свърже с качеството му на 
осъден- въпреки обстоятелството, че присъдата е постъпила по- късно в 
затвора. Това наслагване на факти, впрочем, е често явление и досега не е 
предизвиквало проблеми в практиката. Винаги, когато се постанови 
осъдителна присъда с наказание „лишаване от свобода” спрямо задържано 
лице, изпращането на присъдата в затвора става в някакъв период след 
влизането й в сила…”(вж. т.1 от писмото). 

По повод на допълнителен сигнал, подаден от И. Н. до ВКП с писмо Вх. 
№3901/2011г. от 13.06.2011г. С. Петров- прокурор във ВКП отговорил, че 
оценявайки спецификата на казуса с тяхна ”резолюция от 4.04.2011г., 
Върховна касационна прокуратура е указала да се предприемат действия по 
изпълнението…”                                                        

Видно от писмо №377/07г. от 24. 06. 2011г. на Началника на затвора в гр. 
Бургас присъдата на П. Н. е получена в Затвора- Бургас на 19. 04. 2011г., но 
не е приведена в изпълнение, тъй като не е влязла в законна сила.    

На 28. 06. 2011г. ОП- Бургас указала на администрацията на Затвора- 
Бургас да бъде уведомена за привеждането на присъдата в изпълнение и за 
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начална дата на изтърпяване на наказанието.Прокурорският акт бил изпратен 
по факс.От Затвора- гр. Бургас отговорили, че присъдата не е приведена в 
изпълнение, тъй като не е влязла в законна сила. 

На 1. 07. 2011г. от ОП- Бургас отново изпратили на Началника на затвора- 
гр. Бургас съдебно удостоверение на АС- Бургас ведно с копия на писма Изх. 
№3901/4.04.2011г. и от 12. 04. 2011г., както и копия на писма 
№337/22.03.2011г. и от 11. 03. 2011г. на ВКП, като позовавайки се на тях 
указали привеждане в изпълнение на присъда №63/27.05.2009г. на ОС- 
Бургас спрямо П. Г.Н. 

Междувременно на 29. 06. 2011г. НОХД№131/2003г. на ОС- Бургас се 
върнало в първоинстанционния съд. На 11. 07. 2011г. на осн. чл. 416, ал.2 от 
НПК от ОС- Бургас изпратили на ОП- Бургас присъдите на Н. Р. и И. И. 
ведно с мотивите за изпълнение. Заедно с тях отново били изпратени преписи 
от присъдата и на П. Н. ведно с мотивите към нея за изпълнение. Върху всеки 
един от преписите била отразена дата на влизане в сила. 

С разпореждане от 12. 07. 2011 прокурор Славова изпратила присъдите на 
Затвора- гр. Бургас за изпълнение.На 13. 07. 2011г. от Затвора- гр. Бургас 
уведомили БОП, че присъдите са приведени в изпълнение.                                                     
 
 

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
 

ИЗВОДИ : 
   
 Прокурорска преписка ПР№41/2011г. по описа на ОП- Бургас е 
приключила. 
 Според т. 48/1/ от Указания И-30/5.03.2009г. на Главния прокурор за 
дейността на прокуратурата по привеждане в изпълнение на влезлите в сила 
присъди, до привеждане на присъдата в изпълнение, участващия по делото 
прокурор периодично следва да проверява дали присъдата е влязла в сила. 
Указанията са задължителни за прокурорите. Предвид факта, че 
изпълняващият присъдите прокурор в ОП- Бургас е узнал, че спрямо Пламен 
Ненов присъдата по НОХД№131/03г. на БОС е влязла в сила не от 
участващия по делото прокурор, намирам, че е налице неизпълнение т. 48/1/ 
от Указания И-30/5.03.2009г. на Главния прокурор. 
 Периодът между влизането на присъдата в сила- 13.05.2010г. и 
узнаването на този факт-15.03.2011г. е 10 месеца. На 10. 07. 2006г. на П. Н. е 
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наложена мярка за неотклонение”задържане под стража”, която до влизане на 
присъдата в сила на 13.05. 2010г. не е била променена в по- лека. 
Задържането под стража е най- тежката мярка за неотклонение, която води до 
значително ограничаване на правата на обвиняемия и в частност правото му 
на свободно придвижване, гарантирано от чл. 35 от Конституцията на 
Република България. Именно поради това практиката на Европейския съд по 
правата на човека със седалище в гр. Страсбург, Република Франция изисква 
от компетентните национални власти да проявяват „особена старателност” и 
„усърдие” при провеждане на производства, по които има наложена мярка за 
неотклонение”задържане под стража”(вж. решение по делото Асенов и други 
срещу България и др.). България е ратифицирала Европейската конвенция за 
защита правата на човека и основните свободи и поради това практиката на 
Европейския съд е задължителна и за нас. Предвид продължителността на 
периода между влизането на присъдата в сила и узнаването на този факт, 
както и предвид обстоятелството, че П. Н. е бил с мярка за неотклонение 
„задържане под стража”, която е продължила 3 години и 10 месеца, но 
въпреки това не е била променена в по- лека намирам, че бездействието на 
участващия по делото прокурор е продължило прекомерно дълго. 
 По НОХД№131/03г. по описа на БОС в съдебните заседания е 
участвала прокурор Жанет Красимирова, а по ВНОХД№213/09г. на АС- 
Бургас в съдебните заседания е участвал Любомир Петров- прокурор в АП- 
Бургас. 
 Действията на изпълняващия присъдите прокурор в ОП- Бургас по 
удостоверяване достоверността на изпратените преписи от присъда и 
снабдяване с мотивите към нея са в съответствие с т.3/2/ от Указания И-
30/5.03.2009г. на Главния прокурор на Република България. 
 Съдебното удостоверение с положен върху него печат и подпис на 
председателя на въззивния съд има не по- малка доказателствена сила от 
отметката, която прави съответния служител в служба „Деловодство” на 
първоинстанционния съд. 

Предвид факта, че: 
- има съдебно удостоверение относно датата на влизане в сила на 

присъдата и в него е отразено, че присъда №63/27.05.2009г., постановена по 
НОХД№131/2003г. по описа на БОС е влязла в законна сила на 13. 05. 2010г.; 

- има указания на ВКП за привеждане на присъдата в изпълнение, 
дадени с писмо Изх. №3901/2011г. от 4. 04. 2011г. по описа на ВКП; 

- в писмото на изпълняващия присъдите прокурор от 18. 04. 2011г. не се 
съдържа разпореждане за привеждане на присъдата в изпълнение; 
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- в писмото на изпълняващия присъдите прокурор от 18. 04. 2011г. е 
отразено, че присъда №63/27.05.2009г., постановена по НОХД№131/2003г. по 
описа на БОС не е влязла в законна сила  

намирам, че Р. Славова- прокурор при БОП е допуснала нарушение на 
т.1/1/, т. 5./1/ и т.9/1/ от Указания И-30/5.03.2009г., чл. 143, ал.3 от ЗСВ, чл. 
416, ал.2 от НПК и не е изпълнила в цялост задълженията си по чл. 5 от 
Закона за изпълнение на наказанията и чл. 146 от ЗСВ във връзка с надзора за 
законност върху изпълненията на наказанията.  

Според т.57/1/ от  Указания И-30/5.03.2009г. на Главния прокурор на 
Република България прокурорът ежеседмично проверява дали е уведомен за 
започване и приключване изпълнението на наказанията и при необходимост 
взема съответни мерки. Предвид обстоятелството, че изпълняващия 
присъдите прокурор е изпратила указание да бъде уведомена за 
привеждането на присъдата в изпълнение на 28. 06. 2011г. намирам, че е 
допуснато неизпълнение на горепосоченото задължение, което Указания И-
30/5.03.2009г. й вменяват. Отделно от това бездействието на изпълняващия 
присъдите прокурор е неизпълнение на задължението по чл.5 от Закона за 
изпълнение на наказанията и задържането под стража и чл. 146 от ЗСВ 
относно надзора за законност върху изпълнение на наказанията. 

Според чл. 53/1/ от Указания И-30/5.03.2009г. на Главния прокурор на 
Република България получените за привеждане в изпълнение присъди се 
вписват в азбучника и книгата за изпълнение на присъдите по реда на тяхното 
получаване и се образува изпълнителна преписка, която носи поредния 
номер, под който е вписана в книгата. Имайки предвид факта, че присъдата 
на П. Н. е получена за изпълнение в ОП- Бургас на 15. 03. 2011г., а 
преписката е образувана на 15. 04. 2011г. намирам, че служба „Регистратура и 
деловодство” при ОП- Бургас не е изпълнила своевременно задължението си 
по чл. 84, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и дейността на 
администрацията на Прокуратурата на Република България. 

Фактът, че първоинстанционния съд е разглеждал НОХД№131/03г. по 
описа на ОС- Бургас в продължение на 5 години, а разглеждането на к.н.д. 
№337/10г. по описа на ВКС е продължило около 1 година поражда сериозни 
подозрения, че общият срок за разглеждане на делото не отговаря на 
изискването за разумен срок по смисъла на чл. 22 от НПК и чл. 6 от 
ЕКПЧОС. Действията на прокуратурата и на съда по това наказателно 
производство, не са предмет на настоящата проверка. Предвид изложеното, в 
настоящия Акт с резултати, техните действия няма да се обсъждат. Въпросът 
за спазване на процесуалните срокове и разумния срок за разглеждане и 
решаване на горепосочените дела, включително и на досъдебното 
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производство следва да бъде предмет на отделна проверка на Инспектората 
към ВСС. 

Има известно забавяне от страна на ОС- Бургас при изпълнението на 
задължението по чл. 416, ал.2, НПК относно изпращане на преписи от 
присъдите на другите подсъдими по НОХД№131/03г. на БОС на прокурора за 
изпълнение. По сведения на административния секретар на ОС- Бургас 
делото се е върнало от ВКС на 29.06. 2011г. Според чл. 416, ал.5 от НПК 
действията по чл. 416, ал.2 от същия закон следва да се извършат в 7- дневен 
срок от влизане в сила на присъдата. В случая за ОС- Бургас този срок е 
започнал да тече от узнаването на този факт, което става с връщането на 
делото в съда на 29 юни 2011г. Присъдите са изпратени за изпълнение на 11 
юли 2011г., т. е. след 12 дни. 
 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 
към ВСС /ИВСС/ дава следните  

 
 

ПРЕПОРЪКИ: 
 
         І. Препоръчва на административния ръководител- окръжен 
прокурор при ОП- Бургас да създаде необходимата организация: 

1. Служба „Регистратура и деловодство” при ОП- Бургас да спазва 
стриктно чл. 84, ал.1,т.5 от Правилника за организацията и дейността на 
администрацията на Прокуратурата на Република България; 

2. прокурорите в ОП- Бургас да изпълняват стриктно задълженията 
си по чл. 48/1/ от Указания И-30/5.03.2009г. на Главния прокурор на 
Република България за дейността на прокуратурата по привеждане в 
изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения на съда; 

 
ІІ. Препоръчва на Румяна Славова- прокурор в ОП- Бургас: 
1.   да спазва разпоредбите на чл. 143, ал.3 от ЗСВ; 
2. във връзка с надзора за законност върху изпълненията на 

наказанията, своевременно да изисква информация относно датата на 
привеждане на съответната присъда в изпълнение, от местата за 
изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода”; 

3. при привеждане на присъдите в сила да зачита 
доказателствената сила на съдебното удостоверение; 
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Предприемането на мерки за спазването на препоръките по т.І следва 
да се осъществи в срок до 1(един) месец от получаването на настоящия Акт с 
резултати от извършена проверка. Спазването на другите препоръки следва 
да бъде постоянна практика. 

 
На осн. чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт административният 

ръководител- окръжен прокурор при ОП- Бургас да уведоми Главния 
инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръката по т. І. 

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

административния ръководител- окръжен прокурор при ОП- Бургас и Румяна 
Славова- прокурор в ОП- Бургас.  

 
На осн. чл. 54, ал.1, т.7 от ЗСВ да се сигнализира председателят на 

Окръжен съд- Бургас. 
 
 
 
             
ИНСПЕКТОР:                                                                                                   
 
 
                           …………….…….……………                                     
                             /ПЕТЪР МИХАЙЛОВ/ 

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

ЧАПКЪНОВА- АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ОКРЪЖЕН 
ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- БУРГАС. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 
възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 
Получил акта:………………………………. 

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

СЛАВОВА- ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- БУРГАС. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
    Получил акта:………………………………. 
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