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В периода  07.11.- 09.11. 2012 и 19.11. – 23.11.2012 г. на основание 

заповед № ТП-01-3/19.09.2012 г.  и заповед № ТП-01-4/19.09.2012 г. на главния 

инспектор на ИВСС, съгласно годишната програма на ИВСС беше извършена 

тематична проверка в окръжните прокуратури в гр. Кърджали и гр. Хасково на 

наблюдаваните през 2011 г. досъдебни производства, образувани и водени за 

престъпления против паричната и кредитната система и против финансовата, 

данъчната и осигурителната система – чл. 243-268 от НК. В същия период бе 

извършена проверка и в районните прокуратури Кърджали  и Хасково на 

наблюдаваните през 2011 г. досъдебни производства с предмет на 

престъпление недвижими имоти – чл. 209-212 от НК, т. нар. „имотни измами”. 

При извършване на комплексната планова проверка в Районна прокуратура 

Свиленград бяха проверени наблюдаваните и приключили през 2011 г. 

досъдебни производства, образувани за престъпления по чл. 251 от НК – 

престъпления против паричната и кредитната система. 

Проверката се осъществи от екип -  инспектор Моника Малинова и 

експерти -  Димитрина Долапчиева и Сия Иванчова и с оглед целите на 

тематичната проверка взе под внимание единствено приключените с 

прокурорски акт досъдебни производства – внесени в съда, прекратени или 

спрени.  

 

   

ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА С ПРЕДМЕТ - ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО 

ЧЛ. 243, 244,  247 ОТ НК, ПРОВЕРЕНИ В ГР. КЪРДЖАЛИ  И ГР. 

ХАСКОВО 

 

 І. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА  -  КЪРДЖАЛИ 

 

 Пр. пр. №  19/2011 г. по описа на ОП Кърджали, ДП №  339/2010 г. по 

описа на ОД МВР Кърджали, наблюдаващ прокурор – Николай Христов. С 

постановление от 07.01.2011 г. прокурор Христов образува наказателно 

досъдебно производство  срещу неизвестен извършител, за това, че на 

неустановена дата през м. декември 2010 г. в Областна пощенска станция гр. 

Кърджали прокарал в обръщение подправени парични знаци  - банкнота от 20 

лв. със сериен № ЯФ…, емисия 1999 г. за която знаел, че е подправена – 

престъпление по чл. 244, ал. 1 от НК. С постановлението са дадени  конкретни 

указания за необходимите действия по разследването, които следва да бъдат 

извършени. На 01.02.2011 г. разследващият полицай е дал мнение за спиране 

на производството на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. На 03.02.2011 г. 

делото е разпоредено на наблюдаващия прокурор и с постановление от 

28.02.2011 г. производството по делото е спряно за издирване на извършителя. 

На 07.05.2011 е разпределено на прокурор Делчева, която е приела 

наблюдението. На 19.10.2011 г. зам. окръжен прокурор Делчева е изискала 

справка за извършените до момента издирвателни мероприятия, На 21.10.2011 

г. Директорът на ОД МВР Кърджали е изпратил писмо за неустановяване на 
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извършителя. Нова справка е изискана на 19.09.2012 г. – няма нови данни за 

самоличността на извършителя.  

Пр. пр. №  1299/2011 г. по описа на ОП Кърджали, ДП №  400/1999 г. по 

описа на ОСО в ОП Кърджали, наблюдаващ прокурор – Дафин Каменов. 

Досъдебно производство № 400/1999 г. по описа на ОСО в ОП Кърджали е 

образувано на 12.03.1999 г. срещу неизвестен извършител, за това, че на 

12.03.1999 г. в гр. Кърджали си служил с подправен паричен знак -  банкнота 

от 50 000 недоминирани лева, серия АВ № …, като знаел, че същата банкнота е 

подправена – престъпление по чл. 244, ал. 1 от НК. С постановление от 

06.12.1999 г. на РП Кърджали производството по делото е спряно на основание 

чл. 239, ал. 1, т. 2 от НПК /отм./ до разкриване на извършителя на 

престъплението. С постановление от 13.10.2011 г. на РП – Кърджали  

досъдебното производство е изпратено по компетентност, предвид настъпилата 

промяна в разпоредбите на НПК относно родовата подсъдност на делата за 

посочените престъпления. Прието е, че делото следва да се приеме за 

наблюдение от ОП Кърджали. С постановление от 26.10.2011 г. на прокурор 

Каменов е прието, че за тези престъпления, срокът, с изтичането на който се 

погасява възможността за реализиране на наказателната отговорност, 

съобразно разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 3 от НК е десет години и срокът 

започва да тече от довършване на престъплението – 12.03.1999 г. При 

разследването не са предприети действия за наказателно преследване на 

конкретно лице – възбуждане на наказателна отговорност срещу определено 

лице – привличане към наказателна отговорност и т.н., които да прекъсват 

давността. Поради изложените съображения:  досъдебното производство е 

прието за наблюдение от ОП Кърджали; възобновено е разследването по ДП № 

400/1999 г. по описа на ОСО в ОП Кърджали; на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, 

вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 и чл. 199 от НПК досъдебното производство, водено срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 244, ал. 1 от НК  е прекратено; 

отнета е в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 2, б.”а” от НК, 

банкнотата, предмет на престъплението, приобщена с протокол за доброволно 

предаване и е прието, че следва да се изпрати на БНБ, Дирекция „Емисионна 

политика и контрол”.  

Прекратени по давност за същото престъпление срещу НЕИЗВЕСТЕН 

ИЗВЪРШИТЕЛ – чл. 244, ал. 1 от НК: 

- пр. пр. № 667/2007 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 39/1999 г. по 

описа на РУП Кърджали ,  за деяние, извършено през м. декември 1998 г. -  

наблюдаващ прокурор Дафин Каменов – същите диспозитиви; 

- пр. пр. № 800/2011 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 35/1998 г. по 

описа на ОСО в ОП Кърджали, за деяние, извършено на 29.06.1997 г., 

наблюдаващ прокурор Светлозар Лазаров – с постановлението  от 22.06.2011 г. 

производството е възобновено и прекратено и на основание чл. 53, ал. 2, б. „а” 

от НК  е отнет предмета на престъплението и е разпоредено да се изпрати на 

БНБ, Дирекция „Емисионна политика и контрол”; 
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- пр. пр.  № 1074/2011 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 312/1998 г. на 

ОСО в ОП Кърджали, за деяние, извършено на 19.02.1998 г., наблюдаващ 

прокурор Николай Христов - с постановлението от 08.08.2011 г.  е възобновено 

производството и е прекратено поради изтекла давност. Посочено е, че 

инкриминираната банкнота не е приобщена по делото и не може да бъде отнета 

и предадена за унищожение; 

- пр. пр. № 1190/2011 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 52/1998 г. за 

деяние, извършено на 29.01.1998 г., наблюдаващ прокурор Димитрина Делчева – 

с постановлението от 15.09.2011 г. е прекратено производството поради изтекла 

давност / не е възобновено производството и няма произнасяне за предмета на 

престъплението/; пр. пр. № 404/2007 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 

934/2000 г. по описа на РУП Кърджали за деяние, извършено на 10.08.2000 г., 

прокурор Делчева – постановление от 28.10.2011 г.   е прекратено 

производството поради изтекла давност / не е възобновено производството и 

няма произнасяне за предмета на престъплението/; 

- пр. пр. № 403/2007 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 63/2000 г. по 

описа на РУП Кърджали, за деяние, извършено на 21.05.2000 г., наблюдаващ 

прокурор Дафин Каменов – с постановлението  от 01.12.2011 г. производството 

е възобновено и прекратено и на основание чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК  е отнет 

предмета на престъплението и е разпоредено да се изпрати на БНБ, Дирекция 

„Емисионна политика и контрол”. 

Пр. пр. № 973/2006 г. по описа на Окръжна прокуратура Кърджали, ДП № 

117/2005 г. по описа на НСлС – София, наблюдаващ прокурор Димитрина 

Делчева - ПРЕКРАТЕНО. Образувано е  с постановление на прокурор от ВКП от 

11.05.2005 г. за престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. с ал. 2 от НК, срещу Г.М.Е., 

Р.Ф.М.,С.Т.С.,Л.М.Ю., Е.С.И. и  И.К.Б. и други лица, за това, че в периода  от 

последното тримесечие на 2004 г. до средата на м. април 2005 г. на територията 

на Република България и Кралство Нидерландия са участвали в организирана 

престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл. 244, ал. 1, предл. 

3, вр. чл. 243, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. В хода на разследването са изготвени 

молби за правна помощ до компетентните съдебни власти в Кралство 

Нидерландия съответно в Хага и Амстердам. В отговор на това са постъпили 

материали по двете разследвания в  Кралство Нидерландия. При постъпване на 

първите отговори е установено, че молбите са изпълнени частично, в резултат на 

което са изготвени допълнителни предложения за оказване на правна помощ и 

извършване на допълнителни действия по разследването. Своевременно са 

искани и получавани удължавания на срока за разследване. В отговор на 

допълнителната молба са постъпили съдебни книжа, от които се е установило, 

че  с присъда от 14.04.2006 г.  съдът в Хага е признал четирима от българските 

граждани за виновни в извършване на престъпления, идентични с тези, за които 

е образувано досъдебното производство в Р. България и ги е осъдил на лишаване 

от свобода в различни размери с оглед участието им, а един от подсъдимите 

български граждани е оправдан. С постановление на ОП Кърджали от 05.12.2008 

г. разследването по делото е прекратено частично по отношение един от 
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извършителите – С.Т.С. на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1 от НК, 

като данни за наличие на това основание е постъпила  ЕЗА и предаване  на 

осъденото лице през м. юли на холандските власти за изтърпяване на 

наказанието лишаване от свобода. С постановление от  29.12.2011 г. на прокурор 

Делчева е прекратено изцяло ДП № 117/2005 г. по описа на НСлС София на 

основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 6 и чл. 199 от НПК – спрямо 

същите лица има влязла в сила присъда. 

 Пр. пр. № 978/2010 г. по описа на ОП-Кърджали, ДП № 207/2010 г. по 

описа на РУП-Момчилград, наблюдаващ прокурор Д.Делчева. Производството 

е започнато с уведомление от РУП –Момчилград, че на 19.10.2010 г. е  

образувано ДП срещу О.М.М. от гр. Кърджали за това, че на 18.10.2010 г. в 

землището на гр. Момчилград държал неистински парични знаци от номинал 

100 турски лири – престъпление по чл. 244, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. На 20.10.2010 

г. е изпратено искане от Д. Делчева – зам. окръжен прокурор при ОП- 

Кърджали до председателя на ОС- Кърджали за одобряване на извършено 

претърсване и изземване по ДП № 207/2010 г. по описа на РУП-Момчилград, 

по реда на чл. 161, ал. 2 от НПК. ОС-Кърджали с определение от 20.10.2010 г. е 

одобрил протокола от 19.10.2010 г. за извършено претърсване и изземване по 

ДП № 207/2010 г. по описа на РУП-Момчилград, представляващо жилище, 

апартамент № 4, в жилищна сграда, находяща с е в гр. Кърджали, обитавано от 

О.М.М. На 10.12.2010 г. в ОП-Кърджали е получено ДП № 207/2010 г. по 

описа на РУП-Момчилград, водено срещу О.М.М. за престъпление по чл. 244, 

ал. 2, вр. ал. 1 от НК с мнение за прекратяване на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от 

НПК. С постановление на прокурор Д. Делчева от 10.01.2010 г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл. 234, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 

и т.4 от НПК, тъй като в хода на разследването  не са били събрани 

доказателства за това  О.М.М.  да е осъществил която и да е от формите  на 

изпълнителното деяние на престъплението по чл. 244, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и не 

е установено същият да е прокарал в обръщение или да си е служил с 

подправени парични знаци. 

Указано е, вещественото доказателство – 1бр. банкнота с номинал  от 100 

турски лири, след влизане в сила на постановлението да бъде изпратено на 

БНБ за унищожаване. 

Пр. пр. № 1090/2010 г. по описа на ОП-Кърджали, ДП № 280/2010 г. по 

описа на ОД на МВР-Кърджали, наблюдаващ прокурор Д.Делчева. 

Наказателното производство е започнало с постановление за образуване на ДП 

от прокурор Д.Делчева от 29.11.2010 г. срещу М.М. И. за това, че на 04.11.2010 

г. в гр. Кърджали си служил с неистински парични знаци – банкнота с номинал 

от 20 лева, като знаел, че е подправена – престъпление по  чл. 244, ал. 1 от НК. 

Дадени са указания за разследването. На 31.01.2011 г. в ОП-Кърджали е 

получено ДП № 280/2010 г. по описа на ОД на МВР-Кърджали, водено срещу 

М.М. И. с мнение за повдигане на  обвинение. На 11.02.2011 г. прокурор Д. 

Делчева е изготвила ОА. В ОС- Кърджали е образувано НОХД № 37/2011 г. по 

описа на ОС- Кърджали. Делото е приключило на 04.05.2011 г. със 
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споразумение, в което е  наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 

6 месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така 

наложеното наказание е отложено за срок от 3 г. от влизане на споразумението 

в сила.  

Пр. пр. № 1154/2010 г. по описа на ОП-Кърджали, ДП № 319/2010 г. по 

описа на ОД на МВР-Кърджали, наблюдаващ прокурор Д. Делчева. 

Наказателното производство е започнало с постановление за образуване на ДП 

от прокурор Д.Делчева от 11.12.2010 г. срещу НИ за това, че на 02.12.2010 г. в 

гр. Кърджали си служил с неистински парични знаци – банкнота с номинал от 

50 лв., като знаел, че е подправена – престъпление по чл. 244, ал.1 от НК. На 

01.02.2010 г. в ОП-Кърджали е получено ДП № 319/2010 г. по описа на ОД на 

МВР-Кърджали, водено срещу НИ за престъпление по чл.  244, ал. 1 от НК с 

мнение за спиране. С постановление от 01.02.2010 г.  прокурор Д. Делчева 

спира наказателното производство за това, че в хода на разследването не е 

установено лицето съзнателно да е прокарало в обръщение или да си е 

служило с инкриминираната банкнота. Периодично ОП - Кърджали изпраща 

до ОД на МВР напомнителни писма за резултатите от проведеното разследване 

за издирване на извършителя, като последното напомнително писмо е от 

19.09.2012 г., а отговорът на ОД на МВР е от 25.09.2012 г. 

Пр. пр. № 343/2007 г. по описа на ОП-Кърджали, пр. пр. № 602/2000 г. по 

описа на РП- Кърджали, сл. д. № 201/2000 г. по описа на ОСО в ОП-Кърджали. 

Наказателното производство е започнало с постановление за образуване на ДП 

от прокурор Д.Арабаджиев от РП-гр. Кърджали от 20.03.2000 г. срещу Ах. Д. 

К., турски гражданин от гр. Бурса за това, че на 26.02.2000 . в гр. Кърджали, 

при заплащане на сметка към хотел „Р..” си служил с подправени парични 

знаци с курс в страната и в чужбина – 3 бр.банкноти от по 20 германски марки, 

всички със серия № AV …, като знаел, че са подправени – престъпление по чл. 

244, ал. 1 от НК.  На 02.08.2000 г. прокурор Д.Арабаджиев с постановление 

спира наказателното производство поради напускане на страната от Ах. Д. К. 

за когото има данни, че се намира в Република Турция на неустановен адрес. С 

постановление от 11.04.2007 г. на прокурор Ив. Бръмбарова от РП- Кърджали, 

ДП № 201/2000 г. по описа на ОСлС Кърджали делото е изпратено по 

компетентност на ОП Кърджали. С постановление от 15.05.2007 г.  прокурор 

В. Еланчева възобновява  наказателното производство, за изискване на справка 

от ОДП –Кърджали относно това дали Ах. Д. К. е влизал в България след 

02.08.2000 г. Последвало е ново спиране на НП от 28.06.2007 г. на основание 

чл. 25, т. 2 от НПК /при отсъствие на обвиняемото лице/, като с телеграма № 

300800 от 15.06.2007г.на ГД”ППООРП” Ах. Д. К. е обявен за ОДИ. Делото е  

възобновено на 18.11.2008 г. за установяване дали са преминали границата на 

Р. България свидетели, обявени за ОДИ с телеграми от 2007г. Чрез ОП-

Кърджали до ВКП е изпратена молба за правна помощ до съответната 

прокуратура, обслужваща Р Турция – за следствена поръчка в чужбина – Р 

Турция на лицата Ах. Д.К.,У. Д., И. Д. И, В.Б. за предоставяне на информация 

постоянни е настоящи адреси. Срокът за разследване е удължаван, след което 



 7 

НП е спряно на 20.01.2009 г., впоследствие възобновявано и отново спирано. 

Последната справка е постъпила в ОП- Кърджали на 27.07.2012 г. във връзка с 

резултатите от проведеното издирване на лицата, т. е. че издирваните лица 

нямат актуални адреси на територията на Р България и същите са напуснали 

пределите на страната и няма данни за завръщането им. Към момента на 

проверката делото е спряно. 

 

ІІ. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА  - ХАСКОВО 

 

 Пр. пр. № 1349/2011 г. по описа на  ХОП,  ДП № 184/2011 г. по описа на 

ОД МВР Хасково, наблюдаващ прокурор Дарина Славова. ДП е образувано на 

03.10.2011 г. с постановление на  прокурор Славова срещу неизвестен 

извършител за това, че през м. юли 2011 г. в гр. Харманли прокарал в 

обръщение подправен паричен знак /банкнота от 50 лв./, като е знаел, че е 

подправена – престъпление по чл. 244, ал. 1 от НК, а с постановление от 

28.12.2011 г. производството по делото е спряно поради неоткриване на 

извършителя на основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НК. 

 Пр. пр. № 2436/2009 г. по описа на  ХОП,  ДП № 247/2009 г. по описа на 

ОД МВР Хасково, наблюдаващ прокурор Николай Николов. ДП е образувано с 

постановление от 18.12.2009 г. срещу М.Н.М. за това, че на 01.08.2009 г. в с. 

Широка поляна пуснал в обръщение 3 броя банкноти по 200 евро, като знаел, 

че са подправени – престъпление по чл. 244, ал. 1 от НК. Искано е удължаване 

на срока с два месеца,  считано от 18.02.2010 г., което е уважено. С 

постановление от 28.04.2010 г. производството по делото е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т.3 от НПК поради неоткриване на важен свидетел. На 

30.06.2010 г. наказателното производство е възобновено, спряно отново на 

17.08.2010 г. за издирване на свидетел, а на 29.11.2011 г. е възобновено. 

Последното спиране е на 07.02.2012 г. 

Пр. пр. № 127/2011 г. по описа на  ХОП,  ДП № 143/2011 г. по описа на 

РУП Свиленград, наблюдаващ прокурор Розалин Трендафилов. С 

постановление от 19.01.2011 г. прокурор Цвета Пазаитова от РП Свиленград е 

приела, че в преписка вх. № 83/2011 г. по описа на РП Свиленград се съдържат 

достатъчно данни за извършено престъпление по чл. 244, ал. 1, вр. чл. 243, ал. 

1, т. 2 от НК и е отказала да образува наказателно производство като е 

изпратила същата на ОП Хасково по компетентност. С постановление от 

15.02.2011 г. прокурор Трендафилов  е образувал наказателно производство 

срещу неизвестен извършител за това, че  на 03.11.2010 г. на МП „Капитан 

Андреево” прокарал в обръщение неистински държавни ценни книжа - 

седмична винетка, категория 3, като знаел, че е подправена – престъпление  по 

чл. 244, ал. 1, вр. чл. 243, ал. 2, т. 2  от НК. С постановление от 04.05.2011 г. на 

прокурор Трендафилов наказателното производство по ДП № 143/2011 г. е 

спряно на основание чл. 244, ал. 1 т. 2 от НПК. 

 

     Анализ 
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 През 2011 г. в ОП Кърджали до датата на извършване на проверката – 

ноември 2012 г. са приключени общо 41 досъдебни производства за 

престъпления по чл. 243 и 244 от НК. От тях са прекратени изцяло или 

частично общо 27 ДП, като 17 ДП са прекратени поради изтекла давност – чл. 

24, ал. 1, т. 3 от НПК и повечето от тях са образувани срещу неизвестен 

извършител. Седем досъдебни производства са спрени на различни основания 

– чл. 244, ал. 1, т.1 или ал. 1 т. 3 от НПК. Внесени в съда за решаване с 

обвинителен акт са 5 досъдебни производства, като две от тях са приключили с 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание – чл. 78а от НК, а по другите 3 НП са наложени наказания лишаване 

от свобода при условията на чл. 66, ал. 1 от НК. Две от приключените 

наказателни производства са внесени по реда на чл. 375 от НПК.  

През 2011 г.  в ОП Хасково  до датата на извършване на проверката – 

ноември 2012 г. са приключени общо 34 досъдебни производства за 

престъпления по чл. 243 и 244 от НК. От тях са прекратени 4 ДП 26 досъдебни 

производства са спрени на различни основания – чл. 244, ал. 1, т.1 или ал. 1 т. 3 

от НПК. Внесени в съда за решаване с обвинителен акт е 1 ДП, внесен е 1 

обвинителен акт и едно досъдебно производство е за решаване при прокурор в 

срока по чл. 242 от НПК.   

 В ОП Кърджали е преобладаващ броят на досъдебни производства, 

приключили с прекратяване по давност, като обикновено неоткриването на 

извършителя предпоставя изтичане на давностните срокове.  

 В ОП Хасково не е малък броят на спрените ДП, при които 

производството е спряно за издирване на извършители или свидетели.  

 Образуваните досъдебни производства срещу известни извършители не 

рядко приключват с прекратяване поради невъзможността да се установи по 

безспорен начин умисълът, изискуем от разпоредбите на НК,  при извършване 

на престъплението, като това е основната причина и за малкият брой 

производства, приключени с внесени в съда актове.  

   

ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА С ПРЕДМЕТ - ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО 

ЧЛ. 248А ОТ НК, ПРОВЕРЕНИ В ГР. КЪРДЖАЛИ И ГР. ХАСКОВО 

 

І. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА  -  КЪРДЖАЛИ 

 

 Пр. пр. № 88/2011 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 18/2011 г. по 

описа на ОСО в ОП  Кърджали, наблюдаващ прокурор Св. Лазаров.  

 Досъдебното производство е образувано с постановление от 31.10.2011 г. 

срещу И.Ю.Ю. за това, че при условията на продължавано престъпление за 

периода 28.04.2007 г. 21.05.2010 г., като кмет на с. Д., община Ч., представящ 

се за управител и представител на юридическо лице – гражданско сдружение, 

за да получи средства от фондове, принадлежащи на ЕС в размер на 33 826, 12 

лв., предоставени на българската държава, регламентирани с решение на 
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Съвета 2004/281/ЕС за директни плащания по схеми и мерки по схема за 

единно плащане на площ СЕПП е представил неверни сведения с подписани 

договори за съвместна дейност и подаване на общи заявления за периода, за 

получаване на директни плащания по СЕПП и НР1 в Областна разплащателна 

агенция /ОРА/  при ДФ Земеделие, чрез общинска служба Земеделие и гори – 

престъпление по чл. 248а, ал. 3 /ред. преди изм. със ЗИД, Д.в. бр. 26/2010 г./ вр. 

ал. 2, вр.чл. 26, ал. 1 от НК. В хода на разследването е направено искане от 

наблюдаващия прокурор и е разкрита банкова тайна на основание чл. 62, ал. 7 

ЗКИ. Разпитани са в качеството на свидетели 125 лица. Назначени и изготвени 

са съдебно – почеркова и съдебно – счетоводни експертизи. С постановление 

от 29.06.2012 г. за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание  прокурор Лазаров е приел, че са налице 

кумулативно предвидените  предпоставки по чл. 78а от НК, които подробно са 

изброени и  на основание чл. 35, ал. 2, чл. 242, ал. 1, вр. чл. 375, вр. чл. 199 от 

НПК е внесъл делото с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание. Образувано е АНД № 

132/2012 г. по описа на ОС Кърджали и с решение от 14.08.2012 г.  

обвиняемият е признат за виновен в извършване на престъплението по чл. 

248а, ал. 3/ред. преди изм. със ЗИД, Д.в. бр. 26/2010 г./ вр. ал. 2, вр.чл. 26, ал. 1 

от НК и на основание чл. 78а от НК му е наложено наказание ГЛОБА в размер 

на 2 000 лв. 

 Пр. пр. № 1357/2009 г. по описа на ОП – Кърджали, ДП № 522/2009 г. на 

ОД на МВР – Кърджали. Наблюдаващ прокурор Д. Делчева. ДП е образувано с 

постановление от 02.03.2010 г. срещу С.Я.К. за това, че през м. май 2008 г. в 

гр.Кърджали, като търговец ЕТ, в Общо заявление за плащане на площ и 

таблица за използваните парцели за 2008 г., представила неверни сведения в 

нарушение на задължение да предостави такива, за да получи средства от 

фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 

Европейския съюз на българската държава – престъпление по чл. 248а, ал. 3, 

във вр. с ал. 2, във вр. с ал.1 НК.  Два пъти е искано и получавано удължаване 

на срока за разследване. На 07.01.2011 г. е внесен в съда ОА и е образувано 

НОХД № 6/2011 г. по описа на ОС Кърджали. С присъда № 2/23.02.2011 г. 

съдът е признал подсъдимата за виновна в извършване на престъпление по 

чл.248а, ал. 3, във вр. с ал. 2, във вр. с чл. 2, ал.2  от НК и  на основание чл. 78а 

от НК я е освободил от наказателна отговорност, като й е наложено 

административно наказание ГЛОБА в размер на 1 500 лв. 

Пр. пр. № 764/2010 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 218/2010 г. по 

описа на ОД МВР Кърджали, наблюдаващ прокурор Димитрина Делчева. 

Досъдебното производство е образувано срещу Х.Г.М. за това, че  в периода 

01.06.2007 г. – 14.05.2010 г. в гр. Кърджали, при условията на продължавано 

престъпление представил неверни сведения в Общо заявление за плащане на 

площ за 2007, 2008, 2009 и 2010 г.  и в Таблица за използвани парцели през 

2007, 2008, 2009 и 2010 г. в нарушение на задължение да представи такива, за 

да получи средства от фондове, предоставени от ЕС на българската държава, 
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като деецът е получил средствата – престъпление по чл. 248а, ал. 5, вр. с ал. 2, 

вр. с ал. , вр. чл. 26, ал. 1 от НК. На 03.02.2012 г. прокурор Делчева  с 

постановление предлага на ОС Кърджали да освободи лицето от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК 

за извършеното престъпление. По предложението е образувано АНД № 

26/2012 г. по описа на ОС Кърджали и с решение № 14/07.03.2012 г. 

обвиняемият е признат за виновен и е освободен от наказателна отговорност, 

като е наложено наказание в размер на 1 000 лв. ГЛОБА. 

 

ІІ. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА  - ХАСКОВО 

 

Пр. пр. № 671/2011 г. по описа на  ОП Хасково,  ДП № 73/2011 г. по 

описа на ОД МВР Хасково, наблюдаващ прокурор Антон Попов. Досъдебното 

производство е образувано на 28.04.2011 г. с постановление на прокурор 

Попов от ОП Хасково срещу неизвестен извършител за това, че през 2010 г. 

пред ДФ „Земеделие” – РА гр. Хасково е представил неверни  сведения или 

затаил сведения в заявление за подпомагане, в нарушение на задължение да 

представи такива, за да получи средства от фондове, принадлежащи на 

Европейския съюз или предоставени от ЕС на българската държава – чл. 248а, 

ал. 2 от НК. В хода на разследването е установен извършителят, искано и 

получено е  удължаване на срока на разследване с 2 месеца, считано от 

28.06.2011 г. На 01.09.2011 г. материалите по досъдебното производство са 

изпратени в прокуратурата с мнение за съд. На 02.09.2011 г. е изготвено и 

внесено в съда постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание. Образувано е АНД № 

506/2011 г. по описа на ОС Хасково и с  решение от с.з., проведено на 

05.10.2011 г. съдът е признал обвиняемия   за виновен за извършено от него 

престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК и на основание чл. 78а от НК му е 

наложил наказание ГЛОБА в размер на 1 000 лв. 

 Пр. пр. № 717/2011 г. по описа на ОП Хасково, ДП № 47/2011 г. по описа 

на ОСО в ОП Хасково, наблюдаващ прокурор Николай Николов. Преписката 

по предварителна проверка е изпратена в ОП Хасково от ОП Кърджали по 

компетентност. С постановление от 08.06.2011 г. прокурор Николов образува 

досъдебно производство срещу Н.Т.К. от гр. Кърджали, за това, че през 2010 г. 

в гр. Хасково, пред Областна разплащателна агенция  ОРА/ на ДФ „Земеделие” 

представил неверни сведения в нарушение на задължения да предоставя 

такива, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския 

съюз, като деянието е извършено от лице, което управлява и представлява 

юридическо лице – престъпление по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК. 

Дадени са указания за действията по разследване, които следва да се извършат. 

На 09.06.2011 г. административният ръководител на ОП Хасково възлага 

разследването по новообразуваното ДП на „следовател, определен от завеждащ 

отдела, като се вземе предвид натовареността и специализацията”. На 

18.07.2011 г. е направено искане за удължаване на срока за разследване и 
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такова е получено, считано от 08.08.2011 г. Второто искане от направено от 

прокурор Мидов и срокът  на разследване е удължен с  още два месеца, 

считано от 08.10.2011 г. На 21.10.2011 г. делото постъпва в ОП Хасково на 

основание чл. 226, ал. 1 от НПК за предварителен доклад, преди предявяване 

на разследването. На 22.11.2011 г. делото е върнато на разследващия 

следовател, а на 13.12.2011 г. делото отново е изпратено в прокуратурата с 

мнение да бъде прекратено на основание чл. 243, ал.1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 

от НПК. С постановление от 29.12.2011 г. на прокурор Николов 

производството по делото е прекратено. Наблюдаващият прокурор е приел, че 

извършителят не е извършил деянието по чл. 248а от субективна страна, тъй 

като  престъплението е възможно при пряк умисъл, данни за какъвто липсват. 

На 21.03.2012 г. АП Пловдив изисква делото за служебна проверка. 

Пр. пр. № 2123/2010 г. по описа на ОП-Хасково, сл. д. № 128/2011 г. по 

описа на ОСО в ОП-Хасково, наблюдаващ прокурор Д. Славова. 

Наказателното производство е започнало с постановление за образуване на ДП 

от прокурор Д.Славова от 08.11.2010 г. срещу НИ за това, че през 2009 г. в гр. 

Хасково пред ДФ „Земеделие” представил неверни сведения в нарушение на 

задължение да представи такива, за да получи средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз, като деянието е извършено от лице, 

което управлява и представлява юридическо лице  -  престъпление по чл. 248а, 

ал. 3, вр. ал. 2 от НК. Дадени са указания за разследването. С постановление от 

08.11.2010 г. Ив.Ванчев – окръжен прокурор на гр. Хасково възлага 

разследването на следовател от следствен отдел в ОП-Хасково като отчита 

обстоятелствата, че към делото предстои приобщаване на значителен по обем  

фактически материал и че се касае за престъпление с повишена степен на 

обществена опасност, предвид засегнатите обществени отношения, което 

обуславя практическа и правна сложност на разследването.  С писмо до АП-

Пловдив, прокурор Д. Славова уведомява, че на основание раздел 2-ри, т.4 от 

Заповед № ЛС-2184/30.05.2007 г. на главния прокурор – престъпления, 

свързани с управлението на средствата предоставени от фондове на ЕС, ОП- 

Хасково взема на специален надзор досъдебното производство. С писмо от 

06.12.2010 г. ВКП уведомява ОП- Хасково, че ДП по пр.пр. № 2123/2010 г. по 

описа на ОП-Хасково, е взето на специален надзор от ВКП - отдел VIII 

”Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС”. 

Срокът за разследването е удължаван няколкократно, като са прилагани 

календарен план за разследването и  справки за извършените към момента 

действия по разследването. НП е получено в ОП Хасково на 09.12.2011 г. с 

мнение за прекратяване. С постановление от 12.04.2012 г. прокурор Д. Славова 

прекратява НП, водено срещу НИ за престъпление  по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2 

от НК. Във връзка с постановлението за прекратяване, ВКП указва на АП 

Пловдив да изиска материалите по делото и да бъде извършена служебна 

проверка по отношение на законосъобразността и обосноваността на 

постановения от ОП-Хасково акт, ако не е осъществен съдебен контрол.  С 

постановление от 07.06.2012 г. прокурор Кр. Папаризов от АП- Пловдив 
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потвърждава постановлението на ОП- Хасково за прекратяване на 

наказателното производство. 

Пр. пр. № 1104/2011 г. по описа на ОП-Хасково, сл. д. № 72/2011 г. по 

описа на ОСО в ОП-Хасково, наблюдаващ прокурор П.Жеков. Наказателното 

производство е започнало с постановление за образуване на ДП от 25.07.2011 

г. срещу Л.Р.С. за това, че на 15.05.2010 г. в гр. Харманли в заявление за 

подпомагане за 2010 г. представил неверни сведения относно факта на 

действително ползване /обработване/ на площи, за да получи средства от 

фондове, принадлежащи на Европейския съюз - престъпление по чл. 248а, ал. 

2, вр. ал. 1 от НК. Дадени са указания по разследването. С постановление от 

25.07.2011 г. Ив.Ванчев – окръжен прокурор на гр. Хасково възлага 

разследването по новообразуваното ДП на следовател от ОСО в ОП-Хасково 

поради това, че делото е с фактическа и правна сложност и предвид 

обстоятелството, че РУП –Харманли не разполага със щатни разследващи 

полицаи. Делото е приключило със споразумение по НОХД № 609/2011 г. по 

описа на ОС Хасково на 04.11.2011 г., като на подсъдимия е наложено  

наказание „Пробация”. 

Пр. пр. № 1328/2010 г. по описа на ОП-Хасково, ДП № 162/2010 г. по 

описа на ОД МВР-Хасково, наблюдаващ прокурор - зам. окръжен прокурор Р. 

Трендафилов. Наказателното производство е започнало с постановление за 

образуване на ДП от 28.06.2010 г. срещу В.Кр.К. за това, че през месец юни 

2010 г. в гр. Хасково пред РА на ДФ „Земеделие” представил неверни сведения 

в „Заявление за плащане на площ за 2009 г.”  за да получи средства от фонд, 

принадлежащ на Европейския съюз предоставен на българската държава - 

престъпление по чл. 248а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Дадени са указания за 

разследването. С писмо от 28.06.2010 г. прокурор Р. Трендафилов уведомява 

АП-Пловдив,  че на основание раздел 2-ри, т. 4 от Заповед № ЛС-

2184/30.05.2007 г. на главния прокурор – престъпления, свързани с 

управлението на средствата предоставени от фондове на ЕС, ОП- Хасково 

взема на специален надзор производството. Срокът за разследване е 

удължаван.  На 09.03.2011 г. ДП е получено  в окръжната прокуратура с 

мнение за прекратяване на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК и с 

постановление от 28.03.2011 г. прокурор Р. Трендафилов прекратява НП. 

Указано е препис от постановлението да бъде изпратено на Разплащателна 

агенция на ДФ „Земеделие”, и да бъде посочена  възможността да се обжалва 

пред ОС-Хасково в седмодневен срок от получаването му. Прекратеното ДП в 

изпълнение на разпореждане № АП-61/11.12.2009 г. на АП-Пловдив е 

изпратено за извършване на служебна проверка.  

Анализ 

 

В ОП Кърджали са приключени  3 досъдебни производства по чл. 248а от 

НК, като  от тях двете са внесени в съда с предложения за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание, а по едно 
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досъдебно производство е внесен обвинителен акт и в с.з. съдът е приложил 

разпоредбата на чл. 78а от НК. 

В ОП Хасково през 2011 година до датата на проверката са приключени 

общо 8 досъдебни производства по този текст, като 4 ДП са прекратени,  едно 

ДП е внесено по реда на чл. 78а от НК, две от досъдебните производства са 

внесени в съда с обвинителен акт, по едното е постигнато  споразумение и едно 

ДП е спряно. 

Досъдебните производства по чл.248а обикновено приключват с внасяне 

на предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание,  тъй като предвидените в НК наказания за този 

вид престъпления са – лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до 

три хиляди лв. и при наличие на предвидените предпоставки, прокурорът е 

длъжен да приложи разпоредбата на чл. 78а от НК. В тези случаи 

причинените имуществени вреди, ако има такива, следва да са възстановени.  

 

ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА С ПРЕДМЕТ - ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО 

ЧЛ. 249 ОТ НК, ПРОВЕРЕНИ В  ОП  ХАСКОВО 

 

Пр. пр. № 438/2011 г. по описа на ОП-Хасково, ДП № 281/2011 г. по 

описа на РУП-Димитровград, наблюдаващ прокурор Н.Николов. 

Наказателното производство е започнало с постановление за образуване на ДП 

от прокурор Ат.Палхутев от РП Димитровград от 12.08.2010 г. срещу Е.Г.Н. за 

това, че на 09.07.2010 г. в гр. Димитровград, при условията на продължавано 

престъпление, чрез използване на техническо средство/дебитна карта/, отнел 

чужди движими вещи – дамска чанта, със съдържащите се в нея 2 бр. мобилни 

телефони, 70 лв. и лични вещи, , както и сумата от 400 лв. от владението на 

Д.Т.Ат., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като 

макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е 

могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 195, ал. 1,т. 4, вр. чл. 

194, ал. 1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. В РП- Димитровград на 

13.10.2010 г. е получено ДП с мнение за съд. На 12.11.2010 г. прокурор Ат. 

Палхутев изготвя ОА и го внася в РС - Димитровград. С присъда по НОХД № 

760/10 г. по описа на РС - Димитровград от 07.12.2010 г. РС Димитровград го 

признава за виновен в извършване на престъплението и на основание  чл. 195, 

ал. 1, т.4 и 7, вр. чл. 63, ал. 1, т.3, вр. чл. 58а, ал.1, вр. чл. 54 от НК му налага 

наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 месеца, което да изтърпи 

ефективно при първоначален строг режим. Така наложеното наказание е 

обжалвано от Е.Г.Н. чрез служебно назначения защитник пред ОС Хасково. С 

решение от 25.02.2011 г. ОС Хасково по ВНОХД № 760/2010 г. отменя 

присъдата на РС Димитровград и връща делото на РП-Димитровград. На 

15.03.2011 г. делото е постъпило в РП-Димитровград, а с  постановление от 

17.03.2011 г. прокурор Ат.Палхутев изпраща досъдебното производство, ведно 

с  НОХД №760/2010 г. по описа на РС – Димитровград, ВНОХД № 68/2011 г. 

по описа на ОС – Хасково и наблюдателното производство на ОП Хасково по 
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компетентност. С постановление от 23.03.2011 г. прокурор Н. Николов от ОП-

Хасково образува ДП, а с  постановление от 24.03.2011 г. обединява ДП № 

609/2010г. по описа на РУП-Димитровград, ведно с НОХД № 760/2010г. по 

описа на РС – Димитровград, ВНОХД № 68/2011г. по описа на ОС – Хасково с 

ДП № 281/2011г по описа на РУП-Димитровград за престъпления по чл. 249, 

ал. 1 и чл.195, ал. 1, т.7, вр. чл. 63, ал.1, т.3 от НК. На 18.05.2011 г. делото е 

получено в ОП  Хасково с мнение за предаване на съд. На 07.06.2011г.  

прокурор Н.Николов изготвя ОА. Образувано е НОХД № 347/2011 г. по описа 

на ОС-Хасково, което е приключило с осъдителна присъда, влязла в сила. 

 Пр. пр. № 694/2011 г. по описа на ОП Хасково, ДП № 403/2011 г. по 

описа на РУП Димитровград, наблюдаващ прокурор – Николай Николов. ДП е 

образувано на 02.05.2011 г.  срещу неизвестен извършител за това, че на 

03.03.2011 г. в гр. Димитровград използвал платежен документ – кредитна 

карта без съгласието на титуляра Л.Г.С. – престъпление по чл.. 249, ал. 1 от НК 

и че по същото време и място отнел чужди движими вещи, собственост на 

Л.Г.С., а именно – яке и намиращи се в него връзка ключове, лични документи, 

сума от 100 лв. и дебитна карта, заедно с листче  с пин-кода – престъпление по 

чл. 194, ал. 1 от НК. С постановление от 08.07.2011 г. производството е спряно 

на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК, поради неоткриване на извършителя. 

Пр. пр. №  607/2011 г. по описа на ОП Хасково, първоначално 

образувано от РП Димитровград с наблюдаващ прокурор в РП Димитровград – 

Бойко Живков, ДП № 572/2010 г. по описа на РУП Димитровград. 

Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител с 

постановление от 10.08.2010 г.  за престъпление, извършено в периода 31.05.- 

01.06.2010 г.  по чл. 195, ал. 1, т.4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК – 

извършителят чрез използване на техническо средство /дебитна карта на 

А.М.Х./ отнел чужди движими вещи -  440 лв. от владението на А.Х., без нейно 

съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. В хода на разследването е 

установен извършителят, искано е удължаване на срока за разследване. На 

07.03.2011 г. е внесен обвинителен акт, а с разпореждане от 14.03.2011 г. на 

съдията докладчик по образуваното НОХД № 132/2011 г. по описа  на РС 

Димитровград наказателното производство е прекратено и делото е върнато за 

отстраняване на допуснати процесуални нарушения – ограничаване правото на 

защита на обвиняемия. С постановление от 13.04.2011 г. прокурор Живков 

изпраща на ОП Хасково делото по компетентност, приемайки, че е налице 

престъпление по чл. 249,  ал. 1 от НК, което е подсъдно на окръжните 

съдилища като първа инстанция. Искано е удължаване на срока за разследване 

от новия наблюдаващ прокурор Дарина Славова от ОП Хасково  и срокът е 

удължен с 30 дни, считано от 01.05.2011 г. С постановление  от 15.06.2011 г. на 

прокурор Славова производството е спряно поради неоткриване на 

извършителя на посочения адрес. На същия ден е постъпила информация, че 

извършителят е задържан при опит за излизане от Р България през ГКПП 

„Капитан Андреево”. На същата дата производството е възобновено, с отделно 

постановление на основание чл. 68, ал. 1 от НК е наложена забрана за 
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напускане пределите на страната. Искано е ново  удължаване на срока за 

разследване и е разрешен нов срок от един месец, считано от 20.06.2011 г. На 

14.07.2011 г. досъдебното производство постъпва в ОП Хасково  с мнение за 

съд. На 10.08.2011 г. е внесен обвинителен акт в ОС Хасково, образувано е 

НОХД № 480/2011 г. по описа на ХОС. С присъда от 17.02.2012 г. 

наказателното производство е приключило при условията на съкратено 

съдебно следствие и на подсъдимия е наложено наказание 1 година и 4 месеца 

ЛОС, изтърпяването на което  е отложено на основание  чл. 66 от НК и ГЛОБА 

в размер на 500 лв.  

   

Анализ 

 

В ОП Кърджали няма приключени досъдебни производства по чл. 249 от 

НК, а за проверените в ОП Хасково досъдебни производства следва да се 

посочи, че са образувани първоначално в РП Хасково за престъпления по чл. 194 

и чл. 195 от НК и впоследствие, с оглед предвидената в чл. 35, ал. 2 от НПК 

подсъдност, делата са изпратени в ОП Хасково. Две от образуваните в съда 

НОХД са приключили с осъдителни присъди, а едно от производствата е спряно, 

поради  неоткриване на извършителя.  

Посоченият малък брой образувани и проверени дела по този текст  е 

недостатъчен за изготвяне на анализ. 

 

 ПРОВЕРЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА  В  

 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЛЕНГРАД С ПРЕДМЕТ НА 

ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ЧЛ. 251 НК, ПРИКЛЮЧИЛИ ПРЕЗ 2011 Г.  

  

 Пр. пр. № 1123/2009 г. по описа на РП Свиленград, ДП № 553/2009 г. по 

описа на РУП Свиленград, наблюдаващ прокурор Милена Славова.  ДП е 

започнало на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с извършване на оглед на 

местопроизшествие и разпит на свидетел на 09.10.2009 г. срещу  Е.Х., турски 

гражданин за това, че на 08.10.2009 г. около 23.30 часа на митнически пункт 

ГКПП „Капитан Андреево” на път от Република Румъния за Република 

Турция, като чуждестранно лице, нарушил разпоредбите на чл. 11, ал. 3 от 

Валутния закон, като не е декларирал пред митническите власти във валутна 

митническа декларация общия размер на изнасяната валута в наличност, като 

стойността на предмета е в особено големи размери, а именно 40 600 евро и 

1 010 щатски долара с обща левова равностойност 80 744, 77 лв. – 

престъпление по чл. 251, ал. 1 от НК. На 09.09.2011 г. е внесен обвинителен 

акт. Делото е приключило в с.з. на 13.11.2012 г. с присъда, с която 

подсъдимият е признат за виновен, наложено му е наказание „лишаване от 

свобода” за срок от една година, чието изтърпяване е отложено на основание 

чл. 66 от НК. Присъдата не е влязла в сила – подадена жалба /данните са по 

телефонна справка в РП Свиленград/. Предметът на престъплението е отнет в 

полза на държавата. 
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 Пр. пр. № 1760/2010 г. по описа на РП Свиленград, БП № 1044/2010 г. по 

описа на РУП Свиленград, наблюдаващ прокурор Антон Стоянов.  

Производството е започнало като БП на 08.11.2010 г. на основание чл. 356, ал. 

1 от НПК срещу двама румънски граждани за това, че на 08.11.2010 г. на 

митнически пункт ГКПП „Капитан Андреево” на път от Република Турция за 

Република Румъния, като чуждестранни лица, нарушили разпоредбите на чл. 

11 от Валутния закон, като не са декларирали пред митническите власти във 

валутна митническа декларация общия размер на внасяната валута в 

наличност, като стойността на предмета е в особено големи размери, а именно 

132 185 евро с обща левова равностойност 258 531,39 лв. – престъпление по чл. 

251, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за всеки от двамата поотделно.  С 

постановление от 18.11.2010 г. прокурор Стоянов е постановил разследването 

да се проведе по общия ред поради необходимостта да се получат данни за 

задграничните пътувания на двамата обвиняеми. На 07.02.2011 г. е внесен 

обвинителен акт. Образувано е НОХД № 107/2011 г. по описа на РС 

Свиленград. Делото е приключило в с.з. на 28.03.2011 г. с присъда, с която те 

са признати за виновни, наложено им е наказание „лишаване от свобода” за 

срок от една година, чието изтърпяване е отложено на основание чл. 66 от НК 

– за двамата поотделно. Веществените доказателства – предмет на 

престъплението са отнети в полза на държавата на основание чл. 251, ал. 2, вр. 

ал. 1 от НК. 

  

     Анализ 

 

 Досъдебните производства приключват за сравнително кратък срок, по-

продължителен е периода на разглеждане на делата в съдебната фаза. При 

постановяване на присъдата се отнема в полза на държавата предметът на 

престъплението. 

 Извършителите се установяват при проверка на митническите власти, 

усложнения предизвиква обстоятелството, че често те са чужди граждани, 

което обуславя  необходимостта от извършване на преводи на обвинителния 

акт и други книжа, които се изпращат на служба „Преводи” в 

Администрацията на Главния прокурор на Република България, назначаване на 

преводач и др.  

 Посоченият малък брой образувани и проверени дела по този 

текст  е недостатъчен за изготвяне на анализ. 

 

чл. 252 НК 

 

 Пр. пр. № 3781/2007 г. по описа на ОП – Хасково. Наблюдаващ прокурор 

Антон Попов. Преписката е образувана в ОП – Хасково по жалба на Л.Г.Л., в 

която се сочат данни за извършено престъпление по чл. 252 НК от М.Т.Р. С 

постановление е възложена проверка на органите на МВР по реда на ЗСВ. С 

постановление от 19.08.2010 г. е отказано образуването на ДП за престъпление 
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по чл.252 НК и преписката е изпратена по компетентност в РП – Хасково с 

оглед данни за престъпление по чл. 209 НК. С постановление от 21.10.2008 г. 

РП – Хасково е отказала образуването на ДП и за престъпление по чл. 209 НК. 

Срещу постановлението на ОП –Хасково е подадена жалба до АП – Пловдив и 

с постановление на АП – Пловдив от 28.07.2009 г. са отменени и двете 

постановления за отказ на ОП – Хасково и на РП – Хасково. С постановление 

от 13.08.2009 г. на прокурор А. Попов е възложена допълнителна проверка с 

указания за изпълнение на указанията, дадени от АП – Пловдив. С 

постановление от 20.04.2010 г. е образувано ДП срещу М.Т.Р. за престъпление 

по чл. 252 ал.1 НК. Своевременно са правени искания за удължаване срока на 

разследване. С постановление от 25.08.2010 г. ДП е спряно на основание чл. 

244, ал. 1, т. 3 НПК, поради неустановяването на свидетел – очевидец.  В ОП - 

Хасково на 16.05.2010 г. е постъпило писмо от ОД на МВР - Хасково, с което  

уведомяват прокуратурата, че лицето, за издирването на което е спряно ДП, е 

установено. С постановление от 18.05.2011 г. производството е възобновено. С 

писмо получено в ОП – Хасково на 08.08.2011 г. ОД на МВР – Хасково 

изпраща делото с мнение за прекратяване на ДП за престъплението по чл. 252 

НК. С постановление от 23.08.2011 г. ДП е частично прекратено за 

престъплението по чл. 252 НК, като в обстоятелствената част на 

постановлението е записано, че за да е налице този престъпен състав е 

необходимо деецът да се занимава системно с такава дейност,  като съобразно 

съдебната практика е необходимо да бъдат извършени поне три сделки, а в 

настоящия случай няма доказателства за извършени поне три финансови 

сделки. С постановление от 12.10.2011 г. по пр. пр. № 1252/2008 г. по описа на 

РП – Хасково на прокурор Бахчеванов са дадени конкретни указания по 

разследването. В хода на разследването с разпореждания наблюдаващият 

прокурор, по предложение на водещия разследването, е разпоредил на 

четирима ЧСИ  да предоставят на разследването заварени копия от всички 

документи по конкретно описани в разпорежданията изпълнителни дела, 

документи удостоверяващи плащания от длъжника и писмени справки за 

размера на дължимите суми и остатък. По предложение на водещия 

разследването наблюдаващият прокурор е направил 6 /шест/ предложения за 

разкриване на банкова тайна по реда на ЗКИ. С решения на ХОС № 113, № 

114, №115, № 116, № 117 и № 118 от 06.03.2012г. са разрешени разкриването 

на сведения, представляващи банкова тайна. Разпитани са множество 

свидетели. С постановление от 08.06.2012 г. ДП е спряно на основание чл. 244, 

ал. 1, т. 1, вр.чл. 25, т. 2 НПК, поради неустановяване на лицето М.Т.Р. срещу 

която е образувано ДП, като в обстоятелствената част на постановлението е 

записано, че същата е обявена за ОДИ с телеграма на ГДКП – София. /В 

кориците на НП се намира молба от М.Т.Р, входирана в РП – Хасково на 

25.06.2012 г., с която уведомява прокуратурата за настоящия си адрес. Върху 

молбата има резолюция на административния ръководител от 26.06.2012 г. „г-н 

Бахчеванов”, но няма данни ДП и НП да са докладвани на наблюдаващия 

прокурор след тази дата, а няма и произнасяне от страна на наблюдаващия 
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прокурор. След тази дата до извършването на проверката от ИВСС 

досъдебното производство не е възобновявано./ 

При проверката се установи, че за извършено престъпление  по чл. 252 

от НК в региона има образувано само едно досъдебно производство, поради 

което не може да се извърши анализ. 

 

 

ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА С ПРЕДМЕТ - ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО 

ЧЛ. 255 И 257 ОТ НК, ПРОВЕРЕНИ В ГР. КЪРДЖАЛИ И ГР. ХАСКОВО  

 

І. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА  - КЪРДЖАЛИ 

 

Пр. пр. №  1348/2011 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 110/2008 г. по 

описа на НСлС София – наблюдаващ прокурор Димитрина Делчева – СПРЯНО. 

ДП № 110/2008 г. по описа на НСлС е образувано с постановление на  РП 

София от 01.09.2008 г. срещу неизвестен извършител за това, че  през 2004 г. в 

гр. София чрез използване пред ДФ Земеделие на официални и частни 

документи с невярно съдържание, получил без правно основание чуждо 

движимо имущество, предоставено от ЕС на българската държава по 

предприсъединителна програма САПАРД  - парична сума в размер на 223 591 

лв. с намерение да го присвои – престъпление по чл. 212, ал. 3, пр. 1, вр. ал. 1, 

пр. 1 от НК. На 04.08.2011 г. производството е изпратено на ОП Кърджали по 

компетентност  с оглед наличие на престъпление по чл. 253 и чл. 255, ал. 3, вр. 

чл. 255, ал. 1, т. 7 от НК. Срокът на разследване е удължаван няколкократно, по 

делото са събрани множество писмени доказателства, разпитани са свидетели, 

допуснато е разкриване на данъчна и осигурителна информация и са постъпили 

справки – декларации по ЗДДС и др. С постановление от 03.08.2012 г. прокурор 

Делчева е спряла досъдебното производство на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 и 

чл. 199 от НПК, изрично е посочено , че съгласно разпоредбата на чл. 244, ал. 8 

от НПК спирането е за срок не по-дълъг от една година. Постановено е ДП да се 

изпрати на разследващия орган.  

Пр. пр. № 538/2009 г.  по описа на  Окръжна прокуратура Кърджали, ДП 

№ 9/2011 г. по описа на ОСО в ОП Кърджали – наблюдаващ  прокурор 

Светлозар Лазаров – решено с присъда по реда на съкратеното следствие. С 

постановление от 30.03.2010 г. ОП Кърджали е отказала образуване на 

досъдебно производство за престъпление по чл. 255, чл. 209 и чл. 308 и сл. от 

НК. По жалба, с постановление от 21.05.2010 г. АП Пловдив е отменила 

частично това постановление и е разпоредила извършване на допълнителна 

проверка за престъпление по чл. 255 и сл. от НК. Извършена е проверка, 

разпоредена от наблюдаващия прокурор Св. Лазаров с разпореждане от 

29.09.2010 г.  и с постановление от 25.05.2011 г. е образувано досъдебно 

производство срещу М.Д.М. от гр. Кърджали за това, че в периода 01.01.2005 г. 

до 31.12.2008 г. по ЗОДФЛ/ЗДДФЛ и в периода от 01.06.2005 г. до 31.12.2008 г. 

по ЗДДС, при условията на продължавано престъпление, като управител и 
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собственик на ЕТ е избегнал плащане на данъчни задължения в особено големи 

размери 13 705, 50 лв. по ЗДДФЛ и 12 124, 14 лв. по ЗДДС като не е подавал 

изискуемите се по закон декларации, потвърдил неистина и затаил истина в 

подадена декларация и е допуснал осъществяване на счетоводство в нарушение 

на изискванията на счетоводното законодателство – престъпление по чл. 255, ал. 

3, вр. ал. 1, т. 1,2 и 5, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Искано е и е получено удължаване 

на срока три пъти, последното удължаване е с два месеца, считано от 26.01.2012 

г.  По внесен в ОС Кърджали ОА е образувано НОХД № 87/2012 г. и с присъда 

№ 8/13.96.2012 г. подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание  

в размер на една година лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено по 

реда на чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години.  

Пр. пр. №  988/2009 г.  по описа на ОП Кърджали, ДП №  9/2010 г. по 

описа на ОСО в ОП Кърджали – наблюдаващ прокурор Светлозар Лазаров – 

прекратено с постановление от 04.04.2011 г.  С постановление от 30.03.2010 г. 

прокурор Лазаров  е образувал досъдебно производство срещу  С.Б.М. от гр. 

Момчилград за това, че в периода 01.01.2008 г. 30.06.2009 г. в гр. Кърджали, при 

условията на продължавано престъпление, като управител и собственик на 

ЕООД е избегнала плащане на данъчни задължения в особено големи размери 20  

976 лв., като е приспаднала неследващ се данъчен кредит – престъпление по чл. 

255, ал. 3, вр. ал. 1, т.7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Разследването е възложено на 

следовател в ОСО в ОП Кърджали, дадени са конкретни указания по 

разследването. Многократно е искано и получено удължаване на срока за 

разследване  - изисквани са декларации, дневници, назначена е данъчна ревизия 

на фирмата, както и насрещна проверка. С постановление от 04.04.2011 г. 

производството по делото е прекратено на основание чл. 199, чл. 243, ал. 1, т. 1, 

вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 243, ал. 2 и 3 от НПК -  не е налице извършено 

престъпление.  

Пр. пр. №  771/2010 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 220/2010 г. по 

описа на ОД МВР Кърджали, наблюдаващ прокурор – Димитрина Делчева. 

Производството е образувано с постановление от 03.11.2010 г. срещу 

Е.М.А. за това, че в периода м. май 2004 г. м. май 2005 г. в гр. Кърджали 

избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи 

размери като не подавал годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ, ЗДДФЛ и 

ЗДДС – престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1 от НК. С постановление от 

19.03.2011 г. производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, 

т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 199 от НПК, с оглед установеното със 

заключението  на съдебно счетоводната експертиза, че няма доказани приходи, 

подлежащи на облагане с данъци. По жалба, подадена от директора на ТД НАП 

Пловдив, с постановление от 02.09.2011 г. АП Пловдив потвърждава 

постановлението за прекратяване на ОП Кърджали. 

Пр. пр. № 907/2006 г. по описа на ОП Кърджали, ДП № 127/2007 г. по 

описа на ОД МВР Кърджали, наблюдаващ прокурор Димитрина Делчева. С 

постановление от 27.10.2008 г. е образувано досъдебно производство срещу 

неизвестен извършител за това, че в периода 2003-2005 г. в гр. Кърджали, при 
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условията на продължавано престъпление избегнал плащане на данъчни 

задължения в големи размери като потвърдил неистина и затаил истина в 

годишни данъчни декларации, които се изискват по силата на чл. 41 от ЗОДФЛ -  

престъпление по чл. 255, ал. 1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 2, ал. 2 от НК, а с  

постановление от 13.12.2010 г. / след спиране  на 22.01.2009 г. и възобновяване 

на 28.01.2010 г. и с оглед данните от извършена ревизия на ЕТ, изготвен 

ревизионен акт и ревизионен доклад/, прокурор Делчева е приела, че липсват 

доказателства за съзнателно укриване на данъци и на основание чл. 243, ал. 1, т. 

1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 199, ал. 1 от НПК е прекратила наказателното 

производство. АП Пловдив с постановление от 07.02.2011 г. е отменила 

постановлението за прекратяване, върнала е делото на ОП Кърджали за 

изпълнение на дадени конкретни указания за извършване на доразследване, 

респ. назначаване на допълнителна експертиза. След изпълнение на указанията с 

постановление от 04.08.2011 г. прокурор Делчева отново е прекратила 

наказателното производство на същите основания. С постановление от 

30.03.2012 г. АП Пловдив е приела изводите на ОП Кърджали за обосновани и 

законосъобразни и е потвърдила постановлението за прекратяване. 

 Пр. пр. № В 907/2006 г., ДП № 127/2008 г. по описа на ОД на МВР - 

Кърджали. Наблюдаващ прокурор Д. Делчева. Първоначално са постановени 

няколко отказа от образуване на ДП. С разпореждане от 02.10.2007 г. е 

възложена данъчна ревизия на ЕТ. Досъдебното производство е образувано с 

постановление от 27.10.2008 г. срещу НИ за престъпление по чл. 255, ал. 1, вр. 

чл. 26, ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 НК. С постановление от 22.01.2009 г. 

производството е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. В 

обстоятелствената част на постановлението е записано, че не е приключила 

данъчната ревизия, а изисканите сведения в хода на ревизията „са от 

съществено значение за установяване наличието и размера на данъчните 

задължения, както и за индивидуализиране на субекта на престъплението”. 
След подадена жалба от страна А.Б.И. ДП е възобновено с постановление на 

наблюдаващия прокурор от 28.01.2010 г., като в обстоятелствената част на 

постановлението са дадени конкретни указания, а именно: да се изискат данни 

от Агенция по вписванията и от НАП, с оглед данни в жалбата на А.Б.И. В 

хода на разследването са изискани справки от АП, разпитани са свидетели и е 

назначена съдебно – счетоводна експертиза. Направено е искане за удължаване 

срока на разследване с два месеца, считано от 28.03.2010 г. Наблюдаващият 

прокурор с разпореждания от 30.03.2010 г., след получено становище от 

разследващия орган и след становище на вещите лица, е разпоредил да се 

изискат от нотариус преписи от нотариални актове на основание чл. 145 ЗСВ и 

чл. 28, ал. 3 от Закона за нотариалната дейност. НАП са уведомили 

разследващите, че данъчната ревизия е приключила. След получаване на 

писмото от НАП е направено искане до Административен съд – Пловдив за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация по реда на ДОПК /до 

14.05.2010 г. не е постъпило определение от АС – Пловдив/. Направено е 

искане за удължаване срока на разследване с два месеца, считано от 28.05.2010 
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г. Назначената СЧЕ е приключила, но след представени от Г.Я.Е., управител на 

ЕТ допълнителни данни е назначена допълнителна СЧЕ и са разпитани нови 

свидетели. Част от посочените от Г.А.Е., от които същия бил получил заем не 

са били установени на известните по делото адреси, поради което е направено 

ново искане  за удължаване срока на разследване, считано от 28.07.2010г. С 

молба от адвокат на ЕТ са представени нови документи. С оглед постъпилите 

нови данни от наблюдаващия прокурор е изискана информация от Апелативен 

съд – Пловдив и Окръжен съд – Стара Загора за движението на търговско дело. 

Направено е ново искане за удължаване срока на разследване. С постановление 

от 13.12.2010 г. досъдебното производство е прекратено на основание чл. 243, 

ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал.1, т. 1 НПК. С постановление на прокурор от АП – 

Пловдив от 07.02.2011 г., след извършена служебна проверка, постановлението 

за прекратяване е отменено, като в обстоятелствената част на постановлението 

е записано, че разследването по делото не проведено обективно, всестранно и 

пълно. Дават се указания за повторен разпит на свидетели, както и за 

назначаване на допълнителна съдебно – счетоводна експертиза. С 

постановление от 09.02.2011 г. на наблюдаващия прокурор ДП е върнато в ОД 

на МВР – Кърджали за продължаване на разследването и изпълнение 

указанията на АП – Пловдив. В хода на допълнителното разследване са 

разпитани повторно множество свидетели, съгласно указанията на АП - 

Пловдив. Направено е искане за удължаване срока на разследване с два месеца, 

считано от 09.04.2011 г. Назначена е указаната допълнителна СЧЕ, 

заключението на същата не е депозирано до датата на  удължения срок за 

разследване. Направено е ново искане за удължаване срока на разследване. ДП 

е получено в ОП – Кърджали на 11.07.2011 г. с мнение по реда на чл. 235 НПК 

за прекратяване на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр.чл. 24, ал. 1, т.1 НПК. С 

мотивирано постановление от 04.08.2011 г. досъдебното производство е 

прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т.1, вр.чл. 24, ал. 1, т.1 НПК. След 

извършена служебна проверка с постановление от 30.03.2012 г. на АП – 

Пловдив е потвърдено постановлението за прекратяване от 04.08.2011 г. на ОП 

– Кърджали. 

Пр. пр. № 949/2011 г. по описа на ОП-Кърджали, ДП № 10/2011 г. по 

описа на ОСлО в ОП-Кърджали, образувано въз основа на уведомление от 

НАП-ТД на НАП –Пловдив, изготвено на основание чл. 205 от НПК, ведно със 

заверени копия на доказателствата към него, относно установени индикации за 

престъпление във връзка с извършена ревизия на Ил.Аз.Н., собственик на 

ЕТ”Из-Ил Н”,. Наказателното производство е започнало с постановление за 

образуване на ДП от прокурор Св. Лазаров – окръжен прокурор на ОП-

Кърджали от 25.05.2011 г. срещу Ил.Аз.Н. от с. Зв. общ. Момчилград за това, 

че в периода от 01.01.2003 г. до 31.12.2008 г. по ЗОДФЛ/ЗДДФЛ и в периода от 

01.01.2004 г. до 31.12.2008 г. по ЗДДС, в гр. Кърджали при условията на 

продължавано престъпление, като управител и собственик на ЕТ”Из-Ил Н”, е 

избегнал плащане на данъчни задължения в особено големи размери  - по 

ЗОДФЛ/ЗДДФЛ за посочения период  в размер на 34 928, 26 лв. и по ЗДДС  в 
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размер на 7 471, 67 лв., като не е подавал изискуемите се по закон декларации, 

потвърдил неистина и затаил истина в подадена декларация и е допуснал 

осъществяването  на счетоводство в нарушение на изискванията на 

счетоводното законодателство – престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1, 2 

и 5 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Дадени са указания за разследването. На основание 

чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК е изпратено искане до председателя на 

Административен съд – гр. Пловдив, което е уважено, поискани са справки от 

изпълнителния директор на Агенцията по вписвания – гр. Пловдив относно 

вписванията по партидите на недвижимите имоти в имотния регистър на 

лицето Ил.Аз.Н., назначена е съдебно счетоводна експертиза, назначена е 

автотехническа експертиза с точно определени задачи, назначена е 

допълнителна съдебно счетоводна експертиза. Срокът на разследване е 

удължаван няколкократно. Във фазата на разследване е бил привлечен като 

обвиняем освен лицето Ил.Аз.Н и лицето Ф.Яш.Ф. който като помагач, е 

избегнал плащане на данъчни задължения в големи размери по ЗКПО за 

посочения период в размер на 15 648, 90 лв., като е потвърдил неистина в 

подадена ГДД/годишна данъчна декларация/  по чл. 92, от ЗКПО за данъчния 

финансов резултат за 2005г. в размер на 12 580,35лв. Вместо 20 933, 85 лв. или 

с 8353, 50 лева по-малко от действително дължимият данък. На 24.02012 г. 

прокурор Св. Лазаров изготвя ОА срещу Ил.Аз.Н. за извършено престъпление 

по чл. 257, ал. 1, пр. 1-во/отм. Д.в. бр. 75 от 2006 г./, във връзка с чл. 255, ал.  1, 

пр. 2-ро, т. 2 пр. 1-во и т. 6, пр.1-во, 3-то  и 4-то, вр. чл. 20, ал. 4, вр. чл. 26, ал. 

1, вр. чл. 2, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и срещу Ф.Яш.Ф. за извършено престъпление 

по чл. 257, ал. 1, пр.1-во/отм. Д.в. бр. 75 от 2006 г./, във връзка с чл. 255, ал. 1, 

пр. 2-ро, т. 2, пр.1-во и т.6 пр.1-во, 3-то  и 4-то, вр. чл. 20, ал.4, вр. чл. 26, ал.1 

вр. чл. 2, ал.2, вр. ал.1 от НК. Образувано е НОХД № 74/2012 г. по описа на 

ОС-Кърджали. С разпореждане от  17.05.12г. съдия Д.Събев прекратява 

съдебното производство поради допуснати съществени неясноти и 

противоречия в постановленията за привличане на Ил.Аз.Н. и на Ф.Яш.Ф. като 

обвиняеми досежно правната квалификация  и описанието на 

инкриминираното деяние за всеки от обвиняемите, прието е, че органът по 

разследването е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, 

нарушаващи и ограничаващи правото на защита на обвиняемите и е върнал 

делото на прокурора за изпълнение на дадените в обстоятелствената част 

указания. С постановление от 06.06.2012 г. прокурор Св. Лазаров указва на 

разследващия следовател извършване на действия по разследването, посочени 

в обстоятелствената част на постановлението, като бъдат прецизирани 

диспозитивите по отношение на изпълнителните деяния на двамата обвиняеми 

със съответствие на цифрова-юридическа и текстова/словесна/ - фактическа 

част , да бъде извършено ново привличане, разпит и предявяване на 

производството на двамата обвиняеми. На 19.07.2012 г. прокурор Св. Лазаров 

отново изготвя ОА срещу Ил.Аз.Н. на за извършено престъпление по чл. 255, 

ал. 3, вр. ал. 1, пр.2-ро, т. 2, пр. 1-во вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 26, ал.1 от НК и на 

Ф.Яш.Ф. за извършено престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал. 1, пр.2-ро, т.2, пр. 
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1-во вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 26, ал.1 от НК. В ОС- Кърджали е образувано 

НОХД №142/2012г. по описа на съда. Делото е приключило на 24.10.2012 г. по 

реда на чл. 78а от НК, като са наложени наказания -  глоба в р-р на 1 500 лв. на 

Ил.Аз.Н.,  и на Ф.Яш.Ф. глоба в размер на 3 000 лв. 

 

ІІ. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА  - ХАСКОВО 

 

Пр. пр. № 1265/2007 г. по описа на ОП Хасково, ДП № 131/2007 г. по 

описа на ОДП, наблюдаващ прокурор  Павел Жеков. С постановление  от 

17.09.2007 г. е образувано досъдебно производство срещу Г.К.Д. от гр. 

Хасково, за това, че в периода  01.04.2005 г. до 30.06.2006 г. в гр. Хасково, като 

собственик на ЕТ потвърдила неистина в подадени декларации по ЗДДС, с 

което избегнала плащане на данъчни задължения в големи размери – 

престъпление по чл. 255, ал. 1 от НК /изменен/. Дадени са конкретни указания 

за необходимите действия по разследване. С постановление от 12.11.2007 г. 

наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 – поради 

неиздирване на свидетели, чиито показанията са от съществено значение за 

делото. Следват няколкократни възобновявания и спирания на производството, 

с оглед разпоредбата на чл. 244, ал. 8 от НПК, последното спиране е от 

24.07.2012 г. – отново поради неиздирване на свидетел. С постановление от 

18.10.2012 г. производството по делото е възобновено и прекратено, на 

основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1 т. 3 от НПК- изтекла относителна 

погасителна давност – чл. 80, ал. 1 т. 3 от НК. 

 Пр. пр. № 1029/2011 г. по описа на ОП Хасково, сл. д. № 73/2011 г. по 

описа на ОСлО в ОП Хасково, наблюдаващ прокурор Павел Жеков. С 

постановление от 25.07.2011 г. на прокурор Жеков е образувано досъдебно 

производство срещу неизвестен извършител за това, че за периода юли, август 

и септември 2008 г. в гр. Хасково, като собственик и представляващ ЕООД, 

като потвърдил неистина в справки декларации по ЗДДС и приспаднал 

неследващ се данъчен кредит, избегнал плащане на данъчни задължения по 

ЗДДС в големи размер – 962 005,43 лв. – престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2 и 6 

от НК. На същата дата административният ръководител на ОП Хасково е 

възложил разследването по новообразуваното ДП на „следовател, определен от 

завеждащ отдела, като се вземе предвид натовареността и специализацията”. 

На 28.07.2011 г. завеждащ отдела е съобщил, че разследването ще се води от  

следовател Петков в досъдебното производство е приложен протокол за избор 

на случаен принцип. Следват две искания за удължаване на срока за 

разследване с по два месеца – съответно от 25.09. и от 25.11.2011 г. На 

13.12.2011 г. делото е изпратено на наблюдаващия прокурор за съгласуване 

съгласно чл. 226, ал. 1 от НПК, а на  19.12.2011 г. е върнато на разследващия с 

указания. На 03.02.2012 г. делото отново е изпратено на наблюдаващия 

прокурор с мнение за спиране поради неоткриване на  важни свидетели на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. С постановление от 13.02.2012 г. 

производството по делото е спряно и са дадени указания за продължаване на 
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издирването. На 19.04.2012 г. производството е възобновено поради откриване 

на един от свидетелите, а с постановление от 04.07.2012 г. наблюдаващият 

прокурор отново спрял ДП за продължаване издирването на друг свидетел, за 

когото има данни, че е обявен за общодържавно издирване. По време на 

проверката делото е спряно. 

Пр. пр.№ 1512/2011 г. по описа на ОП – Хасково, ДП № 126/2011 г. по 

описа на ОСО в ОП – Хасково. Наблюдаващ прокурор Павел Жеков. ДП е 

образувано с постановление от 16.11.2011г. срещу НИ за престъпление по 

чл.255 ал.1 т.2 и т.6 НК. Разследването е възложено на следовател в ОСО ОП – 

Хасково. Своевременно са направени искания за удължаване срока на 

разследване до административния ръководител. Наблюдаващият прокурор в 

писмо от 05.03.2012 г. и на основание чл. 196, ал.1, т. 2 НПК е указал 

извършването на действия по разследването, като е отбелязал, че 

неоснователно при този вид разследвания продължава да се отдава приоритет 

на счетоводната експертиза, тъй като в нея се  преповтарят единствено 

констатациите на органите на приходите. В хода на разследването е назначена 

и изготвена съдебно – графологична експертиза. Направено е запитване до ТД 

на НАП – Пловдив, офис Хасково, за представяне на данни за осигурените 

лица в периода 01.01.2008 г. – 31.12.2010 г. от страна на дружествата 

протичащи в наказателното производство. С постановления за възлагане на 

действия по разследване по делегация са възложени на следователи от 

следствени отдели в страната да извършат разпити по делегация на свидетели. 

Наблюдаващият прокурор в писмо от 23.04.2012 г. и на основание чл. 196, ал. 

1, т. 2 НПК е указал извършването на действия по разследването, като е 

отбелязал, че разследващият делото следовател изпраща същото на доклад в 

рамките на кратък период от време, без да е изследвал цялостно 

обстоятелствата по случая. С постановление от 27.06.2012 г. ДП е прекратено 

на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1,т. 1 НПК.  

 Пр. пр.№ 2230/2009 г. по описа на ОП – Хасково, ДП № 1/2010 г. по 

описа на ОД на МВР – Хасково. С постановление на прокурор Николай 

Николов от 23.12.2009 г. е образувано ДП срещу Д.И.Т. за престъпление по чл. 

255, ал. 3,  вр. ал. 1, т. 6 НК. Своевременно е направено предложение от 

водещия разследването за удължаване срока на разследване, ведно с 

предложението е изпратена и справка, в която подробно са описани 

извършените и предстоящи действия по разследването. Изискани са 

удостоверения за актуално състояние от Агенция по вписванията – София. В 

хода на разследването са разпитани множество свидетели, включително и по 

делегация, на същите са снети образци от подпис и почерк. Направено е искане 

по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от ДОПК пред Административен съд София – град. 

С определение № 1343/2010 г. на АС София – град е постановено разкриване 

на данъчна информация.  След получаването на определението, същото е 

изпратено в ТД на НАП – ГДО, с писмо, с което са изискани оригиналите на 

документите /СД по ЗДДС и дневниците за покупки и продажби/ описани в 

определението. С постановление от 28.06.2010 г. ДП е спряно на основание чл. 
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244, ал.1, т. 3 НПК. С постановление от 21.05.2012 г. ДП е  възобновено, а с  

постановление от 18.07.2012 г. производството отново е спряно на основание 

чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК. Към момента на проверката НП е спряно. 

 Пр. пр. № 1118/2005 г. по описа на ОП – Хасково, ДП № 40/2006 г. по 

описа на ОСО в ОП – Хасково. С разпореждане от 16.06.2005 г. е възложена 

проверка на органите на МВР на основание чл. 119, ал. 1, т. 3 ЗСВ(отм.). 

Преписката е образувана по повод уведомление от ТДД – Хасково. В 

разпореждането са дадени указания да се снемат подробни обяснения от 

собствениците на фирмата и доставчиците, както и да се установят 

взаимоотношенията с предходните доставчици, изброени в съобщението на 

извършващия ревизията. С постановление от 20.01.2006 г. е образувано 

досъдебно производство срещу Н.А.М. за това, че в качеството си на 

представляващ ЕТ, ползвала счетоводни документи с невярно съдържание, с 

което са укрити данъчни задължения в особено големи размери  - 

престъпление по чл. 257, ал. 1, вр. чл. 256 НК. Разследването е възложено на 

следовател в ОСС – Хасково. В хода на разследването са разпитани част от 

съконтрахентите на ЕТ, назначена и изготвена е ССЕ, както и съдебно – 

графически експертизи. В искания за удължаване срока на разследване от 

12.04.2006 г., 05.06.2006 г. и 03.07.2006 г. е записано, че предстои разкриването 

на банкова и данъчна тайна. Получени са допълнително документи от ТД на 

НАП – Хасково, което наложило да се назначи допълнителна ССЕ. ДП е 

получено в ОП- Хасково на 18.01.2007 г. с мнение за спиране на основание чл. 

244, ал. 1, т. 3 НПК. С постановление от 13.02.2007 г. ДП е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК. С постановление от 19.03.2007 г. ДП е 

възобновено, установено е лицето М.Ж.М., същият бил преведен от Затвора – 

Враца. ДП е получено в ОП Хасково на 21.05.2007 г. с мнение за спиране на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК. Следват няколко спирания и 

възобновявания с оглед разпоредбата на чл. 244, ал. 8 от НПК, но не винаги е 

спазван едногодишният срок. След поредното възобновяване на 10.03.2010 г., 

водещият разследването следовател с 2 /два/ броя предложения от 22.04.2010 г. 

уведомява наблюдаващия прокурор, че следва да се бъдат изготвени искания 

по реда на чл. 62 ЗКИ за разкриване на информация, съставляваща банкова 

тайна. В едно от предложенията е записано, че разкриването на банкова тайна е 

необходимо „във връзка с разкриването на обективната истина по ДП и 

касаят разкриване на данъчно престъпление по чл. 255 от НК”. В края на 

предложението е изписано изречението „Молим за спешност!!!”. Всъщност  

предложенията са изготвени 4 години след образуване на производството, а 

назначените експертизи обективно не биха могли да съобразят заключенията 

си с данните, установени при разкриване на банковата тайна. В НП няма 

екземпляр от искания на прокурора по реда на чл. 62 ЗКИ до РС – Хасково и 

РС – София и не става ясно дали са били направени такива. ДП е получено в 

ОП Хасково на 12.05.2010 г. отново с мнение за спиране на основание чл. 244, 

ал. 1, т. 3 НПК. С постановление от 11.06.2010 г. ДП е спряно и с 

постановление от 12.11.2010 г. производството е възобновено. С 
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постановление от 17.05.2011 г. е постановено ДП да се внесе в ОС – Хасково с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по реда на чл.78а НК срещу Н.А.М. за 

престъпление по чл. 257, ал. 3, вр.ал. 1, пр. 1-во /отм. ДВ бр.75/2006г./ вр.чл. 

256, пр. 2, /изм.ДВ бр.75/2006г./ вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 НК.  

Пр. пр. № 1985/2010 г. по описа на ОП-Хасково, ДП № 88/2010 г. по 

описа на ОД на МВР-Хасково, наблюдаващ прокурор П. Жеков. Наказателното 

производство е започнало с постановление за образуване на ДП от 30.04.2010г. 

срещу НИ за това, че на 14.09.2008 г. в гр. Хасково като собственик и 

представляващ „Нарцис-06”ООД гр. Хасково като потвърдил неистина  в 

справка-декларация, избегнал плащане на данъчни задължения по ЗДДС в 

големи размери – 10 506.33 лв. – престъпление по чл. 255, ал.1, т. 2 от НК. 

Дадени са подробни указания по разследването. Срокът за разследването е 

удължаван няколко пъти. Повдигнато е обвинение за извършено престъпление 

по чл. 255, ал.3, вр. ал. 1, т.2, 6 и т.7 от НК срещу Е..Б., гражданин на 

Република Турция. ДП е приключило с мнение за предаване на съд и на 

12.04.2011 г. е получено в ОП Хасково. На 04.05.2011 г. прокурор П. Жеков е 

изготвил ОА и делото е внесено в ОС- Хасково за разглеждане. В забележка в 

придружителното писмо до ОС-Хасково е отбелязано, че ОА не следва да се 

превежда, тъй като видно от протокол за разпит на лист 262, лицето владее 

писмено и говоримо български език. В ОС Хасково е образувано НОХД № 

265/2011 г., което е  приключило с освобождаване от наказателна отговорност 

на лицето и налагане на административно наказание „глоба” в размер на 1 

500лв. 

Пр. пр. № 94/2011 г. по описа на ОП-Хасково, сл. д. № 5/2011 г. по описа 

на ТО-Димитровград на ОСО в ОП Хасково, образувано въз основа на 

уведомление  и изпратен ревизионен акт от ТД на НАП –Пловдив. 

Наказателното производство е започнало с постановление за образуване на ДП 

от прокурор Г. Гешев от 11.02.2011 г. срещу Св.Св.Ч. за това, че през периода 

2003-2006 г. при условията на продължавано престъпление е избегнал 

плащането на данъчни задължения, като не подавал декларация, която се 

изисквала по силата на чл. 41, ал. 1 от ЗОДФЛ/отм. Д.в бр. 95 от 24.11.2006 г., 

в сила от 01.01.2007 г./, като с деянието са били укрити данъчни задължения в 

особено големи размери, а именно 85 594.14 лв.- престъпление по чл. 257, ал. 

1, пр. 1 /Д.в бр.62/1997 г./ вр. чл. 255, ал. 1, пр.1,/Д.в бр.62/1997 г./, вр. чл. 26, 

ал. 1, вр. чл. 2 от НК. Дадени са подробни указания по разследването. Срокът 

за разследване е бил удължаван няколко пъти. На 29.03.2011 г. с постановление  

е назначена съдебно-счетоводна експертиза. Определен е нов наблюдаващ 

прокурор - П. Жеков, който на 06.07.2011 г. е уведомил КУИППД ТД Хасково 

чрез ОСО в ОП-Хасково /5 месеца след образуването на ДП/ на основание чл. 

21, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата н а имущество, придобито 

от престъпна дейност за започнато ДП срещу лицето. Сл. д. № 5/2011 г. е 

получено в ОП-Хасково на 16.09.2011 г.  с мнение за предаване на съд. С 

постановление за освобождаване от наказателна отговорност на лицето с 
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налагане на административно наказание, делото е внесено в ОС-Хасково за 

извършено  престъпление по чл. 257, ал. 1, пр.1, вр. чл. 255, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 

26, ал. 1, вр. чл. 2 от НК. В ОС- Хасково е образувано НАХД № 552/2011 г., 

което е приключило  с налагане на административно наказание „глоба”  в 

размер на 1 000лв., влязло в сила на 18.11.2011 г. 

 Пр. пр. № 1322/2009 г. по описа на ОП – Хасково, ДП № 148/2010 г. по 

описа на ОД на МВР – Хасково. С постановление от 14.08.2009 г. на прокурор 

Ел. Катранджиева е възложена предварителна проверка по реда на ЗСВ. С 

постановление от 24.06.2009 г. на прокурор Р.Трендафилов е образувано ДП 

срещу К.Д.П. да престъпление по чл. 255, ал. 3, вр.ал. 1, т. 6 и т.7, вр. чл. 26, ал. 

1 НК. В хода на разследването е направено искане по реда на чл. 62 ЗКИ за 

разкриване на банкова тайна. Искането от наблюдаващия прокурор е изготвено 

вследствие на подробно предложение от водещия разследването, което е 

направено, след като в хода на разследването е отправено искане до всички 

банки на територията на страната за предоставяне на информация за наличие 

на банкови сметки на лицето К.Д.П. и конкретно посочено търговско 

дружество. С решение № 1796/18.08.2010 г. на РС – Хасково е разрешено 

разкриването на банкова тайна по отношение на наличностите и операциите по 

сметки и влогове на К.Д.П и търговското дружество. ДП е постъпило в ОП – 

Хасково на 09.11.2010 г. с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 

НПК. С постановление от 29.11.2010 г. на прокурор Р.Трендафилов ДП е 

спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК, поради неоткриване на двама 

свидетели, обявени за ОДИ с телеграми на ГДКП – София. Свидетелите са 

съконтрахенти на разследваното лице и техния разпит е необходим за 

разследването. С постановление от 27.12.2011 г. ДП е възобновено с оглед 

разпоредбата на чл. 244, ал. 8 от НПК. С постановление от 27.12.2011 г. са 

обединени наказателните производства № 148/2010 г. и № 167/2010 г. по описа 

на ОД на МВР – Хасково и двете образувани срещу К.Д.П. за престъпление по 

чл. 255, ал. 3, вр.ал. 1, т. 6 и т. 7, вр.чл. 26, ал. 1 НК. Указано е разследването да 

продължи да се води по ДП № 167/2010 г., пр. пр. № 1319/2010 г. по описа на 

ОП – Хасково, тъй като същото е първо по време на образуване. /ДП № 

167/2010 г. по описа на ОД на МВР – Хасково е образувано с постановление на 

прокурор А. Попов от 22.06.2010 г. срещу К.Д.П. за престъпление по чл. 255, 

ал. 1, вр.чл. 26, ал. 1 НК. С постановление от 16.12.2010 г. производството е 

спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК. С постановление от 09.02.2012 г. 

на зам.административния ръководител разследването по ДП е възложено  на 

следовател в ОСО в ОП – Хасково. С постановление от 05.06.2012 г. ДП е 

спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК,  като в обстоятелствената част на 

постановлението е записано, че е абсолютно необходимо да бъде разпитан 

свидетел, който е обявен за ОДИ. Към момента на проверката от ИВСС, делото 

е спряно. 

 

     Анализ 
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През 2011 г. до датата на извършване на проверката в ОП Кърджали– 

ноември 2012 г. са приключени общо 9 досъдебни производства за 

престъпления по чл. 255 и 257 от НК. От тях са прекратени 5 досъдебни 

производства, от които едното е частично прекратено за деянието по чл. 255 от 

НК и е изпратено по компетентност на РП Кърджали, две досъдебни 

производства са спрени,  3 ДП са внесени в съдя с обвинителни актове – по 

едно от образуваните в съда НОХД  лицата са освободени от наказателна 

отговорност и им е наложено административно наказание, а по останалите две 

е наложено наказание „лишаване от свобода”, чието изтърпяване е отложено 

по реда на чл. 66, ал. 1 от НК.  

През 2011 г.  в ОП Хасково  до датата на извършване на проверката – 

ноември 2012 г. са приключени общо 16 досъдебни производства за 

престъпления по чл. 255, 255а, 257 от НК. От тях са прекратени 5 ДП, 6 

досъдебни производства са спрени на различни основания – чл. 244, ал. 1, т.1 

или ал. 1 т. 3 от НПК. Внесени в съда за решаване с обвинителен акт са 2 ДП, 

едно досъдебно производство е за решаване при прокурор в срока по чл. 242 от 

НПК, едно ДП е изпратено по компетентност и едно ДП е внесено в съда по 

реда на чл. 78а от НК.   

 Продължителността на разследване при този вид досъдебни 

производства е значителна и се дължи основно на характеризиращата ги 

сложност от фактическа и правна страна. 

Основна причина за забавянето при тези досъдебни производства е 

необходимостта от разкриване на данъчна и осигурителна информация като 

в повечето случаи от искането, направено пред административните 

съдилища до получаването на документите от НАП и/или НОИ минават 

повече от 2 месеца, а в някои случаи и повече. Обикновено едва след това е 

възможно назначаването на графическа и съдебно-счетоводна експертиза. В 

повечето случаи, когато в досъдебните производства се разследва по-дълъг 

период е процесуално съобразно, но икономически неефективно да се правят 

копия на значителен брой материали и документи и в тези случаи 

експертизите се изчакват - първо се изготвя счетоводната експертиза, после 

графическата или обратно. Често искането се изготвя след направено 

предложение от водещия разследването, който от своя страна изпраща 

искания до всички банки на територията на страната за предоставяне на 

информация за наличие на банкови сметки на физическо лице или конкретно 

посочено търговско дружество. 

Друга причина за забавяне на разследването по тези досъдебни 

производства е обстоятелството, че се назначават съответните 

експертизи, преди да са събрани всички необходими документи и да са 

разпитани всички свидетели – контрахенти, което е необходимо за да 

установи кои сделки са реални. В повече от случаите може да се наложи 

назначаване на допълнителна експертиза, например след получаването на 

данни от разкриването на банкова и данъчна тайна или след допълнително 

изискана и разкрита данъчна и осигурителна тайна.  
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Посочените обстоятелства водят до продължителни разследвания. 

При наличие на изискуемите от закона предпоставки част от тези 

наказателни производства приключват по реда на чл. 78а от НК с 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание.  

Въпреки тези обективни причини се установи, че някои от действията 

на разследващите органи и наблюдаващите прокурори биха могли да се 

извършат в по кратки срокове  поради обстоятелството, че не е необходимо 

да се изискват удостоверения за актуално състояние от Агенцията по 

вписванията – София, тъй като електронното дело на търговеца е публично 

и достъпно чрез портала на търговския регистър на електронен адрес: 

www.brra.bg. 

В случаите, в които досъдебното производство е образувано въз основа 

на подаден сигнал от НАП, наблюдаващите прокурори би следвало да се 

възползват от възможността, която им е предоставена от заповед № 

285/27.03.2007 г. на изпълнителния директор на НАП и указание № 24-31-

31/12.05.2008 г. на заместник изпълнителен директор на НАП. 

Съгласно чл. 74, ал. 2, т. 3 от ДОПК, данните, представляващи данъчно 

осигурителна информация се предоставят по инициатива на орган на НАП в 

случаите, когато това е предвидено в закон, а съгласно посочените по-горе 

актове на НАП, под ….”инициатива на орган на НАП”…. се разбира  

предоставяне на информация по силата на закон, без да е необходимо изрично 

искане за това. Именно въз основа на тях в хода на ДП може да бъде 

разкрита допълнителна и друга информация във връзка с първоначалното 

уведомление на НАП до разследващите органи.  

 

ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА  В  

 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. ХАСКОВО  И ГР. КЪРДЖАЛИ С 

ПРЕДМЕТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО - ЧЛ. 209-212 НК  

 

 І. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО 

   

 Пр. пр. № 281/2010 г. по описа на РП-Хасково, ДП № 88/2010 г. по описа 

на ОД МВР-Хасково, наблюдаващ прокурор П.Жеков. Прокурорската 

преписка е образувана по жалба на Цв. Т.П. от гр. Хасково, в която е посочено, 

че със съпругата му са собственици на недвижим имот – мансарден етаж с 

покрита тераса, находяща се в жилищна сграда на бул. в Хасково, ведно със 

северно избено помещение и поради включване на избеното помещение в 

публична продан е предявен иск за собственост в РС Хасково. След възложена 

проверка, прокурор Е. Генова на 08.04.2010 г. разпорежда на ЧСИ К.Ар., 

регистрирана под № 771 с район на действие Хасково да предаде на 19.04.2010 

г. срещу подпис на длъжностното лице при сектор „ИП” в ОД на МВР – 

Хасково -П.Б. , заверени преписи от точно описани документи по смисъла на 

чл. 22, ал. 2, т. 3 от ЗЧСИ, съдържащи се в изпълнително дело № 
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20067710400164 в служебния архив. С постановление от 31.05.2010 г. прокурор 

Е. Генова  образува ДП срещу В.К.Г. и Д.Е.Г., и двамата от гр. Хасково, за 

това, че през 2009 г. в гр. Хасково с цел да набавят за себе си имотна облага, 

възбудили и поддържали заблуждение у Цв. Т.П. и Т.Н.Т. и двамата от гр. 

Хасково, с което им причинили  имотна вреда – престъпление по чл. 209, ал. 1 

от НК. Дадени са указания по разследването. Срокът на разследването е 

удължен с по 2 месеца, считано от 31.07.2010 г. С резолюция на районния 

прокурор на РП-Хасково от 05.07.2010 г., поради отпуск по майчинство на 

прокурор Е. Генова е определен друг наблюдаващ прокурор – прокурор Н. 

Трендафилов. С писмо до окръжния прокурор на ОП Хасково от 20.07.2010 г., 

прокурор Н. Трендафилов си прави самоотвод за познанство и съседство със 

страните по наказателното производство - на основание чл. 47, ал.2, вр. чл. 29, 

ал.2 от НПК. С постановление от 23.07.2010 г. прокурор Ан. Попов от ОП- 

Хасково приема самоотвода на прокурор Н. Трендафилов. Постановено е, 

препис от постановлението ведно с  преписката да се изпратят на РП Хасково 

за определяне на друг наблюдаващ  прокурор от същата прокуратура. На 

28.07.2010 г. за наблюдаващ прокурор е определена Цв. Пазаитова. С писмо до 

административния ръководител на РП Хасково, прокурор Цв. Пазаитова иска 

удължаване на срока за разследване, което  районният прокурор на РП-Хасково 

уважава и удължава срока за разследване с 2 месеца, считано от 30.09.2010г. до 

30.11.2010г. С постановление от 11.02.2011 г. прокурор Цв. Пазаитова 

прекратява НП, образувано срещу НИ. Постановлението за прекратяване на 

НП е обжалвано пред РС- Хасково и с определение от 29.04.2011 г. по ЧНД № 

578/2011 г. по описа на РС-Хасково съдия Пл. Георгиев отменя 

постановлението за прекратяване на наказателното производство на РП 

Хасково и връща делото на РП Хасково за продължаване действията по 

разследване, съобразно с дадените в мотивите на определението указания. По 

протест от наблюдаващия прокурор Цв. Пазаитова, с определение от 

19.07.2011 г. ОС Хасково отменя определението на РС Хасково, с което е 

отменено постановлението за прекратяване на НП и потвърждава 

постановлението на РП - Хасково от за прекратяване на наказателното 

производство. Определението е влязло в сила.   

Пр. пр. № 1416/2010 г. по описа на РП Хасково, ДП № 272/2010 г. по 

описа на ОД МВР Хасково, наблюдаващ прокурор Цветана Пазаитова. На 

29.06.2010 г. в РП Хасково е постъпила молба от Я.Щ.Х., М.Д.Х. и Г.Д.Х., в 

която твърдят, че  П.Д. при извършване на сделки /продажби на недвижими 

имоти/, действайки в качеството на техен пълномощник, с пълномощни, 

издадени от тях се е разпоредила с имоти, за продажбата на които не е била 

упълномощавана. Молят за търсене на наказателна отговорност. Към жалбата 

са приложени нотариални актове и пълномощни. С постановление от 

30.06.2010 г. на прокурор Пазаитова е възложена проверка по повод 

образуваната преписка, като са дадени конкретни указания за действията, 

които да се предприемат. По искане на органите на МВР, прокурор Пазаитова 

на 21.07.2010 г. е разпоредила на различни нотариуси с район на действие гр. 
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Хасково, да представят на полицая, натоварен с извършване на проверката 

нотариално заверени документи от архивите им. На няколко пъти са постъпили 

искания за удължаване срока на проверката, които са уважени.  На 04.11.2010 

г. е изготвена справка за резултатите от проверката, която е получена в РП 

Хасково на 10.11.2010 г. С постановление от 09.12.2010 г. е образувано 

досъдебно производство. По време на разследването са извършени множество 

различни действия – разпит на свидетели, очни ставки, назначена и изготвена е 

графологична експертиза. На два пъти е искано и получено удължаване на 

срока за разследване с по два месеца – първия път, считано от 09.02.2011 г., а 

вторият път- считано от 09.04.2011 г. В хода на разследването са установени 

данни за  привличане на още едно лице като съизвършител. Изготвеното 

постановление за привличане не е връчено на втория съизвършител, тъй като 

не е намерен на адреса  за призоваване и след издирване е установено, че той 

се намира в Република Гърция. Обявен е за ОДИ с телеграма  № 

12136/28.03.2011 г.  Обвинението е за  това, че на 12.11.2009 г. в гр. Хасково, в 

съизвършителство с П.Т. Д., чрез използване на неистински документи - 

пълномощно с упълномощител Г.Д.Хр. и упълномощен П.Т.Д. с всички права 

относно УПИ V, ведно с построените в нето три сгради и УПИ VI незастроен и 

пълномощно с упълномощители Я.Щ.Хр., М.Д.Хр. и упълномощен П.Т.Д. с 

всички права относно УПИ V, ведно с построените в него три сгради получил 

без правно основание чуждо движимо имущество в големи размери, а именно 

сумата от 10 000 евро, собственост на Х.Ат.М. от гр. Хасково, с намерение да 

ги присвои – престъпление по чл. 212, ал. 4, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от 

НК. С постановление от 11.08.2011 г. прокурор Цв. Пазаитова спира 

наказателното производство, поради отсъствието на втория съизвършител, 

намиращ се в чужбина, което е удостоверено от изисканата по делото справка 

за извън граничните му пътувания и предвид разпоредбата за  задължително 

явяване. Към момента на проверката делото е  спряно.  

 

ІІ. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  - КЪРДЖАЛИ       

 

  Пр. пр. №  1428/2010г. по описа на РП Кърджали, ДП № 796/2010г. по 

описа на РУП Кърджали, наблюдаващ прокурор Г. Колева. Производството е 

образувано срещу Х.А.Р. за това, че през 2007, 2008, 2009, 2011 г. в различни 

периоди и  в качеството си на собственик на ЕТ и ЕООД,  и двете с  основен 

предмет на дейност строителството на сгради и съоръжения извършил измами 

като предприемач. По повод поведението на строителя и неизпълнение на 

поети от него задължения към различни граждани за построяване в завършен 

вид по одобрена ПСД и съгласно разрешение за строеж и снабдяване на 

същите с нотариален акт за собственост на  апартаменти, в РП Кърджали са 

постъпили жалби от пострадалите. Образуваните преписки са обединени и за 

всички измами  е извършено разследване по ДП № 796/2010 г. Делото е сложно 

от фактическа и правна страна, измамените граждани са 17 на брой, а 

причинената вреда е в общ размер на  502 350 /петстотин и две хиляди триста и 
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петдесет/ лева, което е в особено големи размери и измамата представлява 

особено тежък случай –  престъпление по чл. 211, пр. 1 във вр. с чл. 210, ал. 1, 

т. 3 във вр. с чл. 209,  ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. 

На 07.06.2011 г. прокурор Еланчева е внесла в РС Кърджали обвинителен 

акт и е образувано е НОХД № 735/2011 г. по описа на РС Кърджали.                                                                    

Анализ 

 

Делата са сложни от фактическа и правна страна, обикновено по време 

на разследването се извършват множество различни действия – разпит на 

свидетели, очни ставки,  събиране на книжа от нотариуси, назначаване на 

различни експертизи, което е предпоставка за искания за удължаване на срока 

за разследване, които обикновено са добре мотивирани.  

Посоченият малък брой образувани и проверени дела по този текст  е 

недостатъчен за изготвяне на анализ. 

 

 

Общи изводи: 
 

 

При извършените проверки не се установи противоречива практика по 

прилагането на разпоредбите на НК и НПК по водените досъдебни 

производства. 

По повечето от делата, преди образуване на досъдебно производство са  

извършвани предварителни проверки, като често  се е налагало сроковете на 

проверките да бъдат продължавани.  

  Проверката на описаните по-горе дела установи, че  разследването 

обикновено се води ритмично, /изключенията са посочени по-горе/ като 

разследващите органи и наблюдаващите прокурори своевременно са искали 

удължавания на сроковете, предвид значителната фактическа и правна 

сложност, които са характерни  за повечето от описаните дела.  

При установяване наличие на условия за прекратяване на наказателното 

производство поради настъпила погасителна давност, следва спрените 

производства да бъдат възобновявани и едва след това да се постановява 

прекратяване на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК. 

  По значителен брой досъдебни производства с предмет  чл. 255 от НК 

са направени искания до съда за разкриване на сведения, съставляващи 

данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1,т.т. 2-5 от 

ДОПК.  По този вид дела следва да се имат предвид направените изводи, 

относно основните причини, водещи до забавяне на разследването, като 

наблюдаващите прокурори и разследващите органи следва да полагат 

максимални усилия за приключването им и  да събират всички необходими 

документи и едва след това да се назначава съответната експертиза, за да не се 
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налага назначаване на допълнителна експертиза, например след получаването 

на данни от разкриването на банкова и данъчна тайна. 

Наблюдаващите прокурори следва да имат предвид обстоятелството, че 

не е необходимо да се изискват удостоверения за актуално състояние от 

Агенцията по вписванията – София, тъй като електронното дело на търговеца е 

публично и достъпно чрез портала на търговския регистър на електронен 

адрес: www.brra.bg. 

В случаите, в които досъдебното производство е образувано въз основа 

на подаден сигнал от НАП, наблюдаващите прокурори би следвало да се 

възползват от възможността, която им е предоставена от заповед № 

285/27.03.2007 г. на изпълнителния директор на НАП и указание № 24-31-

31/12.05.2008 г. на заместник изпълнителен директор на НАП. 

Съгласно чл. 74, ал. 2, т. 3 от ДОПК, данните, представляващи данъчно 

осигурителна информация се предоставят по инициатива на орган на НАП в 

случаите, когато това е предвидено в закон, а съгласно посочените по-горе 

актове на НАП, под ….”инициатива на орган на НАП”…. се разбира  

предоставяне на информация по силата на закон, без да е необходимо изрично 

искане за това. Именно въз основа на тях, в хода на ДП може да бъде разкрита 

допълнителна и друга информация във връзка с първоначалното уведомление 

на НАП до разследващите органи.  

 В случаите, когато производството е прекратено на основание чл. 24, ал. 

1, т. 1 от НПК, особено след продължителни предварителни проверки или 

продължително разследване, следва да се анализират внимателно причините, 

поради които обвинението не е успяло да събере необходимите доказателства, 

за да се предотврати в бъдеще образуване на досъдебни производства, без да са 

налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, което 

би могло да е основание за търсене на обезщетение, съобразно разпоредбите на 

ЗОДОВ и глава ІІІа от ЗСВ.  

 Освен посоченото, постановленията за прекратяване би следвало да се 

съобщават незабавно след издаването им с обратни разписки. Необходимо е да 

се отбележи, че с неизпращане на препис от постановлението за прекратяване 

на страните незабавно след издаването му, и/или забавяне съобщението за 

прекратяване на ДП също се създава реална предпоставка за търсене на 

обезщетение по реда на глава ІІІа от ЗСВ, доколкото практиката на 

Европейския съд по правата на човека е, че за край на периода, който влиза в 

обхвата на „разумния срок” и трябва да бъде взет предвид при преценката дали 

е нарушен чл. 6, ал. 1 от ЕКЗПЧОС, се счита датата, на която лицето е било 

уведомено или е узнало за прекратяването на наказателното производство 

срещу него.  

При разследване на престъпления по чл. 243 – 268 НК следва да се 

организира спазването на Методическите указания за всеобхватна финансова 

проверка № 2218/30.03.2012 г. на главния прокурор, съгласно които /глава V, 

т.1/, когато случаят се отнася до престъпления против паричната и кредитната 
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система, изпиране на пари, данъчни престъпления задължително се разпорежда 

извършването на всеобхватна финансова проверка.   

Делата със значителна фактическа и правна сложност следва да бъдат 

предмет на периодично обсъждане с оглед по-ефективното и по-бързото им  

приключване.  

             

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

без приложенията да бъде връчен по надлежния ред на административните 

ръководители на окръжните прокуратури в гр. Кърджали и гр. Хасково за 

запознаване на всички прокурори от регионите с резултатите от извършените 

тематични проверки. 

Копие от акта, без приложенията, да се изпрати и на: 

1. Административния ръководител на Апелативна прокуратура - 

Пловдив  г-н Ив. Даскалов - за сведение 

          2. Представляващия Висш съдебен съвет г-жа Соня Найденова- за 

сведение. 

 

Приложения: 
           

          1.Заповед № ТП-01-3/19.09.2012г. и Заповед № ТП-01-4/19.09.2012 г. на 

главния инспектор на ИВСС; 

          2.Справка № 5  за проверяваните прокуратури; 

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

 

 

    Инспектор: 

       Моника Малинова 

 


