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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 

 

 АКТ        

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА КОНТРОЛНА ТЕМАТИЧНА 
ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА  И РАЙОННА  

ПРОКУРАТУРА  ГР. СЛИВЕН 

  

В периода 21 - 25 юни  2010г. на основание заповед № 
90/14.06.2010г. на Главния инспектор при ИВСС беше извършена 
контролна  тематична проверка на движението на прокурорските 
преписки в Окръжна прокуратура гр. Сливен и Районна прокуратура 
гр. Сливен, по които през 2009г. съгласно разпоредбата на чл. 234, ал. 
3 - 7 от НПК е искано удължаване срока на разследване. Проверката бе 
извършена  от  инспектор  Ясен Тодоров  и експерт Димитрина 
Долапчиева. 

 Проверката беше извършена на място - в сградата на  Съдебната 
палата в гр. Сливен, където на третия етаж се помещават двете 
прокуратури. За целта от проверяваните бе  предварително изискана 
справка по показатели, а именно: 

 Общ брой на досъдебните производства, по които през 2009 година 
е искано удължаване на сроковете и номерата на прокурорските 
преписки в съответната прокуратура; дата на образуване на ДП; дата 
на направеното искане и спазен ли е срокът по чл. 234, ал. 4 от НПК; 
уважено ли е искането и кога; извършени ли са процесуално-следствените 
действия, поради които е искано удължаването. 
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След запозваване с данните по предоставените справки и лична 
проверка на място на съответните наблюдателни производства се установи 
следното: 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СЛИВЕН  

 В Окръжна прокуратура /ОП/ гр.  Сливен през 2009 година при щат 
12 прокурори са работили 10 прокурори. От м. март 2010 година 
административното ръководство се осъществява от и. ф. окръжен прокурор 
Пламен Стефанов, поради внезапната смърт на предишния окръжен 
прокурор Пейчо Хитов. В момента на проверката има две свободни щатни 
бройки - окръжен прокурор и зам. окръжен прокурор. Тече провеждане на 
конкурс за окръжен прокурор и предстои избор на такъв след атестирането 
на всички кандидати. 

 През проверявания период прокурорите в ОП Сливен са 
наблюдавали общо 417 досъдебни производства /ДП/ и по 147 от тях е 
искано удължаване на срока, т.е. в процентно изражение по 35% от делата, 
прокурорите са се позовавали  на необходимостта от удължаване на срока. 

Проверени бяха всички  наблюдателни преписки по досъдебните 
производства и проверката установи, че във всички случаи са спазени 
сроковете по чл. 234, ал. 4 от НПК в редакцията преди последното  и 
изменение, освен  по   1 досъдебно производство, а именно: 

Пр. пр. вх. № 1007/09 г. по описа на ОП Сливен с наблюдаващ 
прокурор Стоева. Производството е образувано за престъпление по чл. 
248а от НК на 10.08.2009 г. На два пъти е искано удължаване срока за 
разследване, като първия път искането е изготвено на 27.10.2009 г. и е 
получено удължаване с 2 месеца, считано от 11.10.09 г., а вторият път 
искането е от  29.12.09 г., а удължаването на срока е дадено от АП  
Бургас, считано от 12.12.09 г. На 12.04.10 година в Сливенски окръжен 
съд е внесено предложение по чл. 78а от НК. Образувано е НАХД № 200/10 
година по описа на СлОС и на 30.04.2010 година е постановено решение по 
делото. 

По 28 броя досъдебни производства са правени искания за 
удължаване на срока повече от веднъж, като до Главния прокурор тези 
искания са по 26 ДП. 
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Общият брой искания за удължаване на срока, направени от 
прокурорите в ОП Сливен през 2009 година е 190, като от тях 155 искания 
са за удължаване на срока до Апелативна прокуратура Бургас и 35 са 
отправени до Главния прокурор на Р България. 

Само едно искане, отправено до АП Бургас не е уважено.  

Искането е от прокурор Стоил Георгиев по ДП № 619/08 г. по описа 
на РУ на МВР Нова Загора, пр. пр. вх. № 22398/08 г. по описа на ОП 
Сливен. В искането е посочена датата на приемането на делото по 
компетентност от ОП Сливен, но не е посочена датата на образуване на 
ДП. С писмо АП Бургас е върнала искането като неправилно адресирано и 
несъобразено с изискванията на раздел  I от Указание № 19 839/14.12.07 г. 
на зам. главен прокурор К. Ситнилски. Посочено е, че не са ясни 
мотивите, поради които удължаването на срока е отнесено към датата 
на приемане на досъдебното производство по компетентност в ОП 
Сливен и че тази дата не е определяща в сроковете за първоначално и 
удължено разследване. 

 75 броя досъдебни производства, по които срокът е бил удължаван,  
са приключили с внесен в съда прокурорски акт /обвинителен акт, 
споразумение по реда на  глава ХХIХ от НПК или предложения по реда на 
чл. 375 от НПК  за освобождаване от наказателна отговорност и налагане 
на административно наказание – чл. 78а от НК/, от тях 29 броя са с внесен 
ОА, 30 броя са със споразумение и 16 броя са приключили с предложение 
за налагане на отговорност по чл. 78а от НК. Т.е. 51% от досъдебните 
производства, по които са искани удължавания на сроковете за 
разследване, са стигнали до разглеждане в съда. 

При проверката на описаните по-горе наблюдателни преписки се 
установи, че голяма част от тях към момента на проверката са 
приключили в съдебна фаза с постановяване на осъдителна присъда, 
одобряване на споразумението или с налагане на административно 
наказание по  предложението по чл. 78а от НК, така напр.: 

1. проверени внесени споразумения, одобрени от съда– пр. пр. вх. 
№1978/08 г. по описа на ОП Сливен, наблюдаващ прокурор Стоева. 
Досъдебното производство е за престъпление по чл. 343 от НК, внесено е 
в съда на 27.04.2009 г. и е одобрено от съда на 13.05.2009 г.; пр. пр. вх. № 
2044/08 г. по описа на ОП Сливен, наблюдаващ прокурор Гангалов. 
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Досъдебното производство е за престъпление по чл. 257 от НК, внесено е 
в съда на 21.10.2009 г. и е одобрено от съда на 26.10.2009 г.; пр. пр. вх. № 
2682/08 г. по описа на ОП Сливен, наблюдаващ прокурор Георгиев. 
Досъдебното производство е за престъпление по чл. 343 от НК, внесено е 
в съда на 02.04.2009 г. и в същия ден е одобрено от съда; пр. пр. вх. № 
2702/08 г.  по описа на ОП Сливен, наблюдаващ прокурор Попов. 
Досъдебното производство е за престъпление по чл. 343 от НК, внесено е 
в съда на 01.06.2009 г. и е одобрено от съда на 11.06.2009 г.; пр. пр. вх. № 
1161/09 г.  по описа на ОП Сливен, наблюдаващ прокурор Калайджиева. 
Досъдебното производство е за престъпление по чл. 343 от НК, внесено е 
в съда на 28.07.2009 г. и е одобрено от съда на 31.07.2009 г.; пр. пр. вх. № 
1439/09 г.  по описа на ОП Сливен, наблюдаващ прокурор Стефанов. 
Досъдебното производство е за престъпление по чл. 343 от НК, внесено е 
в съда на 12.10.2009 г. и е одобрено от съда на 23.10.2009 г.; както и– пр. 
пр. вх. № 1721/09 г.; пр. пр. вх. № 2453/09 г.; пр. пр. вх. № 2307/09 г.; пр. пр. 
вх. № 2111/09 г.; пр. пр. вх. № 1924/09 г.; пр. пр. вх. № 1848/09 г.; пр. пр. вх. 
№ 1795/09 г.; пр. пр. вх. № 1797/09 г.; пр. пр. вх. № 1772/09 г. 

2. проверени внесени предложения по чл. 78а от НК, уважени  от 
съда-пр. пр. вх. № 2217/09 г. по описа на ОП Сливен, наблюдаващ прокурор 
Георгиев. Производството е за престъпление по чл. 248а от НК, 
предложението е внесено в съда на 22.02.2010 г. и е уважено с решение от 
30.03.2010 г.; пр. пр. вх. № 1012/09 г. по описа на ОП Сливен, наблюдаващ 
прокурор Стоева. Производството е за престъпление по чл. 248а от НК, 
предложението е внесено в съда на 01.02..2010 г. и е уважено с решение 
от 09.03.2010 г.; пр. пр. вх. № 1007/09 г. по описа на ОП Сливен, 
наблюдаващ прокурор Стоева. Производството е за престъпление по чл. 
248а от НК, предложението е внесено в съда на 12.04.2010 г. и е уважено 
с решение от 30.04.2010 г.; както и- пр. пр. вх. № 1016/09г.; пр. пр. вх. № 
1005/09 г.; пр. пр. вх. № 999/09г.; пр. пр. вх. № 1009/09 г.; пр. пр. вх. № 
1018/09 г.; пр. пр. вх. № 1003/09 г.; пр. пр. вх. № 995/09 г.; пр. пр. вх. № 
1008/09 г.; пр. пр. вх. № 997/09 г.; пр. пр. вх. № 1017/09 г.; пр. пр. вх. № 
993/09 г. 

3. проверени внесени обвинителни актове , по които е 
постановена присъда – пр. пр. вх. № 2571/08 г. по описа на ОП Сливен, 
наблюдаващ прокурор Стефанов. Производството е за престъпление по 
чл. 343 от НК, ОА   е внесен в съда на 18.03.2009 г. и на 14.05.2009 година 
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е постановена присъда; пр. пр. вх. № 2573/08 г. по описа на ОП Сливен, 
наблюдаващ прокурор Димитров. Производството е за престъпление по 
чл. 343 от НК, ОА   е внесен в съда на 28.05..2009 г. и на 30.09.2009 година 
е постановена присъда; пр. пр. вх. № 664/08 г. по описа на ОП Сливен, 
наблюдаващ прокурор Куков. Производството е за престъпление по чл. 
255 от НК, ОА   е внесен в съда на 28.10.2009 г. и на 02.12.2009 година е 
постановена присъда; пр. пр. вх. № 2720/08 г. по описа на ОП Сливен, 
наблюдаващ прокурор Стоева.  Производството е за престъпление по чл. 
199 от НК, ОА   е внесен в съда на 01.04.2009 г. и на 12.05.2009 година е 
постановена присъда; пр. пр. вх. № 2/09г. по описа на ОП Сливен, 
наблюдаващ прокурор Георгиев.  Производството е за престъпление по чл. 
343 от НК, ОА   е внесен в съда на 08.06.2009 г. и на 30.09.2009 година е 
постановена присъда;  пр. пр. вх. № 913/09г. по описа на ОП Сливен, 
наблюдаващ прокурор Гангалов.  Производството е за престъпление по чл. 
244 от НК, ОА   е внесен в съда на 03.12.2009 г. и на 21.01.2010 година е 
постановена присъда; ;  пр. пр. вх. № 189/09г. по описа на ОП Сливен, 
наблюдаващ прокурор Гангалов.  Производството е за престъпление по чл. 
343 от НК, ОА   е внесен в съда на 15.10.2009 г. и на 27.11.2009 година е 
постановена присъда; пр. пр. вх. № 1320/09г. по описа на ОП Сливен, 
наблюдаващ прокурор Георгиев.  Производството е за престъпление по чл. 
115 от НК, ОА   е внесен в съда на 10.09.2009 г. и на 04.01.2010 година е 
постановена присъда.  

 От досъдебните производства, по които е искано и получено 
удължаване на срока 33 броя са прекратени, 12 броя са изпратени по 
компетентност /като част от тях са частично прекратени/, 10 броя са 
спрени и 14 броя ДП са висящи към момента на изготвяне на справката 
/повечето от тях възобновени след спиране/. 

ИЗВОДИ: 

 Действително делата, по които по предложение на разследващия 
орган е изготвено искане за удължаване на срока са с фактическа и правна 
сложност, като подробно в исканията са посочени точно ПСД, които са 
необходими за установяване на фактическата обстановка, както и 
значението им за установяване на обективната истина по делото. 
Основните причини,  поради които се  е налагало искане за 
удължаване на срока са например: разпити на свидетели по делегация 
в различнш съдебни райони; справки, изисквани от различни служби, 
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вкл. свързани с насрочвания от различни съдилища по делегация; 
назначаване  и изготвяне на различни по вид експертизи, 
/автотехническа, медицинска, съдебно икиномическа/; възражения, 
направени при предяване на разследването, свързани в оспорване на 
констатации на ревизионни актове или експертизи, изискващи 
назначаване на допълнителни ескпертизи; напр. по чл. 343 от НК за 
причинена смърт при пътно транспортно произшествие с неизвестен 
извършител, при намиране на труп, известно време след настъпване 
на смъртта /чл. 115 от НК/ без да  е  известен извършителят, при данни 
за престъпление по чл. 255, ал.1 /отм./ за данъчни престъпления, за 
които се изискват справки от ТД на НАП, разкриване на банкова 
тайна и т.н. 

 Всички искания са подробно мотивирани с изброяване на 
извършените до момента ПСД и предстоящите такива, като е обосновано 
мотивирано значението им  за разкриване на обективната истина. 

 Всички наблюдателни преписки са много добре подредени в 
хронологичен вид и много лесно може да се проследи движението и 
действията, предприети в хода на извършеното разследване.  

 Внесените в съда прокурорски актове са добре обосновани, в 
огромния брой случаи са постановявани съдебни актове, в които 
защитаваната в съдебна фаза позиция на обвинението е възприета от съда. 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. СЛИВЕН 

 В Районна прокуратура  гр. Сливен през 2009 година при щат 17 
прокурори са работили 13 прокурори. Административното ръководство се 
осъществява от районния прокурор Христо Христов и в момента на 
проверката има две свободни щатни бройки за прокурор и младши 
прокурор. 

 През проверявания период прокурорите в РП Сливен са наблюдавали 
общо 2504 досъдебни производства и по 669 броя досъдебни производства  
/ДП/ е искано удължаване на срока, т.е. по 27% от делата, прокурорите са 
се позовавали  на необходимостта от удължаване на срока. 
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Проверени бяха на принципа на случайния избор наблюдателни 
преписки по досъдебните производства и проверката установи, че в 
преобладаващия брой случаи са спазвани сроковете по чл. 234, ал. 4 от 
НПК в редакцията преди последното и изменение. 

Само едно искане, отправено  до Главния прокурор чрез Апелативна 
прокуратура Бургас не е уважено.  

Искането е от прокурор В. Драганов  по ДП № 1208/09 г. по описа на 
РУ на МВР Сливен, пр. пр. вх. № 3224/09 г. по описа на РП 
Сливен.Искането е подробно мотивирано и се моли за удължаване на 
срока с 6 месеца. С писмо АП Бургас е върнала искането, като е приела че 
срокът, който все още не е изтекъл е напълно достатъчен за новото 
предстоящо привличане на обвиняемия, съобразно актуалното 
свидетелство за съдимост, неговия разпит и предяваване на 
разследването. 

По 300 броя досъдебни производства са правени искания за 
удължаване на срок повече от веднъж, като до Главния прокурор на Р 
България исканията за удължаване на сроковете са по 16 ДП, и тъй като по 
някои ДП са правени по повече от едно искане, общият брой искания за 
удължаване на срок до Главния прокурор е 20. 

Извън сроковете по чл. 234, ал. 4 /изм./ от НПК /15 дни преди 
изтичане на срока/ са направени 143 искания от различни прокурори в РП 
Сливен, като най - много искания извън срока са отправили следните 
прокурори: Ив. Иванов – 35 броя, Н. Янева – 24, В. Иванов – 17, М. Радева 
– 15, М. Дойчева – 14.  

Само по една наблюдателна прокурорска преписка искането за 
удължаване на срока е направено в деня на изтичане на срока, а именно: 
пр.пр. вх. №1305/04 г. по описа на РП Сливен, ДП № 67/05 г. по описа на 
ОД МВР Сливен , наблюдаващ прокурор Т. Еневска. Производството е за 
престъплениее по чл.309, ал.1 от НК и е водено срещу неизвестен 
извършител. След спиране производството е възобновено на 04.06.09 г. 
Искането за удължаване на срока е направено на 04.08.09 г. С 
постановление от 10.08.09 г. Сливенската окръжна прокуратура е 
удължила срока с 2 месеца, считано от 04.08.09 г.С постановление от 
27.08.09 г. производството е прекратено поради изтекла давност. 
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293 броя досъдебни производства, по които е удължаван срокът за 
разследване, са приключили с внесен в съда прокурорски акт /обвинителен 
акт, споразумение по реда на  глава ХХIХ от НПК или предложения по 
реда на чл. 375 от НПК  за освобождаване от наказателна отговорност и 
налагане на административно наказание – чл. 78а от НК/, от тях 192  броя 
са с внесен ОА, 68 броя са със споразумение и 33 броя са приключили с 
предложение за налагане на отговорност по чл. 78а от НК. Т.е. 44% от 
делата, по които е бил удължен срокът за разследване, са приключили с 
внасяне на прокурорски акт в съда. 

При проверката на описаните по-горе наблюдателни преписки се 
установи, че голяма част от тях са приключили в съдебна фаза с 
постановяване на осъдителна присъда, уважаване на споразумението 
или на предложението по чл. 78а от НК.  

 От конкретно проверените наблюдателни преписки и ДП, по 
които са искани удължавания от Главния прокурор на Р България се 
установи следното: 

Пр. пр. вх. № 3749/08 г. по описа на РП Сливен, ДП № 1505/08  г. по 
описа на РУ МВР Сливен, наблюдаващ прокурор Н. Янева. Досъдебното 
производство е за престъпление по чл. 134, ал.1, т.2 вр. с чл. 129, ал.2 вр. 
Ал.1 от НК, срещу НИ. До ГП са отправени две искания за удължаване на 
срокове и са получени такива, съответно с 5 м. и 4 м. С постановление от 
25.01.2010 г. производството по делото е прекратенопоради липса на 
престъпление, няма деяние, което да осъществява от обективна страна 
престъпление от общ характер. Постановлението за прекратяване о 
обжалвано пред РС Сливен, няма произнасяне към момента на 
проверката; пр. пр. вх. № 2630/08 г. по описа на РП Сливен, ДП № 
290ИП/08  г. по описа на ОД МВР Сливен, наблюдаващ прокурор К. 
Колева.Производството по делото е образувано срещу неизвестен 
извършител. От Главния проурор е искано веднаж удължаване на срока. 
Поради необходимост от оказване на правна помощ е отправена молба до 
ВКП. С постановление от 29.03.2010 година производството  по делото е 
спряно; пр. пр. вх. № 2284/09 г. по описа на РП Сливен,  ДП № 957/09 г. по 
описа на РУ МВР Сливен, наблюдаващ прокурор Н. Димитров. Внесен е ОА 
в Сливенски районен съд и с разпореждане от 23.10.09 г. съдът е 
прекратил производството и е върнал делото на прокуратурата за 
отстраняване на процесуални нарушения. Искането до ГП  е от 
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09.11.2009 г. и е получено удължаване на срока. На 08.01.2010 година е 
внесен нов ОА и е образувано НОХД № 87/10 г. по описа на СлРС, което е 
висящо към момента на проверката; пр. пр.  вх. №  2169/07 г. по описа на 
РП Сливен, ДП № 125/08 г. по описа на РУ МВР Сливен, наблюдаващ 
прокурор Ел. Панайотова. Производството е за престъпление по чл.324, 
ал.2 от НК. Внесено в СлРС по чл. 78а от НК. На 29.06.09 г. 
производството е прекратено и върнато на прокуратурата. Отправено е 
искано за удължаване на срока от ГП на 15.07.2009 г. и е получено 
удължаване на срока. На 28.09.2009 г. отново е внесено предложение по 
чл. 78а от НК. С решение по НАХД№ 1689/09 г. подсъдимият е оправдан. 
По подаден протест СлОС с решение по ВНАХД № 691/09 г. отменя 
решението на СлРС и признава подсъдимият за виновен и му налага 
наказание по чл. 78а от НК; пр. пр. вх. №2926/08 г. по описа на РП Сливен, 
ДП № 248ИП/08 г. по описа на ОД МВР Сливен, наблюдаващ прокурор Хр. 
Блецова. Производството е за престъпление по чл. 308, ал.1 от НК и е 
образувано срещу неизвестен извършител.  До ГП са отправени две 
искания за удължаване на срок, които са уважени. С постановление от 
03.08.09 г. производството по делото е прекратено, по жалба е 
изпратено в СлРС, няма произнасяне на съда към момента на проверката; 
пр. пр. вх. № 1313/05 г.  по описа на РП Сливен, ДП № 323/05 г. по описа на 
ОСлС  Сливен, наблюдаващ прокурор К. Колева. Производството е за 
престъпление по чл.212, ал.4 от НК. На 28.12.08 г. е внесен ОА в СлРС. 
Образувано е НОХД № 2081/08 г. по описа на СлРС. Делото е приключило 
с осъдителна присъда. По жалба СлОС отменя изцяло присъдата и 
връэща деблото на прокуратурата за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения. На 17.11.09 г. е отправено искане до ГП за 
удължаване на срока, което е уважено. С постановление от 29.04.10 г. е 
внесено предложение по чл. 78а от НК и е образувано НАХД № 764/10 г. 
Има решение, с което е наложено наказание по чл. 78а от НК; пр. пр. вх. 
№ 3582/08 г. по описа на РП Сливен, ДП № 176/08 г. по описа на НСлС, 
наблюдаващ прокурор К. Колева. По материали, отделени от друго 
досъдебно производство е образувано описваното, за престъпление по чл. 
316 вр. чл. 308, ал.1 вр. чл. 26 от НК за две деяния. Делото е изпратено по 
компетентност в РП Сливен на 13.11. 2008 г., на 13.01.09 г. е отправено 
искане за  удължаване срока на разследване от ГП, което е уважено. На 
21.05.09 г. е внесен ОА и е образувано НОХД № 823/09 г. по описа на 
Сливенски районен съд. В хода на делото на 30.09.09 г. е постигнато 
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споразумение между прокуратурата и подсъдимия, което е одобрено от 
съда; пр. пр. № 2707/08 г. по описа на РП Сливен, ДП № 1026/08 г. по описа 
на РУ МВР Сливен, наблюдаващ прокурор М. Радева. Производството е за 
престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2 вр. чл. 195, ал.1, т.4 вр. чл. 194, ал.1 вр. 
чл. 29, ал.1, б. „а” и б. „б” от НК срещу известен извършител. На 
08.01.2009 г. е направено искане до ГП за удължаване срока на 
разследване и искането е уважено. С постановление от 09.04.2009 г. 
производството е частично прекратено по отношение на обвиняемия и е 
спряно срещу неизвестен извършител; пр. пр. № 3409/08 г. по описа на РП 
Сливен, ДП № 1290/08 г. по описа на РУ МВР Сливен, наблюдаващ 
прокурор В. Драганов. Производството е образувано за престъпление по 
чл. 216, ал.1 вр. чл. 63, ал.1, т.4 от НК. На 19.03.09 г. е направено искане за 
удължване срока за разследване до ГП, което е уважено.На 18.05.2009 г. в 
Сливенски районен съд е внесен ОА. Образувано е НОХД № 780/09 г. по 
описа на РС Сливен. Делото е приключило с влязла в сила присъда. 

 Проверката установи, че отдел „Инстанционен контрол” във 
ВКП винаги разрешава исканите удължавания и писмата, с които се 
удължава срокът се изготвят от Апелативна прокуратура Бургас, 
което налага извода, че проверката за основателността на исканията е 
до голяма степен формална и всъщност се извършва от АП Бургас. 

 От досъдебните производства, по които е искано и получено 
удължаване на срока 157 броя са прекратени, 14 броя са изпратени по 
компетентност, 191 броя са спрени и 6 броя ДП са висящи към момента на 
изготвяне на справката, а 8 досъдебни производства са обединени. 

Конкретно проверени спрени и прекратени досъдебни производства: 

Пр. пр. вх. № 316/09 г. по описа на РП Сливен, ДП № 196/09 по описа на 
РУ МВР Сливен, наблюдаващ прокурор Ив. Иванов. Производството е за 
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК срещу известен извършител, за който 
е установено, че се намира в Република Кипър. С постановление от 
29.05.09 г. производството е спряно, като е указано лицето  да бъде 
обявено за ОДИ; пр. пр. вх. № 725/09 г. по описа на РП Сливен, ДП, № 
312/09 г. по описа на РУ МВР Сливен, наблюдаващ прокурор – Н. Янева. 
След установяване, че извършителят се намира в чужбина с 
постановление от 06.10.09 г. производството е спряно. В 
постановлениието за спиране е посочен № и дата на телеграмата, с 
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която лицето е обявено за ОДИ; пр. пр. вх. № 920/09 г. по описа на РП 
Сливен, ДП № 625/09 г. по описа на РУ МВР Сливен, наблюдаващ прокурор 
М. Радева. Производството е за престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. 
След удължаване на срок с два месеца, считано от 08.05.09 г. с 
постановление от 23.06.09 г. производството е прекратено, тъй като 
стойността на повреденото имущество е 12.56 лв. и деянието е с ниска 
обществена опасност. 

ИЗВОДИ: 

Повечето дела, по които по предложение на разследващия орган е 
изготвено искане за удължаване на срока са с фактическа и правна 
сложност, като подробно в исканията са посочени точно ПСД, които са 
необходими за установяване на фактическата обстановка, както и 
значението им за установяване на обективната истина по делото.  

 Всички искания са подробно мотивирани с изброяване на 
извършените до момента ПСД и предстоящите такива, като е обосновано 
мотивирано значението им  за разкриване на обективната истина. 

 Всички наблюдателни преписки са много добре подредени в 
хронологичен вид и много лесно може да се проследи движението и 
действията, предприети в хода на извършеното разследване.  

 Исканията за удължаване срока на разследване са изготвени въз 
основа на предложения от разследващия орган, придружени с подробни 
планове на предстоящи ПСД. 

 Спрените досъдебни производства са предимно срещу неизвестен 
извършител /НИ/, а тези, които са спрени срещу известен извършител /ИИ/  
действително изискват извършване на оперативно - издирвателни 
мероприятия. По всички ДП издирваните лица са обявени за 
общодържавно издирване /ОДИ/, в изолирани случаи в самото 
постановление за спиране изрично е постановено да се предприеме ОДИ.  

 Анализът на проверените наблюдателни преписки по прекратените 
досъдебни производства сочи, че основните причини за постановяване на 
такъв вид прокурорски акт се дължи на обстоятелствата, че:   

1. изтекла е абсолютната давност за търсене на наказателна 
отговорност,  
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2. при разследването е установена явна малозначителност на 
деянието, съгласно разпоредбата на чл. 9 ал.2 от НК. 

3. разследването е установило, че деянието не представлява 
престъпление и следва да се наложи административнонаказателна санкция. 
В последния случай прокурорите са изпращали копия от актовете си до 
съответните административно наказващи органи. 

Въпреки неспазването на 15 дневния срок по чл. 234, ал.4, забавянето 
е било само с по няколко дни извън срока  и не е станало причина за 
разрешаване на удължаване от горестоящата прокуратура със задна дата. 

 Изводите и за двете прокуратури сочат, че исканията за удължаване 
на сроковете за разследване са основателни, доказателство за което са и 
единичните случаи на неуважаване, описани в констативната част на акта. 

Задължително трябва да се отбележи, че настоящата проверка 
беше заложена в годишния план на ИВСС още през месец януари т.г., 
т.е. преди измененията в НПК обн. ДВ бр.32 от 2010г., в сила от 
28.05.2010г. /поради това проверката беше извършена съгласно 
действащите разпоредби на чл. 234 от НПК през 2009г./. Тези изменения 
засегнаха пряко режима за удължаване срока за разследване, като 
въведоха три основни промени: 

1. Срокът за разследване може да се удължава /с не повече 
от четири месеца/ от съответния административен 
ръководител или оправомощен от него прокурор. Досега 
това се правеше от прокурор от горестоящата 
прокуратура. 

2. Над шест месеца срокът може да бъде удължаван вече от 
административния ръководител на по-горестоящата 
прокуратура или от оправомощен от него прокурор. 
Досега това се правеше от Главния прокурор, респ. 
оправомощен от него прокурор от ВКП. 

3. Отпада изискването мотивираното искане за 
удължаване на срока да се изготвя 15 дни преди той да е 
изтекъл. Достатъчно е то да се направи преди   
изтичането му. 
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В хода на проверката бяха констатирани два нови проблема, 
свързани със сроковете за разследване. Единият проблем е по-скоро 
теоретичен и едва ли ще окаже пряко влияние върху прокурорската 
работа,  но е важен с оглед прецизността на законодателството, а 
именно:  

         Законодателят явно е пропуснал да приведе ал. 5,  изр. първо на 
чл.234 от НПК в съответствие с измененията в ал. 3 и ал. 4. И в 
сегашната редакция на ал.5 се казва, че прокурорът от по-
горестоящата прокуратура, съответно главният прокурор, 
може да определи по-кратък срок от поискания. Това не 
кореспондира с адресатите на исканията за удължаване на срока, 
които според измененията в НПК вече не са прокурор от по-
горестоящата прокуратура и главният прокурор, а 
административните ръководители на наблюдаващата 
производството прокуратура  и на по-горестоящата прокуратура. 

За да бъде последователна законодателната логика текстът 
на чл.234 ал.5 изр. първо би трябвало да бъде 
„административният ръководител на прокуратурата, 
съответно административният ръководител на по-
горестоящата прокуратура, може да определи по-кратък срок 
от поискания”. 

Вторият проблем също има теоретичен елемент, но 
всъщност е с чисто практическа насоченост и пряко касае 
прокурорската работа, а именно: 

На 15.06.10г. главният прокурор на Р България е издал 
указания /изх. № 9371/ за изчисляване на сроковете за разследване. 
Голям проблем за прокурорите може да създаде прилагането на 
указанията в случаите,  когато се възобновява законосъобразно 
спряно досъдебно производство. На практика заедно с 
постановлението за възобновяване ще трябва да се изготвя и 
мотивирано искане за удължаване на срока за разследване, защото 
вероятно по повечето дела той вече ще е изтекъл. Проблемът би 
бил трудно решим, когато дадено възобновено производство се 
наблюдава от някоя окръжна прокуратура /в град, различен от 
апелативния център/, към момента на възобновяването е изтекъл 
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шестмесечен срок за разследване, а се  налага извършване на 
неотложни ПСД /напр. разпит пред съдия, процедура по чл.64 от 
НПК и др./. В този случай разрешение за удължаване на срока 
трябва да даде апелативният прокурор, но дали това може да 
стане технически преди извършване на неотложните ПСД е много 
проблемен въпрос, което от своя страна ще доведе до 
приложението на нормата на чл.234 ал.7 от НПК и съответно до 
опорочаване на извършените ПСД и до невъзможност за използване 
на събраните в този отрязък от време /от възобновяване на 
производството до одобряване на искането за удължаване на срока/ 
доказателства. 

Вероятно при издаването на тези указания е взета предвид 
масовата порочна практика да се спират дела неоснователно и 
веднага да се възобновяват с цел саниране на сроковете, като по 
този начин се заобикаля закона. Може би тези указания биха 
намалили броят на случаите на такова заобикаляне на закона, но 
същевременно поставят пред прокурорите нови проблеми, които са 
изложени по-горе.   

Препоръки  

към административните ръководители на районна и окръжна 
прокуратура гр.Сливен : 

- с оглед измененията в чл.234 ал. 3 и ал.4, които им дават 
правомощия да удължават срока за разследване, да осъществяват 
строг контрол относно основателността на съответните искания, 
както и да следят за своевременното извършване на необходимите и 
възможни ПСД в удължения срок. 

  Приложения: 

1. Справка за прокурорските преписки, по които през 2009 година е 
искано удължаване на срокове съгласно разпоредбата на чл. 234 от 
НПК от Окръжна прокуратура Сливен. 

2. Справка за прокурорските преписки, по които през 2009 година е 
искано удължаване на срокове съгласно разпоредбата на чл. 234 от 
НПК от Районна прокуратура Сливен. 
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3. Справка за прокурорските преписки, по които през 2009 година е 
искано удължаване на срокове, в нарушение на разпоредбата на чл. 
234, ал. 4 от НПК от РП Сливен - по прокурори. 

4. Справка за прокурорските преписки, по които през 2009 година е 
искано удължаване на срокове от  Главния прокурор на Р България 
от РП Сливен - по прокурори. 

 

 

Копие от акта да се изпрати на: 

1.Районния прокурор на гр. Сливен г-н Христо Христов - за сведение 
и изпълнение на препоръките  

2. И.ф. окръжен прокурор на гр.Сливен г-н Пламен Стефанов - за 
сведение и изпълнение на препоръките  

3. Апелативния прокурор на АП Бургас г-н Eмил Христов - за 
сведение 

4. Завеждащия отдел „Инстанционен контрол” във ВКП  г-н Явор 
Бояджиев - за сведение 

5. Главния прокурор на Република България г-н Борис Велчев - за 
сведение и с оглед изложеното на стр. 13 - 14 от акта 

6. Представляващия Висш съдебен съвет г-жа Анелия Мингова - за 
сведение. 

7. Председателя на комисията по правни въпроси към Народното 
събрание г-жа Искра Фидосова - за сведение и с оглед изложеното на 
стр.13 от акта 

 

 

30.06.2010г.     Инспектор:  
    София        /Ясен Тодоров/
         


