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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

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

 

            
 

 

 

 

 

 

А К Т 

     с резултати от извършена проверка 

 

 
 На основание Заповед №Ж-01-1248 от 11. 04. 2011г. на Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС бе извършена проверка по сигнали Вх. 

Рег. № Ж-01-1248/8.11.2010г. по описа на Инспектората на Висшия съдебен 

съвет, подаден от Л. Й. Т. от гр. София относно неоснователно забавяне на 

досъдебното производство по пр. пр. Вх. №53 028/01г. на СРП.  

Досъдебното производство беше проверено в Софийска районна 

прокуратура. 

Към настоящият момент делото е приключило и поради това 

действията на прокурора и съда ще бъдат предмет на анализ съгласно чл. 54, 

ал.1, т.3 от ЗСВ. 

Проверката бе извършена от Инспектор СВЕТЛИН СТЕФАНОВ и 

експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  

  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 

Прокурорска преписка №53 028/01г. по описа на СРП е образувана на 18. 

12. 2001г. по повод жалба от Г. В. К. срещу Л. Й. Т. С постановление на Рая 

Бончева- прокурор в СРП от 21. 12. 2001г., излязло от канцеларията й на 3. 

01. 2002г. е образувано предварително производство срещу неизвестен 

извършител за това, че в гр. София чрез използване на документ с невярно 

съдържание получил без правно основание чуждо движимо имущество, 
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собственост на Г. К. с намерение да го присвои- престъпление по чл. 212, ал.1 

от НК.Разследването е възложено на следовател от 04 ТО- ССлС, където е 

образувано сл. д. №1/2002г.  

С определение, постановено по ЧНД №73/2002г. по описа на СРС в 

закрито заседание на 5. 01. 2002г. съдия Георги Ценов се е произнесъл по 

молба на Г. К. по сл. д. №1/2002г. на 04 ТО ССлС, с която същата на осн. чл. 

156, ал.2 от НПК помолила съда да се произнесе по допускане на обезпечение 

на бъдещ иск в качеството на пострадала по следственото дело, образувано 

срещу неизвестен извършител.С определението допуснал обезпечение върху 

всички дружествени дялове на фирма „Л”ООД, представляващи хотел „Т”, 

гр. Несебър чрез налагане на възбрана върху недвижимия имот. 

Срещу така постановеното определение бил подаден протест от зам. 

районния прокурор  на СРП до СГС, който с определение по ВЧНД 

№587/2002г. по описа на СГС-НК, 8 въззивен състав е оставен без 

разглеждане. 

С постановление на водещия разследването следовател С. Танева от 19. 

04. 2002г. Л. Т. е привлечен в процесуалното качество на обвиняем „1.за 

това, че в периода от 8. 11. 1999г. до 21. 04. 2000г. в гр. София с цел да набави 

за себе си имотна облага, е възбудил и поддържал заблуждение у Г. К., че 

срещу отпуснатите от нея кредити ще й прехвърли всички дялове от 

фирма”Л”ООД, както и принадлежащото на дружеството имущество и с това 

й причинили имотна вреда в размер на 410 000 щатски долара, като измамата 

е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай- 

престъпление по чл. 211, вр. С чл. 209, ал.1 от НК 

2.за това, че на 28. 11. 2001г. в гр. София, пред СГС- „ФО” съзнателно се 

ползвал от документ с невярно съдържание: протокол от общо събрание на 

„Л”ООД, допълнение към протокола от ОС, проведено на 28.11.01г., 

учредителен акт за пререгистриране на „Л”ООД в ЕООД от 28. 11. 01г., 

нотариална покана от 29. 08. 2001г.,нотариална покана от 19.09.01г. и 

нотариална покана от 14. 11. 01г., като от него за самото съставяне не може 

да се търси наказателна отговорност- пр. по чл. 316 от НК”. 

На обвиняемия е определена мярка за неотклонение „парична гаранция” в 

размер на 2000лв. 

На 22.04.2002г. Г. К. подала молба да бъде конституирана като граждански 

ищец и частен обвинител и предявила иск за 410 000 щ. долара. 

В рамките на разследването били разпитани свидетелите Ж. П. и И. Т. ( на 

4. 01. 2002г.), св. Г. К. (9. 04. 2002г.), св. Л. З.(11. 04. 2002г.), св. С. С. ( 24. 04. 

2002г.), св.Г. Г. (10. 05. 2002г., св. П. С. (14. 05. 2002г), св. К. К. (14. 05. 

2002г.). На 7. 05. 2002г. следовател Танева назначила съдебно- оценителна 

експертиза, за да се определи левовата равностойност и средния курс на 
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инкриминираната валута, която приключила със заключение, представено на 

13. 05. 2002г. 

Междувременно Л. Т. подал жалба срещу Г. К. за извършено от нея 

престъпление по чл. 319 от НК и въз основа на нея била образувана 

прокурорска преписка №6520/8. 02. 2004г., а въз основа на друга жалба на Л. 

Т. срещу Г. К. за извършени от нея престъпления по чл. 205 и чл. 282 от НК 

била образувана пр. пр. Вх. №17750/22. 04.02г. С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

постановление от 26. 04. 2002г. на Спасов- прокурор в СРП, изведено от 

канцеларията на 21. 05. 2002г. е възложена предварителна проверка. Срокът 

за извършване на проверката бил 20 дни.   

Т. подал жалба срещу постановлението за привличането му като обвиняем 

и направил отвод на водещия разследването следовател. С постановление от 

11. 06. 2002г. на П. Петков- зав. отдел във ВКП, изведено от канцеларията на 

29.07.2002г., постановлението за привличане като обвиняем и вземане на 

мярка за неотклонение от 19. 04. 2002г. по сл. д. №1/2002г. срещу Л.Т. за 

извършено от него престъпление по чл. 211 във вр. с чл. 209, ал.1 и по чл. 316 

от НК е отменено като незаконосъобразно и необосновано. Делото е 

изпратено на прокурора при СРП, упражняващ ръководство и надзор за 

законност върху действията на разследващия орган, за произнасяне по 

искането за отвод на разследващия следовател. Дадени са указания да се 

свържат преписките, образувани срещу Г. К., описани в молбата на Л. Т. и 

СРП да възложи задълбочена проверка по тях. 

С постановление от 12. 12. 2002г. П. Чалъмов зам. районен прокурор при 

СРП отвел от разследването по делото следовател С. Танева от 04 ТО при 

СтСлС и го възложил на 01 ТО- ССлС и на друг следовател- Ив. Христова. 

В 01 ТО- ССлС делото е заведено като сл. д. №195/02г.На 16. 12. 2002г. 

водещият разследването следовател при 01 ТО- ССлС- Ивелина Христова, 

съставя заключително постановление с изразено мнение ”за разпореждане по 

компетентност”, поради изтекли процесуални срокове за провеждане на 

допълнително разследване и изпратила делото на СРП за разпореждане по 

компетентност. 

С постановление на зам. районния прокурор при СРП П. Чалъмов от 19. 

12. 2002г. наказателното производство по сл. д. №195/02г. по описа на 01 ТО- 

ССлС(сл. д. №1/2002г. на 04 ТО-ССлС) е прекратено, на осн. чл. 237, ал.1, т.1, 

вр. чл. 21, ал.1, т.1 от НПК, поради наличието на гражданско-правни 

отношения(търговски, дружествени и облигационни) между К. и Т. 

На 26.11.2002г. Началника на РПУ изпратил в СРП материали по преписки 

Вх. №6520/02г. и Вх. №17750/02г. за присъединяване на преписки към пр. пр. 

№53028/01г. по описа на СРП защото се отнасят до един и същ случай.  
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С постановление от 21. 01. 2003г. по пр. пр. Вх. №17750/02г. П. Чалъмов- 

заместник- районен прокурор при СРП разпоредил извършването на 

предварителна проверка и дал срок 20 дни.С писмо от 10. 04. 2003г. прокурор 

Чалъмов продължил срока на предварителната проверка с 90 дни, считано от 

12. 02. 2003г. 

По повод жалба на Г. К. с постановление от 3. 02. 2003г. на Районния 

прокурор на гр. София г- н Славчо Кържев отменил постановлението на 

прокурор П. Чалъмов от 19. 12. 2002г. за прекратяване на делото и върнал 

същото за допълнително разследване на 01 ТО- СтСлС, съгласно 

указанието, дадено с постановление на ВКП от 11. 06. 2002г. С 

постановлението е даден срок за разследване 2 месеца. 

В хода на допълнителното разследване по досъдебното производство като 

свидетели са разпитани С. А.- призовкар в СГС (21.02.2002г.), В. П. 

(21.02.2002г.), Л. Т. (25.02.2002г.), Н. Л. (21.03.2002г), М. К. (28.02.2003г.), К. 

К. (10.03.2003г.)- вече разпитан, Л. Е. (13.03.2003г.), Изискани и са 

приложени по делото копия на документи като искови молби, предварителни 

договори, споразумения, възражение против искова молба, определения на 

СРС, ТК, 56, 62, 64 и 65 състави, запис на заповед, молби, фирмени решения, 

протоколи от проведени Общи събрания на търговски дружества, заверени 

копия от документите по ф. д. 13821/99г. по описа на СГС, ФО(фирма 

„Л”ООД- на 17. 02. 2003г.), заверени копия от ф. д. на „Р”ООД(5.03.2003г.), 

банкови документи.С постановление от 14. 03. 2003г. следовател Ив. 

Христова взела отношение по направени искания, бележки и възражения при 

предявяване на предварителното производство и на осн. чл. 222, ал.3 от 

НПК(отм)  поискала продължаване на срока по сл. д. №195/02г. по описа на 

01 ТО- СтСлС с два месеца. 

С писмо, изведено на 10. 04. 2003г. от канцеларията на СРП, прокурор П. 

Чалъмов изпратил на СГП искането на водещия разследването следовател да 

бъде продължен срока на разследване по сл. д. №195/02г. по описа на 01-ТО-

ССлС, пр. пр. №53028/01г. по описа на СРП с два месеца.Искането е първо 

по ред.  

С писмо на СГП от 11. 04. 2003г., подписано от прокурор Н. Кокинов 

искането е уважено, като срокът за разследване  е продължен с 60 дни, 

считано от 11. 04. 2003г. 

В материалите по делото е приложено и писмо от 14. 05. 2003г., подписано 

от зам. градски прокурор Т. Миндова, с което на осн. чл. 222, ал. 3, НПК(отм) 

се  продължава срока по сл. д. №195/02г. с 60 дни, но считано от 3. 04. 2003г. 

По делото са разпитани като свидетели и М. Р. (25. 03. 2003г.), П. С. (31. 

03. 2003г.), Д. К. (11. 04. 2003г.), нотариус Т. А. (15. 04. 2003г), нотариус И. Д. 

(16. 04. 2003г.), нотариус Н. Д.(18. 04. 2003г.), Л. Р.(16. 07. 2003г.), взета е 
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информация от нотариус Р. Р. (14. 03. 2003г.), приложени са документи, 

представени от Г. К. (2. 04. 2003г.). 

На 18. 04. 2003г. в СРП постъпила молба от Г. К., с която поискала отвод 

на П. Чалъмов- заместник- районен прокурор при СРП- наблюдаващ 

прокурор по пр. пр. №53028/01г. и пр. пр. №17750/02г. по описа на СРП. 

От 16. 05. до 2. 07. 2003г. делото било при Т. Миндова- заместник- градски 

прокурор при СГП, която го изпратила в СРП ведно с  пр. пр. Вх. 

№17750/02г. по описа на СРП и указания за присъединяване на преписката, 

образувана по тъжба на Л. Т. срещу Г. К. и Ж. П., с оглед данни за извършени 

престъпления по чл. 282 от НК и по чл. 212 от НК. 

На 17. 07. 2003г. със заключително постановление на следовател Ив. 

Христова  сл. д. №195/02г. по описа на 01 ТО- СтСлС било изпратено в СРП с 

мнение за прекратяване на осн. чл. 21, ал.1, т.1 от НПК. 

С постановление от 9. 10. 2003г. Руси Алексиев прокурор в СРП 

върнал предварителното производство за допълнително разследване, 

защото обективната фактическа обстановка не била изяснена. Дал указание 

да се проведе очна ставка между св. Т. и св. К., да се извърши повторен 

разпит на св. Ж. П. и лицата, които е имал предвид водещият разследването  в 

искането от 14. 03. 2003г. за продължаване на срока на разследването, както и 

при наличие на достатъчно доказателства по смисъла на чл. 207 от НПК, Л.Т. 

да се привлече като обвиняемо лице, „с пълно и прецизно откъм фактическа и 

юридическа страна обвинение, съгласно установеното по делото.” 

На 25. 02. 2004г. М. Маринова- прокурор от ВКП поискала справка 

относно движението на досъдебното производство. Прокурор Алексиев 

изпратил справка относно движението по делото на 31. 03. 2004г. 

Делото било заведено под №165/03г. по описа на 01 ТО- СтСлС. В 

материалите по предварителното производство са налични докладни записки 

от гл. с-т Николов, от които става ясно, че св. Л. Т. и св. Г. К. са отсъствали от 

страната и поради това не било могло да бъдат редовно призовани на 

известните по делото адреси. В същото време в материалите по делото се 

намират протокол за разпит на св. Г. К. от15. 02. 2004г., осъществен от 

следовател Т. Иванов, а в материалите от преписка В- 20431/03г. на 

ДНС”Полиция”, направление „Икономическа полиция”, които са приобщени 

към материалите по проверяваното досъдебно производство се съдържат 

обяснения на Г. К., дадени на 17. 03. 2004г.  На 17. 03. 2004г. Пламен 

Димитров- следовател в 01 ТО-СтСлС по сл. д. №165/03г. на осн. чл. 218 от 

НПК(отм) съставил постановление с мнение за спиране на досъдебното 

производство на осн. чл. 22, т.2 от НПК(отм) и изпратил делото в СРП. 

С постановление от 18. 03. 2004г., изведено от канцеларията на 31. 03. 

2004г. Руси Алексиев прокурор в СРП върнал предварителното 
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производство за допълнително разследване, защото не са извършени 

процесуално- следствените действия, указани в постановлението на СРП от 9. 

10. 2003г.Той повторил указанията, дадени с горепосоченото постановление 

на СРП и изпратил делото на 01 ТО- ССлС за изпълнението им, като дал срок 

от 2 месеца. 

След третото поред връщане на делото за допълнително разследване 

Пламен Димитров- следовател в 01 ТО ССлС и водещ разследването по сл. д. 

165/03г. разпитал св. Д. К.(22. 04. 2004г.), св. Ж. П. (27. 04. 2004г.) и отново 

предприел действия по издирване на Г. К. и Л. Т.(16- 28. 04. 2004г.) На 31. 05. 

2004г. прокурор Алексиев от СРП изпратил за присъединяване към делото 

допълнителни материали- копие от справка на ДНСП, извършена по пр. пр. 

Вх. №7098/03г. по описа на СГП, изпратена в СРП от ВКП. 

От 2. 06. до 15. 07. 2004г. делото е било във ВКП поради жалба от Г. 

Кабенкова от 19. 05. 2004г. до зам. главния прокурор Христо Манчев, с която 

иска да се отмени постановлението на прокурор П. Петков- завеждащ отдел 

във ВКП, с което е отменено постановлението на водещия разследването 

следовател за привличане на Л. Т. като обвиняем по сл. д. №1/02г. по описа 

на 04 ТО ССлС.  

С писмо Изх. №7836/04г. от 12. 07. 2004г. по описа на ВКП и подписано от  

Ив. Которова- прокурор във ВКП предварителното производство е върнато на 

СРП. В писмото са дадени указания по сл. д. №195/02г. между които са: 

1.да се изясни дали фирма „Р”ООД притежава лицензия от БНБ, за да 

предоставя парични заеми и кредити и да изискат договорите, с които 

горепосочената фирма е отпуснала на „Л”ООД три броя кредити на обща 

стойност 360 000 щатски долара. В писмото изрично е записано „В случай, че 

се осъществяват финансови сделки без лицензия ще бъдат налице признаците 

на състава на престъпление по чл. 252 от НК.” 

2.да се назначи счетоводна експертиза, която да установи дали продавача, 

купувача и кредитодателя по договора за приватизация и по договора за 

кредит са заплатили дължимите към Държавния бюджет данъци като за 

целта, ако е необходимо да се поиска вдигане на данъчна тайна по реда на чл. 

12 от ДПК. Изрично е посочено, че „в случай, че не са заплатени ще бъде 

налице престъпление по чл. 255 ал.1 от НК, а в случай, че е водена невярна 

счетоводна отчетност и престъпление по чл. 256, ал.1 от НК.” 

Разпоредила на СРП да върне делото за доразследване на 01 ТО- СтСлС с 

оглед изясняване на горните обстоятелства и „при наличие на достатъчно 

основания за  повдигане на съответни обвинения по реда на чл. 207 от 

НПК(отм)” да укаже на водещия разследването „да извърши това”.Дала срок 

от 2 месеца и указала делото да й се докладва лично най- късно до 10. 09. 
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2004г.Указанията на ВКП са задължителни за изпълнение съгласно чл. 43, 

ал.4 от НПК(отм) и чл. 116, ал.3 от ЗСВ(отм).   

С постановление за връщане на предварително производство от 16. 07. 

2004г., изведено от канцеларията на СРП на 20. 07. 2004г., Руси Алексиев 

върнал делото за допълнително разследване на 01 ТО –ССлС.В мотивите 

си констатирал, че законоустановеният срок за разследване е изтекъл, но 

указанията на СРП, дадени в постановлението от 18. 03. 2004г. не са 

изпълнени в цялост. Дал указания да се проведе очна ставка между св. Т. и св. 

К., и разпоредил да се изпълнят задължителните указания на ВКП, дадени в 

писмото от 12. 07. 2004г. С оглед установяване на законните представители 

на „Л”ООД и „Р.”ООД през инкриминирания период поискал да се изискат и 

приобщят към доказателствата по делото справки от фирмените отделения на 

съответните съдилища. Посочил, че „ допълнителното разследване следва да 

се извърши в 2 месечен срок, като съгласно изричното указание на ВКП, 

водещият разследването не следва да иска продължаване на срока за 

извършване на допълнително разследване, а незабавно след изтичане на 

дадения законоустановен двумесечен срок, делото да бъде докладвано „на 

ръка” в СРП, за докладването му във ВКП.”(л.5 от постановление от 16. 07. 

2004г. на СРП). 

На 23.07.2004г. Т. Иванов- следовател в 01 ТО- ССлС на осн. 180 от 

НПК(отм) съставил постановление за приемане на следствено дело и го 

приел. Той осъществил допълнително разследване, при което изпратил на 

СРП материали от СГС- фирмено отделение по ф.д.№13821/1999г. относно 

фирма „Л.”ООД и „Р.”ООД(28. 09. 2004г.), получил от Министерство на 

икономиката заверено копие от инвестиционната програма, съдържаща се в 

офертата на купувача „Л.”ООД на хотел „Т”(1. 10. 2004г.).С оглед получаване 

на другите документи, които следователят поискал Министерство на 

икономиката го препратило към Агенцията за следприватизационен контрол. 

Назначил финансово- счетоводна експертиза (6. 08. 2004г), която не е 

представила своевременно заключение, защото не разполага с документите 

необходими за неговото изготвяне (вж. докладна записка от 10. 09. 2004г). 

Провел  три разпита на св. Г. Г. (1, 2 и 3. 09. 2004г), два разпита на св. К. 

К.(23 и 27. 08. 2004г), св. В.П.(23. 08. 2004г.), два разпита на св. С. А. (23 и 24. 

08. 2004г), получил от св. Г. Г. договора за заем между „Р.”ООД и „Л.”ООД 

(3. 09. 2004г.), изготвил справка до СРП относно хода на разследването (13. 

09. 2004г.) 

 Допълнителното разследване е приключило и делото е изпратено на 

СРП без заключително постановление на водещия разследването следовател, 

съгласно разпоредбата на чл. 218 от НПК, което да удостовери 

приключването на разследването по делото. 



 8 

 Междувременно делото било заведено като сл. д. №346/04г. Към 

материалите по делото е приложено и постановление на директора на НСлС- 

г- н Ангел Александров, от 14. 09. 2004г., с което се постановява 

разследването по предварителното производство да се извърши от следовател 

при НСлС, поради фактическа и правна сложност на казуса, по смисъла на чл. 

172а, ал.3 от НПК(отм). 

 Постановлението, издадено на основание чл. 172а, ал.3 от НПК(отм) и е 

изпратено на СРП за даване на изрично писмено съгласие от наблюдаващия 

делото прокурор при СРП за извършване на разследването от следовател при 

НСлС, съгласно чл. 46, ал.6 от Инструкция №1 от 22. 03. 2004г. за работата и 

взаимодействието на органите на предварителното разследване, издадена от 

главния прокурор, министъра на вътрешните работи и директора на 

Националната следствена служба, обн. ДВ, бр. №30 от 13. 04. 2004г., 

поправена ДВ, бр. №37 от 4. 05. 2004г. 

 На 28. 09. 2004г. прокурор Р. Алексиев от СРП докладвал лично 

материалите на прокурор Ив. Которова от ВКП, с оглед дадените 

задължителни писмени указания в писмото й до СРП от 12. 07. 2004г. 

С постановление за връщане на предварително производство от 27. 10. 

2004г., изведено от канцеларията на СРП на 18. 11. 2004г., Руси Алексиев 

върнал делото за допълнително разследване на 01 ТО –ССлС. В мотивите 

си посочил, че законоустановеният срок за провеждане на допълнителното 

разследване е изтекъл, но указанията на СРП и задължителните указания на 

ВКП, дадени с писмото на ВКП до СРП от 12. 07. 2004г., под №7836/04г. по 

описа на ВКП  не били изпълнени в цялост. Наред с това не дал съгласието си 

за изземване на делото и възлагането му на следовател с по- голям 

практически опит, каквито се счита че са следователите при НСлС, защото 

следовател Теодор Иванов от 01 ТО- ССлС провеждал точно и 

професионално разследването и изпълнявал дадените от СРП указания по 

него. Указанията, съдържащи се в постановлението от 27. 10 2004г. съвпадат 

почти изцяло с указанията ,дадени с постановлението на СРП от 16. 07. 

2004г.Нови са указанията за осъществяване на очна ставка между св. Т. и св. 

Г. и прилагане към делото на нотариално заверени преписи от оригиналите на 

договорите за кредит след извършаване на графологическата експертиза. 

Срокът за допълнително разследване бил 2 месеца и след неговото 

изтичане водещият разследването следовател трябвало да го докладва лично 

на прокурора при СРП, осъществяващ ръководство и надзор за законност 

върху дейността на следователя. 

Следовател Т. Иванов получил делото на 26. 11. 2004г. В изпълнение на 

указанията, дадени с горепосоченото постановление следователят възложил 

на НИКК-МВР, гр. София изготвянето на комплексна графологическа и 
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трасологическо- техническа експертиза относно истинността на подписа на К. 

К., положен върху договор за заем от 2. 11. 1999г., сключен между „А”ОАО-

Москва (заемодател) и „Л”ООД, гр. София (заемополучател) на стойност 108 

000 щатски долара, върху Анекс към договор за заем от 10. 11. 1999г., върху 

договор за заем от 2. 11. 1999г., сключен между „Р” гр. София (заемодател) и 

„Л”ООД, гр. София (заемополучател), на стойност 108 000 щатски долара, 

върху договор за заем от 16. 03. 2000г., сключен между „Р” гр. София 

(заемодател) и „Л”ООД, гр. София (заемополучател), на стойност 252 000 

щатски долара, както и „да се установи представените за изследване печатни 

материали в оригинал, с една и съща машина ли са напечатани и с различни” 

(21. 12. 2004г.); възложил извършването на тричленна финансово- счетоводна 

експертиза, с поставени четири задачи, съобразно постановлението на СРП от 

27. 10. 2004г. (31. 12. 2004г.),получил документи от св. Г. Г. (16. 12. 2004г.) и 

от св. К. (16. 12. 2004г.); изискал от „Р”ООД „оборотни ведомости, баланси 

на дружеството и др. документи, удостоверяващи предоставянето на 

заем”(31. 12. 2004г), както и копия на всички документи и снимки, 

оправдаващи 50 000лв, похарчени за ремонт на хотел „Т”, които Г. К дала на 

Ж. П (3. 01. 2005г.); изискал от Агенцията за следприватизационен контрол 

заверени копия на инвестиционната програма на хотел”Т”, искането на 

„Л”ООД за прехвърляне на права и задължения на трето лице- в оригинал 

(31. 12. 2004г), която с писмо от 20. 01. 2005г. го уведомила, че 

инвестиционната програма е приложена към гр. дело за неустойка, което 

водят в ОС- Враца, а искане и декларации не са постъпвали при тях; изискал 

от фирма „Л”ООД оборотни ведомости и балансите към 31. 12. 1999г., 31. 03. 

2000г. и 30.06.2000г., както и дневни извлечения от валутна банкова сметка и 

др.(3. 01. 2005г); изискал и получил от Министерство на икономиката 

оригиналите на документи, свързани с приватизацията на процесния хотел 

сред които бил и договорът за продажба на хотел „Т”(21. 01. 2005г); разпитал 

отново св. С. С. (6.01.2005г), призовал за разпит св. К., св. Г., св. К. и св. Т. 

Разпитът на св. К. и очната ставка между нея и св. Т. не са осъществени 

поради това, че св. К. била извън България. 

Към датата на която изтичал срокът за допълнително разследване 

заключенията на двете експертизи не били изготвени. 

От Агенцията за следприватизационен контрол е получено копие от 

инвестиционната програма на хотел „Т” и искане от „Л”ООД за прехвърляне 

на права и задължения на трето лице. От Агенцията за приватизация, 

Министерство на икономиката, „Р” ООД и „Л”ООД са изискани и др. 

документи, като част от тях са получени и приобщени към материалите по 

делото. 
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На 17. 01. 2005г. поради изтичане на законоустановения срок за 

извършване на допълнителното разследване сл. Иванов приключил делото с 

формално изразено мнение за спиране на наказателното производство на осн. 

чл. 22, ал.1, т.2 от НПК. Наред с това изразил мнение, че указанията, дадени с 

постановлението на СРП от 27. 10. 2004г. ще бъдат изпълнени в цялост в 

рамките на нов двумесечен срок.  

Междувременно на 12. 01. 2005г. в СРП получили писмо от ВКП, които 

изискали справка за състоянието и хода на разследването по предварителното 

производство. Прокурор Алексиев изпратил справка на прокурор Д. Коцева 

от ВКП на 25. 01. 2005г.  

С постановление за връщане на предварително производство от 24. 01. 

2005г., изведено от канцеларията на СРП на 25. 01. 2005г., Руси Алексиев 

върнал делото за допълнително разследване на 01 ТО –ССлС. В мотивите 

си посочил, че законоустановеният срок за провеждане на допълнително 

разследване е изтекъл, но указанията на СРП не са изпълнени в цялост. 

Указанията, които дал са идентични с указанията, дадени с постановлението 

от 27. 10. 2004г.  

Срокът за допълнително разследване бил 2 месеца и след неговото 

изтичане водещият разследването следовател трябвало да го докладва лично 

на прокурора при СРП, осъществяващ ръководство и надзор за законност 

върху дейността на следователя. 

Следовател Т. Иванов го получил на 14. 02. 2005г. В изпълнение 

указанията, дадени с горепосоченото постановление на СРП следовател 

Иванов приобщил към материалите по делото заключението на комплексната 

графологическа и трасологическо- техническа експертиза относно 

истинността на подписа на св. К. К. върху договорите за заем, които фирма 

„Л.”ООД получила от „А. ОАО”-Москва и „Р”ООД, гр. София, като 

документите, необходими за извършване на експертизата са били приобщени 

към доказателствата по делото (26. 01. 2005г), разпитал отново св. К. (7 и 8. 

02. 2005г), св. С.С. (7. 02. 2005г.)повторно св. Г. и св. К. (18. 02. 2005г), 

получил документи от адв.  И.О.- пълномощник на Г. К. (28. 02. 

2005г.),получил документи от св. Г. (28. 02. 2005г.), получил от 

Министерство на икономиката оригинали на договори за заем и декларация 

по §9 от ПЗР на ЗППДОбП (16. 03. 2005г);съгласно указания на ВКП поискал 

от Министерство на икономиката цялата оферта за закупуване на хотел „Т” 

(24. 03. 2005г), а с писмо от 31. 03. 2005г. поискал същото, но в оригинал; 

получил от Министерство на икономиката заверено копие на цялата оферта 

(8. 04. 2005г) и оригиналът й (20. 04. 2005г.); иззел образци от подписа на К. 

К и назначил графологическа експертиза (26. 04. 2005г.)  

От указанията дадени от СРП не били изпълнени следните: 
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1.не са проведени очни ставки между св. Т. и св. К., както и между св. Т. и 

св. Г. с оглед изясняване на противоречия в техните показания; 

2. не са приложени към материалите по делото заключенията на 

назначената с постановление на водещия разследването следовател от 6. 08. 

2004г. финансово- счетоводна експертиза, както и на назначената от него на 

31. 12. 2004г. тройна съдебно- счетоводна експертиза. 

Въпреки, че при разговор с наблюдаващия прокурор, състоял се на 9. 03. 

2005г. водещият разследването следовател обещал за проведе очната ставка 

между св. Т. и св. Г. на 11 или 12. 03. 2005г., а очната ставка между св. Т. и 

св. К.- между 14 и 17. 03. 2005г. до изтичането на срока за разследване на 25. 

03. 2005г. те не са осъществени. 

На 8. 03. 2005г. в СРП получили писмо от ВКП, които изискали справка за 

състоянието и хода на разследването по предварителното производство. На 

11. 03. 2005г. прокурор Алексиев изпратил на ВКП справка относно 

движението на делото и 1 том от него, защото останалите 4 тома били в 

експертите. 

 На 18. 04. 2005г. в кабинета на Ив. Которова завеждащ отдел във ВКП 

било проведено работно съвещание с наблюдаващия делото прокурор от СРП 

и с водещия разследването следовател, на което следователят получил 

конкретни указания за срочното и качествено приключване на  наказателното 

производство. Указанията били дадени и в писмен вид с писмото, с което 

ВКП върнали делото на СРП(22. 04. 2005г.) 

С постановление за връщане на предварително производство от 27. 04. 

2005г., изведено от канцеларията на СРП на 11. 05. 2005г., Руси Алексиев 

върнал делото за допълнително разследване на 01 ТО –ССлС. В мотивите 

си посочил, че законоустановеният срок за провеждане на допълнително 

разследване е изтекъл, но указанията на СРП не са изпълнени в цялост. 

Указанията, които дал повтарят неизпълнените указания, дадени с 

постановлението от 27. 10. 2004г., но има и нови. Част от дадените указания 

са: 

1. след получаване от Министерство на икономиката на 

приватизационната преписка, заведена за приватизацията на хотел „Т” от 

фирма „Л”ООД да се провери дали фирмата купувач („Л”ООД) и фирмата 

заемодател („Р”ООД) са заплатили данъци към държавния бюджет върху 

доходи, имущества и печалби, както и какъв е произходът на средствата, с 

които е закупен хотелът (правното основание и източника, от който „Р”ООД 

ги е получила, преди да ги предостави в заем на „Л”ООД).В постановлението 

прокурор Алексиев изрично посочил, че „ при установяване незаплащане на 

дължими данъци да се повдигнат и предявят съответни обвинения срещу 

виновните лица за престъпление по чл. 255, ал.1 от НК, а при установяване 
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на водена невярна счетоводна отчетност- и за престъпление по чл. 256, ал.1 

от НК”; 

2.да се изиска от СГС- ФО и да се приложат към материалите по делото 

заверени копия от пълните фирмени дела на „Л”ООД, „Р”ООД и на 

„Б”ЕООД, за да се проследи кои са съдружниците в тях, управителите им и 

дяловете на всеки от съдружниците в капитала на съответните дружества; 

3. да се провери какъв е предмета на дейност на „Р”ООД и дали в него 

влиза предоставяне на заеми за което се изисква разрешение от БНБ; 

4. да се приложи към материалите по делото справка от Висшия 

адвокатски съвет дали през инкриминирания период Л. Т. е бил вписан като 

адвокат и дали е упражнявал тази дейност;  

5. да се приложи към материалите по делото пр. №3564/26. 06. 2004г. по 

описа на РПУ- гр. Несебър. 

Срокът за допълнително разследване бил 2 месеца и след неговото 

изтичане водещият разследването следовател трябвало да го докладва лично 

на прокурора при СРП, осъществяващ ръководство и надзор за законност 

върху дейността на следователя. 

След връщане на делото за допълнително разследване следователите 

изискали фирменото дело на „Б”ЕООД и „Р”ООД, гр. София (18. 05. 2005г.); 

получили от св. Г. К. документи (26. 05. 2005г.); получили заключението на 

графологическата експертиза, назначена на 26. 04. 2005г. (28. 05. 2005г); 

назначили друга графологическа експертиза и получили сведение от САК, че 

през инкриминирания период Л. Т. е бил адвокат (31.05.2005г.), 

констатирали, че за провеждане на насрочена очна ставка се явил св. Г., но не 

се явил св. Л. Т. (7.06.2005г.); получили документи от св. К.(26. 06. 2005г.). 

На 31.05.2005 следователят Т. Иванов привлякъл като обвиняем К. К. за 

това, че: 

 1)на 6. 11. 1999г. в гр. София в сградата на Министерство на търговията и 

туризма, ул. „Леге”№4, в качеството си на управител на „Л”ООД потвърдил 

неистина в писмена декларация- „декларация по параграф 9 от преходните и 

заключителни разпоредби на ЗППДОП”, част от „оферта от „Л”ООД за 

закупуване на хотел „Т”, обособена част от „С”АД- Несебър, която се дава 

пред орган на власт- изисква се по силата на §9 от ПЗР на ЗППДОП, (ДВ 

бр.38/ 8. 05. 1992г.  и ДВ бр. 28/ 19. 03. 2002г.), декларирайки в нея, че 

плащането по сделката за закупуването на хотел”Т” ще се извърши със 

следните платежни средства „400 000лв. и компенсаторни бонове 700 000лв., 

както и че средствата за плащането са от кредити(лева)”400 000”- 

престъпление по чл. 313, ал.1 от НК и  

2) за това, че на 6. 11. 1999г. в сградата на Министерството на търговията и 

туризма, ул. Леге №4 в качеството си на управител на „Л”ООД потвърдил 
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неистина в писмена декларация, която се дава пред орган на 

властта”декларация по §9 от ПЗР на ЗПППДОП”, част от „Оферта от 

„Л”ООД, за закупуване на хотел”Т”, която се изисква по силата на §9 от ПЗР 

на ЗППДОП декларирайки в нея, че представляваното от него дружество 

„Л”ООД участва за закупуването на хотел „Т” със средства”които са фирмен 

кредит с фирма „А”ОАО- престъпление по чл. 313 от ,л.1 от НК. 

Взел спрямо обвиняеми мярка за неотклонение”подписка”. Същият ден 

извършил и разпит на обвиняемия. 

 Изготвил две обвинителни заключение- на 7. 06. 2005г. и на 16. 06. 

2005г. 

С постановление от 8. 06. 2005г. на Н. Любенов зам- градски прокурор 

при СГП, СГП приел надзора и ръководството върху предварителното 

производство с оглед данни за престъпление по чл. 252, чл. 255 и чл. 256 

от НК и възложил разследването на следовател от СтСлС. В мотивите си 

прокурор Любенов констатирал, че не са изпълнени указанията на ВКП 

относно: 

1.провеждане на разследване за изясняване на  обстоятелства: водена ли е 

невярна счетоводна отчетност и заплатени ли са дължимите данъци към 

държавата с оглед престъпление по чл 255 и чл. 256 от НК; 

2. не са изяснени и обстоятелствата дали „Р”ООД е осъществявал 

финансови сделки без лицензия, с оглед данни за престъпление по чл. 252 от 

НК. Не е проверен произхода на средствата, предоставени от „Р”ООД и 

платени ли са съответните данъци. 

Установил, че указанията на ВКП, дадени с  писма Изх. №7836/04г. от 12. 

07. 2004г. и от 19. 04. 2005г. касаят деяния, които съгласно разпоредбата на 

28, ал.2 от НПК са от компетентност на СГП. 

Констатирал също, че указанията на СРП, дадени с постановления от 27. 

10. 2004г., 24. 01. 2005г. и 27. 04. 2005г. за повдигане на обвинение на Л. 

Тодоров  са незаконосъобразни, защото с постановление на завеждащ отдел 

при ВКП, изх. №4427/29. 07. 2002г. е отменено постановлението за 

привличане на Л. Т. в качеството на обвиняем по настоящето дело за 

извършено престъпление по чл. 211 вр. чл. 209, ал.1 и по чл. 316 от НК. 

Разпоредил да се изпълнят указанията на ВКП, дадени в горепосочените 

писма. 

Следователят приключил делото с мнение за прекратяване на 

наказателното производство. 

С постановление за прекратяване на наказателно производство от 

4.7.2005г. по преписка№2746/05г. на СГП, Б. Джамбазов- прокурор в СГП 

прекратил наказателното производство по сл. д. №346/04г. по описа на 

СтСлС-СИО,  водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 



 14 

212, ал.1 от НК и срещу К. В. К. за престъпление по чл. 313, ал.1 от НК. В 

мотивите си посочил, че за това престъпление и срещу това лице 

наказателното производство е било допустимо да започне в рамките на пет 

години от извършване на деянието, т. е. не по- късно от 6. 11. 2004г. В 

конкретния случай наказателното преследване срещу К. за престъпление по 

чл. 313, ал.1 от НК е било недопустимо поради това, че към датата на 

привличането му към наказателна отговорност възможността за наказателно 

преследване е била погасена поради изтичане на предвидената от закона 

давност. Отделно от това посочил, че в случая може да се говори единствено 

за отношения, които са в гражданско правната сфера и чието разрешаване 

следва да става с предвидените в гражданските закони способи за това.Така 

постановеното определение било обжалвано от Г. К. и Л. Т. 

С постановление от 1. 06. 2006г. на Апелативна прокуратура- София, 

изведено на 7. 06. 2006г. жалбата на Г. К. била оставена без уважение и 

постановлението на СГП- потвърдено.Това постановление било обжалвано от 

адв. Орешков в качеството му на повереник на Г. К. и от Л. Т. 

С постановление от 28. 08. 2006г. на ВКП, Стефка Кръстанова- прокурор 

във ВКП отменила постановленията на СГП и АП- София и върнала 

делото на СГП с указания да изискат приватизационната документация по 

приватизацията на хотел”Т” в цялост и да се назначи допълнителна 

комплексна финансово- счетоводна и икономическа експертиза, която да 

установи дали има нарушение на приватизационната процедура. 

С постановление от 20. 09. 2006г. Б. Джамбазов- прокурор в СГП 

върнал сл. д. №346/04г. по описа на СтСлС за допълнително разследване 

при което да се изпълнят указанията на ВКП. 

На 9. 10. 2006г. делото било разпределено на следовател П. Божкилова. С 

постановление от 31. 10. 2006г. тя разпоредила от Министерство на 

икономиката  в срок до 15. 11. 2006г. да бъдат изпратени в ССлС всички 

налични документи,относно приватизационната процедура и продажбата на 

хотел „Т”.  

С резолюция на Директора на 01 ТО на ССлС от 24. 11. 2006г. делото било 

дадено за разследване на екип от следователи, в който освен П. Божкилова 

бил включен и следовател Т. Иванов. След връщане на делото за 

доразследване те разпитали св. Л.И. (21.11.2006г.), с протокол за доброволно 

предаване получили от Министерство на икономиката останалите документи 

свързани с офертата за приватизация (21.11.2006г.),  предприели действия по 

установяване адресите на П. Б., М. Р. и Л. Т. (23-24.11.2006г. и 5. 12. 2006г.), 

получили заверени копия от документите свързани с приватизацията на хотел 

„Т” от Агенцията за следприватизационен контрол (28.11.2006г.), получили 

от Г. К. фотоалбум за ремонта на хотела. 
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С уведомително писмо, получено в СРП на 30. 11. 2006г. ВКП поискали 

справка за движението, която прокурор Алексиев им изпратил на 4. 12. 2006г. 

На 5. 12. 2006г. следовател Т. Иванов изготвил констативен протокол, че 

на Л. Тодоров е повдигнато обвинение, поканен е да се запознае с него, но 

той категорично отказал да подпише „повдигнатото му и предоставено му за 

запознаване отразено в настоящия протокол обвинение”, поради отсъствие на 

адвоката му.Л. Т. отказал да подпише и констативния протокол. 

С постановление за привличане на обвиняем от 12. 12. 2006г. следовател 

Теодор Иванов привлякъл Л. Т. като обвиняем за това, че: 

1. в периода от 2. 11. 1999г. до 29.11.2001г. в гр. София при условията на 

продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага е 

възбудил и поддържал заблуждение у Г. К., изразяващо се в изтъкване пред 

нея на някои невярни обстоятелства, като през същия период е задържал у 

себе си и не регистрирал в СГС- фирмено отделение договори за промени в 

съотношението на дяловия капитал между съдружниците в „Л”ООД, ведно с 

активите на дружеството, представляващи хотел „Т” и с това причинил на Г. 

К. имотна вреда в размер на общо на 410 000 щатски долара, от които 360 000 

щатски долара, платени от Г. К. по приватизационна сделка за покупка на 

хотел „Т” от фирма „Л”ООД, София и 50 000 щатски долара, платени от Г. К. 

за основен ремонт и подобрения на хотела и прилежащото му наземно 

пространство, като измамата е в особено големи размери, представляваща 

особено тежък случай- престъпление по чл. 211, вр. чл. 210, ал.1, т.3, предл. 2, 

вр. чл. 209, ал.1, предл.1 и 2 , вр. чл. 261 ал.1 от НК. 

2. за това, че на 9. 11. 1999г. в гр. София скрил не изключително нему 

принадлежащ документ- „Договор за прехвърляне на дружествен дял 

съгласно чл. 137, ал.1, т.2 от ТЗ” от 8. 11. 1999г.”, според който на основание 

протоколно решение на дружеството от 2. 11. 1999г. прехвърля на „Б”ЕООД 

чрез неговия едноличен собственик и управител Г. К. собствените си 40 дяла 

от капитала на „Л”ООД, с цел да набави за себе си  облага 360 000 щатски 

долара- престъпление по чл. 319, ал.1, предл.2 от НК. 

3. за това, че на 4. 01. 2000г. в гр. София скрил чужд документ „Договор за 

прехвърляне на дружествен дял съгласно чл. 137, ал.1, т.2 от ТЗ”, сключен на 

4. 01. 2000г., според който К. К. по силата на протоколно решение на 

дружеството от 4. 01. 2000г., прехвърля собствените си 80 дяла от общо 

притежаваните 100 дяла от капитала на „Л”ООД на „Б”ЕООД чрез неговия 

едноличен собственик и управител Г. К. с цел да набави за себе си облага- 

360 000 щатски долара- престъпление по чл. 319, ал.1, предл. 1 от НК. 

4. за това, че на 4. 01. 2000г. в гр. София скрил не изключително нему 

принадлежащ документ- „Договор за прехвърляне на дружествен дял 

съгласно чл. 137, ал.1, т.2 от ТЗ” от 4. 01. 2000г.”, на основание протоколно 
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решение от 4. 01. 2000г. прехвърля собствените си 80 дяла от капитала на 

„Л”ООД, София на „Б”ЕООД, чрез неговия едноличен собственик и 

управител- Г. К., с цел да набави за себе си  облага 360 000 щатски долара- 

престъпление по чл. 319, ал.1, предл.2 от НК. 

5. за това, че на 21. 04. 2000г. в гр. София скрил чужд документ „Договор 

за прехвърляне на дружествен дял съгласно чл. 137, ал.1, т.2 от ТЗ”, сключен 

на 21. 04. 2000г., според който К. К., на основание протоколно решение от 4. 

01. 2000г. прехвърля собствените си 100 дяла от капитала на „Л”ООД на Г. К. 

с цел да набави за себе си облага- 360 000 щатски долара- престъпление по 

чл. 319, ал.1, предл. 1 от НК. 

Взел на обвиняемия мярка за неотклонение „подписка”.Постановлението 

било докладвано на наблюдаващия прокурор Калоян Ангелов от СГП. 

На 3. 01. 2007г. следовател Т. Иванов направил до СГП предложение на 

осн. чл. 234 от НПК да бъде изготвено искане до Главния прокурор  за 

продължаване с 60 дни срока на разследване по делото. Изрично заявил, че в 

предлагания срок разследването ще приключи със заключение. 

На 9. 01. 2007г., на осн. чл. 234, ал.3 от НПК, Кр. Кожухаров- прокурор в 

Апелативна прокуратура разрешил срока на разследване да бъде удължен с 4 

месеца, считано от 6. 12. 2006г. до 6. 04. 2007г. 

В този период следователите изискали  свидетелство за съдимост на обв. 

Т. (18. 12. 2006г.), следовател Т. Иванов предявил разследването на Г. К. и 

обв. Л. Т. ( 27. 12. 2006г., но и двата протокола не са съгласувани с прокурор), 

предявил обвинението на К. К. (27. 12. 2006г.), изискал от СГС- ФО, 

документи и информация (8. 01. 2007г., 27. 03. 2007г.)` разпитал св. В.П. и св. 

С. А. (16. 02.2007г. и на 26. 02. 2007г.), разпитал св.С. Ч.- съдия в СГС-ФО 

(29. 03. 2007г.) 

На 29. 03.2007г. следовател Т. Иванов изпратил на СГП предложение за 

продължаване срока на разследването с 60 дни, считано от 7. 04. 2007г.  

На 23. 04. 2007г.  Кр. Кожухаров от АП- София изпратил на Главния 

прокурор искане на наблюдаващия прокурор Калоян Ангелов при СГП с 

правно основание чл. 234, ал.3, пр. 2 от НПК за продължаване на срока на 

разследване по чл. сл. д. №346/04г. по описа на 01 ТО- ССлС с два месеца, 

считано от 6. 04. до 6. 06. 2007г. 

С писмо на Главния прокурор от 17. 05. 2007г. срокът на разследване е бил 

удължен до 6. 06. 2007г. 

Междувременно следовател Т. Иванов разпитал св. Г. К. (26. 04. 2007г.), 

св. К. Н.- председател на ФО на СГС (2. 05. 2007г.), св. Р. Р.- нотариус 

(15.05.2007г.), получил договори от 12. 11. 2001г. и 19. 09. 2001г. по чл. 50 от 

Закона за нотариусите за връчване на две нотариални покани (15. 05. 2007г), 

предявил разследването на обв. Л. Т. (23. 05. 2007г.)  
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На 24. 08. 2007г. следовател Т. Иванов съставил заключение и изпратил на 

делото в СГП по реда на чл. 235 НПК с мнение обвиняемите Т. и К. да бъдат 

предадени на съд по вменените им престъпления. 

С постановление от 15. 06. 2007г., Ст. Милев- младши прокурор при СГП, 

изпратил делото по подсъдност на СРП за решаването му по същество, като 

предварително бъдат отстранени съществените процесуални нарушения, 

допуснати на досъдебното производство. В мотивите си посочил, следните 

съществени процесуални нарушения:   

1.разследващият орган не е изпълнил задълженията си по чл. 226, ал.1 от 

НПК и не е докладвал материалите по делото на наблюдаващия прокурор. 

Видно от приложените в т. VІ протоколи за предявяване на разследването ( л. 

209- 210, протокол от 24. 07. 2007г. и 2 бр. протоколи от 7. 08. 2007г.), същите 

не са били предварително съгласувани с прокуратурата, а съгласно чл. 227, 

ал.1 от НПК задължителна предпоставка за това процесуално действие се 

явява предварителното му докладване. 

2. В протокола, с който е предявено разследването на обв. Л. Т. е отразено, 

че същият е направил искания, бележки и възражения, част от които са 

свързани с предходни негови претенции към прокуратурата и разследващия 

орган. Съгласно чл. 229, ал.3, вр. ал.2 НПК, по така направените изявления е 

трябвало да се произнесе наблюдаващият прокурор при СГП, на когото 

материалите по делото е следвало да бъдат докладвани незабавно след 

извършеното предявяване, т. е. преди съставянето на заключително 

постановление. 

3. Според мл. прокурор Милев, Г. К. участва в настоящото производство 

като „пострадало лице”. Същата не била уведомена за възможността й да 

участва в предявяването на разследването по реда на чл. 227, ал.2 от НПК, 

поради което не е била и призована за въпросното процесуално действие. 

С постановление от 10. 07. 2007г. на Д. Ангелова- прокурор в СРП 

по преписка Вх. №53028/01г., изведено от канцеларията й на 11.07.2007г. 

делото е върнато за доразследване на осн. чл. 242, ал.2 от НПК. Срокът, 

който дала е законоустановеният. 

С писмо, получено от СРП на 23. 07. 2007г., К.Иванов- прокурор във 

ВКП, изпратил копие от жалба на Г. К. до отдел „Инспекторат” към ВКП и 

поискал копие от всички прокурорски актове по пр. №53028/01г. и подробна 

справка по изложените в жалбата обстоятелства. На 14.08.2007г.- Д.Ангелова 

му изпратила справка за хода на ДП№346/04г. 

На 24. 08. 2007г. следовател Т. Иванов изготвил заключително 

постановление с мнение за предаване на съд на Л. Т. за престъпление по чл. 

211, вр. чл. 210, ал.1, т. 3, предл. 2, вр. чл. 209, ал.1, предл.1 и предл.2 от НК и 

чл. 319, ал.1, предл.2 от НК и на К. К. за престъпление по чл. 313, ал.1 от НК. 
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С писмо от 31.08.2007г.- делото пристигнало в СРП. Върху придружителното 

писмо има резолюция от 18. 09. 2007г.” Д. Ангелова- след отпуск”. 

На 25.10.2007г. в СРП получили от сл. Теодор Иванов 2 бр. справки за 

съдимост на лицата Л. Т. и К. К. 

С постановление от 23. 11. 2007г. на Д. Ангелова- прокурор в СРП, 

изведено от канцеларията й на 30.11.2007г. наказателното производство по 

ДП№346/04г. било прекратено с оглед наличието на гражданско- правен 

характер на отношенията между св. Г. К. и Л. Т., както и поради настъпила 

давност по отношение на К. К.Постановлението било обжалвано от Г. К. 

На 13.12.2007г.- следовател Теодор Иванов изпратил до Ал. Налбантов 

–районен прокурор при СРП докладна записка, в която изразил несъгласие с 

постановлението за прекратяване. 

 С постановление за прекратяване на наказателно производство от 19. 

12. 2007г., К. Тодоров- прокурор при СГП докладната записка на следовател 

Т. Иванов и жалбата на Г. К. били оставени без уважение и било потвърдено 

постановлението на СРП за прекратяване на наказателното производство по 

пр. №53028/01г. по описа на същата прокуратура от 23. 11. 2007г. 

С постановление от 11. 02. 2008г. на Велин Елмаян- заместник 

апелативен прокурор при САП- отменил постановлението на СГП за 

прекратяване на наказателното производство от 19.12.2007г. В мотивите си 

посочил, че съществени елементи от обективната и субективната страна на 

престъплението измама, за което на Т. било повдигнато и предявено 

обвинение, са останали неизяснени докрай. Посочил, че била „очевидна 

необходимостта от извършването на очни ставки между св. К., от една 

страна, и обвиняемите Т. и К.- от друга страна.”(л.3 от цитираното 

постановление на САП) 

На 24.04.2008г. Л. Божков- прокурор от ВКП, върнал на СРП „пр. 

№53028/01г. след послужване.” В придружителното писмо дал указания да се 

извършат процесуално- следствени действия, подробно посочени в писмото и 

да се вземат мерки за бързо приключване досъдебното производство и доклад 

до ВКП, веднага след приключването му. 

С постановление по чл. 242, ал.2 от НПК от 29.04.2008г., изведено от 

канцеларията същата прокуратура на 10. 05. 2008г., Д.Ангелова- прокурор в 

СРП върнала делото за доразследване като дала указания съобразно 

постановлението на АП- София. Дала срок за допълнително разследване 30 

дни. 

След връщане на делото на 15. 05. 2008г. за следовател по него била 

определена М. Владимирова. Със заповед на директора на ССлС бил 

определен екип от следователи, в който М. Владимирова била ръководител, а 

Теодор Иванов- член на екипа.  
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С постановление от 2.06.2008г. следовател М. Владимирова назначила 

оценителна експертиза, която да определи пазарната стойност на 

придобитото имущество  от приватизацията на хотел „Т”  като част от 

имуществото на „Л”ООД към 28.11.2001г., с каква стойност е вписан в 

баланса приватизирания хотел и към коя дата, каква е разликата между 

балансовата и пазарната стойност, стойността на „отнетата вещ” 

представлява ли големи размери или- не”.                                                                                                                                                         

  На 4.06.2008г.- наблюдаващият прокурор Д.Ангелова изпратила писмо 

до ръководителя на 01ТО- ССлС с указания незабавно да приключат и 

изпратят в СРП материалите по ДП№346/04г. с оглед произнасяне по жалба 

на Л. Т. до ВКП срещу постановлението на АП- София от 11. 02. 2008г. 

 Междувременно следовател М. Владимирова получила документи от Г. 

К. (5. 06. 2008г.), допуснала адвокатите на Г. К. и К. К. до участие във всички 

следствени действия по тяхна молба (6. 06. 2008г.), извършила очна ставка 

между Г. К. и К.К. (6. 06. 2008г.). Следовател Т. Иванов отказал да уважи 

искането за неговия отвод, направено от Л. Т. (7. 06. 2008г.). Следователите 

получили заключение на съдебно- техническа оценителна и счетоводна 

експертиза (11 06. 2008г.), предявили разследването на Г. К. и Л. Т. без да го 

съгласуват с прокурор ( 12. 06. 2008г.) 

На 12. 06. 2008г. М. Владимирова и Т. Иванов- следователи в 01 ТО- 

ССлС изготвили допълнително заключително постановление с мнение за 

предаване на съд на Л. Т. По отношение на обвиняемия К. посочили, че  

наказателното преследване е погасено по давност.Делото пристигнало в СРП 

на 20. 06. 2008г. 

На 23.06.2008г. Д. Ангелова изпратила на ВКП ДП№346/04г. по тяхно 

искане.Делото се върнало в СРП на 7. 07.2008г. В съпроводителното писмо Л. 

Божков- прокурор във ВКП дал указания след приключване на преписката 

със съответния акт незабавно да уведомят ВКП. 

С постановление по чл. 242, ал.2 от НПК от 17.07. 2008г., изведено от 

канцеларията същата прокуратура на 24. 09. 2008г., Д.Ангелова- прокурор в 

СРП върнала делото за доразследване. В мотивите посочила, че в 

протокола за предявяване на материалите по делото, св. Г. К. изявила 

претенции относно жалби срещу актове на органи на досъдебното 

производство и помолила същите да бъдат приобщени. Дала указания Г. К. да 

уточни конкретно кои актове има предвид и това да бъде отразено в 

протокола. Отделно от това констатирала, че разследващият орган не е 

изпълнил в цялост указаното от СРП с предходно постановление. Дала 

указание да се изясни субективната страна при осъществяване състава на 

горепосоченото престъпление от страна на обвиняемите лица, като се 

конкретизира емоционално- волевия момент, както и да се извърши нов 
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разпит на св. К. като се изясни как точно и по какъв начин е била въведена в 

заблуда, да опише подробно какви са били мотивите на обв. Т. и обв. К., с 

които са я заблуждавали, защо е плащала вноските за хотел „Т.” „след като е 

имала съмнение в коректността на съдружниците си „. Дала срок от 30 дни за 

изпълнение на дадените указания.  

Адв. Й. Алипиева в качеството на процесуален представител на св. Г. К. 

направила отвод на наблюдаващия прокурор Д. Ангелова, който депозирала в 

СГП. На 23.07.2008г. Н. Невенчин- прокурор в СГП поискал ДП№346/04г. да 

бъде изпратено в СГП с оглед произнасяне по искането на отвод.Делото било 

върнато в СРП на 11. 08. 2008г. ведно с постановлението на прокурор Н. 

Невенчин, с което той отказал да уважи искането за отвод на наблюдаващия 

прокурор. С резолюция от 8.09.2008г. делото било разпределено на 

„Д.Ангелова- след отпуск”. 

На 21. 10. 2008г. следовател Владимирова назначила оценителна 

експертиза, по която на следващия ден е представено заключение. 

На 22. 10. 2008г. следователите М. Владимирова и Т. Иванов привлекли 

Л. Т. като обвиняем за престъпление по чл. 211 от НК вр. с чл. 210, ал.1, т.3, 

предл. второ вр. с чл. 209, ал.1 вр. чл. 319, ал.1, предл. 2 вр. чл. 309 вр. чл. 26 

от НК. Постановлението е докладвано на наблюдаващия прокурор, но тя 

отказала да се съгласи с предприемането на това процесуално действие и това 

е изрично отбелязано в него. Същият ден постановлението за привличане 

като обвиняем било изпратено в СРП по факс. Върху него има резолюция от 

27. 10. 2009г., с която се указва на прокурор Ангелова да се произнесе с 

постановление, ако намери, че не са налице достатъчно доказателства за 

конституирането на Л. Т. в процесуалното качество на обвиняем. 

Обв. Т. предоставил на М. Владимирова документи под опис- искова 

молба от „Р. „ООД, договор за заем от 2. 11. 1999г.- общо 20 бр, 73 страници.  

С протокол за предявяване на разследването от 29. 10. 2008г. на Л. Т. е 

предявено обвинение за извършени престъпления по чл. 211 вр. чл. 210 

ал.1,т.3 вр. чл. 209 ал.1, пр. 1 и 2  от НК и по чл. 319 ал.1 пр. 2 от НК.  

Същият ден прокурор Д. Ангелова изпратила по факс до директора на 

СтСлС София писмо ,с което поискала да й изпратят материалите по 

ДП№346/04г. с оглед необходимостта от запознаване с тях и даване на 

допълнителни указания по разследването, съгласно чл. 196, ал.1, т.2 от НПК. 

 На 6. 11. 2008г. следовател М. Владимирова изготвила допълнително 

заключително постановление към обвинителните постановления от 24. 08. 

2007г. и 12. 06. 2008г. В него било отразено, че на 31.05.2005г. на К. К. е 

повдигнато обвинение по чл. 313, ал.1 от НК за престъпление, извършено на 

6. 11. 1999г. Наказанието за това деяние е лишаване от свобода 3 години или 

глоба и съгласно Чл. 81, ал.1,т.4 наказателното преследване е погасено по 
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давност. Делото било изпратено в СРП и няколко дни по- късно било 

разпределено на прокурор Д. Ангелова. 

С постановление от 17.03.2009г., изведено от канцеларията на СРП на 

24. 03. 2009г., Д. Ангелова прекратила наказателното производство по 

ДП№346/04г. Постановлението било обжалвано от Л. Т. 

Въз основа на жалбата на Л. Т. било образувано НЧД№И-1300/09г. по 

описа на СРС, НК, 108 състав. С определение от 28.04.2009г. на съдия 

Мирослав Георгиев делото е прекратено, защото липсвали данни дали 

постановлението на СРП от 17. 03. 2009г., изведено от канцеларията й на 24. 

03. 2009г. е връчено на другия обвиняем- К. К., както и на пострадалия, 

съответно дали те са го обжалвали или не и дали по отношение на тях е 

изтекъл срокът за обжалване. В мотивите си съдът посочил, че „доколкото и 

другият обвиняем и пострадалото лице имат право да обжалват процесното 

прокурорско постановление и ако е подадена жалба, то следва 

същата(същите) и тази на обв. Т. да бъдат обединени в едно производство с 

оглед да бъде избегнато евентуално постановяване на два противоречиви 

съдебни акта по едно и също дело, касаещи един и същ обжалван акт.” 

Делото било върнато в СРП на 7.05.2009г. ведно с определение от 

28.04.2009г. по НЧД№И-1300/09г. по описа на СРС, НК, 108 състав. 

На 25.05.2009г. в СРП била заведена жалба на Г. К. срещу 

постановление за прекратяване от 17. 03. 2009г. 

 Въз основа на жалбата на Г. К. в СРС било образуване НЧД№ И- 

1905/09г. по описа на СРС, НО, 101 състав. С определение от 16. 06. 2009г. на 

съдия Петя Колева постановлението на СРП от 17. 03. 2009г. било отменено и 

делото било върнато на СРП за продължаване на разследването. В 

мотивите си съдия Колева посочила, че на 22.10. 2008г. Л. Т. е  привлечен да 

отговаря за обвинение по чл.211 вр. чл. 210 ал.1 т.3 пр. 1 вр. чл. 209 ал.1 вр. 

чл. 319 пр. 2 вр. чл. 309 вр. чл. 26 от НК у видно от протокол за предявяване 

на разследването от 29. 10. 2008г. на Л. Т. е предявено обвинение за 

извършени престъпления по чл. 211 вр. чл. 210 ал.1 т.3 пр. 2 вр. чл. 209 ал.1 

пр. 1 и 2 от НК и по чл. 319 ал.1 пр. 2 от НК. посочила, че това нарушава 

правото на защита на Л. Т., защото не е ясно срещу какво обвинение следва 

да се защитава. Посочила, че прокурорът не се е произнесъл относно 

обвинението по чл. 309 от НК. Аргументирала, че с оглед твърденията за 

престъпление по чл. 319 от НК, „извършено на 8.11 1999г. и на 4. 01. 2000г.” 

и за престъпление по чл. 309 от НК, за което се твърди, че е извършено на 28. 

11. 2001г.  към датата на привличането на Т. като обвиняем- 22. 10. 2008г. 

абсолютната давност е изтекла. 

 Според съдията- докладчик постановлението не съответства на чл. 199, 

ал.2 от НПК, защото е немотивирано. Настоява, че „не са изложени никакви 
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съображения кои от събраните по делото гласни и писмени доказателства се 

кредитират и кои – не, за се направи извод в мотивната част на 

постановлението, че обвинението спрямо Т. не е доказано, поради липса на 

събраните по делото доказателства. Едновременно с това се приема, че 

поведението на Л. Т. е несъставомерно.” Според съдията немотивираността 

на постановлението е основание за отмяна, защото лишава лицата, които 

могат да го обжалват от възможността да разберат въз основа на какви 

доводи представителят на държавното обвинение е счел, че наказателното 

производство следва да бъде прекратено. 

В определението си съдия Колева посочила, сочи, че юридическото 

лице не може да бъде въведено в заблуждение, но няма пречка вредата да 

настъпи за него. Според нея фактите по делото сочат. С оглед 

необходимостта от формулиране на прецизно обвинение следва да се изясни 

кое е пострадалото лице или лица и в какъв размер е нанесената му/им вреда 

и това да намери отражение в постановленията на съответните органи.  

  Дала указания да се съберат доказателства дали обв. Тодоров е търсил 

кредити от посочените по делото няколко банки, за да върне кредитите на 

фирма „Р”ООД, като се извърши проверка дали фирма „Л „ООД е подавала 

документи за отпускане на заеми. Смята, че само така щяло да се установи 

макар и косвено наличието или липсата на умисъл за извършване на 

престъплението. 

Срещу така постановеното определение Л. Т. подал жалба. С 

определение от 14. 08. 2009г. по ВНЧД№3015/09г. по описа на СГС, НК, VІІІ 

въззивен състав  посочил, че обвинението, посочено в постановлението от 22. 

10. 2008г. е непрецизно от правна страна, защото е недопустима материално- 

правна връзка между престъпление по чл. 209, ал.1 от НК, чл. 319, пр. 2 и чл. 

309 от НК, които са самостоятелни състави на престъпление с различни 

признаци от обективна и субективна страна.Потвърдил определението на 

СРС относно отмяна на постановлението на прокурора поради липса на 

произнасяне относно обвинението по чл. 309 от НК.  

Посочил, че първоинстанционният съд обосновано е приел за 

установено, че делото не е изяснено от фактическа страни правна страна, но 

неговите мотиви бил различни от мотивите на СРС. СГС посочил, че 

фактическата обстановка, възприета от СРП не изяснява на какво правно 

основание Г. К. е извършвала плащания- дали за покупко- продажба на 

дялове по договор за продажба на дялове на фирма „Л”ООД или в 

изпълнение на договори за заем между „Р”ООД и (заемодател) и 

„Л”ООД(заемател). Според СГС св. К. трябвало да бъда разпитана отново, за 

да даде показания към момента на предприемане на разпоредителни 

действия, какви обезпечение на договора за заем е предвиждала. Необходимо 
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било да коментира и т. ІІ от договорите за заем, относно учредяване на 

ипотека и дали е имало постъпки за изпълнение на тази част от договорите 

след като фирма „Л”ООД е станала собственик на хотел „Т”. Тези показания 

ще подпомогнат да се направи правилна преценка дали е бил налице 

първоначален умисъл за неизпълнение на договора за заем. Според СГС в 

тази хипотеза и доколкото договорите не са подписани от Т, но той е 

участвал в преговорите с К., прокуратурата следва да обсъди дали приема или 

изключва Л. Т. да е осъществил престъплението „измама” с цел да набави 

имотна облага за друго лице, възбуждайки заблуждението, че заемът, който 

К. нарежда ще й бъде върнат след приобретяването на недвижимия имот или 

заблуждението, че ще се осъществи даване вместо изпълнение- получаване на 

дялове от фирмата- собственик вместо връщане на заетите средства.  

В определението си решаващият състав застъпва тезата, че с оглед 

обективността и пълнотата на разследването е било необходимо СРП да 

изследва въпроса какво е било актуалното състояние на фирма „Л”ООД към 

2. 11. 1999г., когато е сключен този договор за заем, съответно дали към тази 

дата Т. е имал участие във фирма „Л”ООД и в какъв размер.”За да се 

установи дали обв. Т. е получил имотна облага от така сключения договор за 

заем с първоначален умисъл да не се изпълнява, СРП е следвало да обсъди по 

какъв начин св. К. и след контакт с кои лица е била мотивирана да разпореди 

изплащане на суми в изпълнение на посочения по- горе договор за заем, 

участвал ли е в преговорите със св. К. и обв. Т. и какъв е бил неговият 

конкретен принос за формиране на убеждение у св. К., че следва да се 

извършат преводи със сумата от 108 000 щатски долара, а по- късно и със 

сумата от 252 000 щатски долара. Доколкото въпросния договор за заем не е 

подписан от К., а от управителя на  на „Р”ООД- А. А., органите на 

досъдебното производство следва да изяснят какъв е механизмът на 

причиняване на имотна вреда, ако е настъпила такава, кое лице конкретно е 

наредило преводите на парични суми, какво е било актуалното състояние на 

„Р.”ООД към момента на осъществяване на преводите. В тази връзка СРП е 

следвало да обсъди приложения по делото дружествен договор от 13. 03. 

2000г., от съдържанието на който да е видно, че дяловото участие на 

съдружниците в „Р”ООД у било 89 дяла за св. К. и 11 дяла за обв. Т., след 

което да отговори на възражението на Тодоров дали от общия размер на 

имотната вреда следва да се изключат тези средства, които представляват 

дяловото участие на Т”(вж.стр.3 от определение на СГС по ВНЧД№3015/09г. 

на СГС). Решаващият състав дал и други указания относно събирането на 

нови доказателства за различните факти и обстоятелства, разследвани в 

рамките на изминалите 8 години.                  
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 С постановление от 17. 09. 2009г., изведено от канцеларията на СРП 

на 24. 09. 2009г. прокурор Д. Ангелова върнала делото за допълнително 

разследване като дала указания да се извърши указаното в определение на 

СРС, НО, 101 състав от 16. 06. 2009г. и СГС, НК, осми въззивен състав от 14. 

08. 2009г. Дала 30- дневен срок за изпълнение на указанията. 

След връщане на делото за допълнително разследване е разпитан св. Г. 

Г. (12. 10. 2009г., 20.10.2009г.), изискала документи от „О”, „У”, „Б”, 

„Б”(16.10.2009г.), но първите две банки отговорили, че не пазят молбите за 

кредит толкова дълго (9.11.2009г.),а „Б” отговорила, че в периода 1998- 

2001г. фирма „Л”ООД не е подавала молба за кредит, изискала документи от 

СГС (19.10.2009г.), получила документи от св. Г. Г. (20.10.2009г.) и обв. Т. 

(21.10.2009г), получила от СГС писмо, че фирмата е пререгистрирана в 

търговския регистър и отделно от това, че при тях не е образувано 

производство за обявяване в несъстоятелност на фирма „Л” ООД, но ОС- 

Враца има решение, с което обявява в неплатежоспособност „Л”ООД с 

начална дата 7. 12. 2000г. (10.11.2009г.) От разпита на св. Г. установила, че Г. 

К. е в гр. Бургас, с.Свети Влас и е възпрепятствана да се яви поради 

здравословни семейни проблеми и административни такива свързани с нейна 

собственост в с. Свети Влас (12.10.2009г.), не успяла да я призове на адреса, 

известен по делото. На 20.11.2009г. следовател Владимирова изпратила 

делото в СРП с мнение за спиране на досъдебното производство. 

С постановление от 19. 12. 2009г. Н. Невенчин- прокурор в СГП 

оставил без уважение молбата на Г. К. за отвод на прокурор Д. Ангелова. 

С постановление от 4. 01. 2010г., изведено от канцеларията на СРП 

на 7. 01. 2010г. прокурор Д. Ангелова върнала ДП№346/04г. за 

допълнително разследване.Указала да се извърши указаното в предходно 

постановление на СРП и дала 30- дневен срок за изпълнение на указанията. 

След връщане на делото следовател Владимирова разпитала св. Г. К. 

(2.02.2010) и обв. Л. Т.(1.03.2010г.),осъществила очна ставка между св. Г. К. и 

обв. Л. Т.(1. 03. 2010г.). 

С писмо от 24. 02. 2010г. наблюдаващият прокурор Д. Ангелова 

поискала делото да й бъде докладвано незабавно, за да изготви справка отдел 

„Инспекторат” при ВКП относно резултата от проведеното разследване, 

както и с оглед искане на СРС, НО, 107 с-в да им бъде изпратено делото. 

Въз основа на молба от Л. Т. по чл. 368 от НПК в СРС било образувано 

НЧХД№И-357/2010г., СРС, НО, 107 с- в. Съдия- докладчик по делото бил 

Станчо Димов. С определение от 1. 04. 2010г. съдът уважил молбата и върнал 

делото на СРП, като й дал възможност в двумесечен срок да внесе сл. д. 

№346/04г. по описа на ССлС- 01 ТО за разглеждане в съда с обвинителен акт, 

с предложение за освобождаване на обвиняемия от отговорност с налагане на 
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административно наказание или със споразумение за решаване на делото или 

да прекрати наказателното производство, като уведоми за това съда. 

С постановление за прекратяване на наказателно производство от 

25. 05. 2010г., изведено от канцеларията на СРП на 4. 06. 2010г., Д. 

Ангелова- наблюдаващ прокурор по пр. №53028/01г. по описа на СРП 

прекратила ДП№346/04г. по описа на 01 ТО- ССлС на осн. чл. 24, ал.1,т.1 от 

НПК.Срещу постановлението постъпили две поредни жалби от страна на Т. и 

Г. К. 

Въз основа на жалбите на Т. и К. в СРС било образувано НЧД№ И-

2331/2010г. по описа на СРС- НО, 95 състав. Съдия- докладчик по делото бил 

Емил Желев. С определение от 15. 07. 2010г. отменил постановлението на 

СРП за прекратяване на наказателно производство от 25. 05. 2010г. и върнал 

делото на СРП за продължаване на досъдебното производство и изпълнение 

на указанията, съобразно обстоятелствената част на определението. В 

мотивите посочил, че в постановлението е допуснато противоречие, защото 

като основание за прекратяване на наказателното производство прокурорът е 

посочил чл. 24, ал.1, т.1 от НПК, т. е. не е осъществен състав на 

престъпление. В обстоятелствената част на обжалваното постановление 

според съда се навеждат изводи за недоказаност на обвинението, т. е. визират 

се процесуални предпоставки на чл. 243, ал.1, т. 2от НПК. На 20. 09. 2010г. 

делото се върнало в СРП за продължаване на разследването. 

Преписката била разпределена на наблюдаващия прокурор, която 

същият ден се отвела и ведно с делото го изпратила на СГП за 

разглеждане.Отводът бил уважен. 

С постановление за прекратяване на наказателно производство от 11. 

11. 2010г., изведено от канцеларията на СРП на 19. 11. 2010г. Снежана 

Станчева- прокурор при СРП прекратила ДП№346/04г. по описа на 01 ТО- 

ССлС.  

 

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 

 По делото са допуснати множество нарушения, които са довели до 

нарушения на човешки права, свързани с разумния срок за разглеждане и 

решаване на делата, правото на защита на обвиняемия, както и с 

приложението на други релевантни правни норми. Констатираха се следните 

по- важни нарушения: 
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 І.Нарушение на разумния срок за разглеждане на делото: 

В конкретния случай, делото е приключило във фазата на досъдебното 

производство. Според трайната практика на Европейският съд по правата на 

човека със седалище в гр. Страсбург, Република Франция продължителността 

на досъдебното производство също следва да отговаря на критериите за 

разумен срок. Разумният срок на досъдебното производство следва да бъде 

преценяван с оглед законоустановената процедура, сложността на случая, 

действията на обвиняемия и на другите участници в наказателното 

производство, както и на действията на органите на досъдебното 

производство. Досъдебното производство по пр. пр. № 53 028/01г. по описа 

на Софийска районна прокуратура е започнало на 21. 12. 2001г. Неговата 

продължителност, смятана от датата на образуването до последното 

постановление за прекратяване на наказателното производство от 11. 11. 

2010г. е 8 години и 8 месеца и 27 дни. В него не е включен периодът между 

19. 12. 2002г. когато П. Чалъмов- заместник- районен прокурор при СРП 

прекратил досъдебното производство и 3. 02. 2003г., когато Славчо Кържев- 

районен прокурор при СРП възобновил делото. Този период е с обща 

продължителност 1 месец и 23 дни. 

Случаят не е особено сложен. В рамките на досъдебното производство 

като обвиняеми са привлечени две лица. Едното било привлечено като 

обвиняем за две престъпления: измама и укриване на документи с цел да 

причини другиму вреда или да набави за себе си облага. Другото лице било 

привлечено като обвиняем също за две престъпления: за това, че в качеството 

си на управител на фирма „Л”ООД, гр. София потвърдил неистина в писмена 

декларация, която по закон се дава пред орган на властта. Органите на 

досъдебното производство са предприемали действия с оглед установяване и 

на престъпления, извършени от друго лице, изразяващи се в неплащане на 

данъци, както и във водене на невярна счетоводна отчетност с цел да осуети 

плащането на данъци. Имайки предвид резултата от досъдебното 

производство, предмет на разследване не са били деяния, осъществяващи 

състава на престъпление от общ характер, а гражданскоправни и търговски 

взаимоотношения по повод на приватизационна сделка, с която Агенцията по 

приватизацията продала на фирма „Л”ООД, гр. София хотел „Т”, находящ се 

в курортен комплекс ”С”, общ. Несебър. 

По време на досъдебното производство са действали два процесуални 

закона- НПК(отм. 2006г.) и действащия НПК. 

Досъдебното производство е било следствие, което от 3. 01. 2002г. до 12. 

12. 2002г. е водено в 04 ТО на Столична следствена служба и от 12. 12. 2002г. 

до приключването му през 2010г. е водено 01 ТО на същата следствена 

служба. Разследването по делото е ръководено от прокурор в Софийска 
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районна  прокуратура. Изключение има в периода от 8. 06. 2005г. до 15. 06. 

2007г., когато делото било ръководено от прокурор в Софийска градска 

прокуратура. Почти през цялото време досъдебното производство е било на 

„специален надзор” от ВКП и наблюдаващият прокурор е докладвал хода на 

делото на различни прокурори във ВКП, които давали и задължителни 

указания по разследването. 

Основните причини за тази продължителност са : 

1.Неизпълнение или несвоевременно изпълнение на указанията, 

дадени от прокурора: 

Досъдебното производство е връщано за доразследване общо 11 пъти.  

С изключение на постановлението от 3. 02. 2003г., във всички останали 

случаи прокурорите са постановявали връщането на делото за допълнително 

разследване поради частично неизпълнение на дадените от тях указания- чл. 

236, ал.5 от НПК(отм), съответно чл. 242, ал.2 от НПК. Например: 

1.1. С постановление за връщане на предварителното производство за 

допълнително разследване от 9. 10. 2003г., наблюдаващият прокурор Руси 

Алексиев от СРП е дал указание да се извърши очна ставка между св. Л. Т. и 

св. Г. К. Указание в този смисъл е дадено и от Апелативна прокуратура- 

София с постановлението от 11. 02. 2008г. Това указание е изпълнено 7 

години по- късно- на 1. 03. 2010г. и в същото време е едно от основанията 

посочени от наблюдаващия прокурор за връщане на делото в 

постановленията от 18. 03. 2004г., 20. 07. 2004г.г., 27. 10. 2004г., 24. 01. 

2005г., 27. 04. 2005г. и др. 

1.2.Не са били своевременно изпълнени указанията на ВКП, съдържащи 

се в писмо Изх. №7836/04 от 12. 07. 2004г. и на СРП, дадени с постановление 

за връщане на предварителното производство от 16. 07. 2004г. При сравнение 

между следствените действия, извършени до края на м. септември 2004г., 

когато делото е докладвано на прокурор във ВКП и указанията ,дадени с 

горепосочените писмо и постановление става ясно, че почти всички указания 

са останали неизпълнени-не е проведена очна ставка между Л. Т. и Г. К.; не 

са предприети действия за установяване дали фирма „Р”ООД притежава 

лиценз от БНБ за предоставяне на парични кредити и заеми; не са приложени 

към материалите по делото оригиналите на договорите, по силата на които 

„Р”ООД е отпуснала на „Л”ООД кредит в размер на последователно 50 000 

щатски долара, 58 000 щатски долара и 252 000 щатски долара; няма 

заключение на графологична експертиза върху подписите на горепосочените 

договори, с оглед установяване на тяхната автентичност; няма заключение на 

счетоводна експертиза, която да установи дали получените от „Л”ООД 

средства в размер на 360 000 щатски долара са осчетоводени във фирма 

„Р”ООД и във фирма „Л”ООД, съответно като дадени или получени кредити, 
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както и да установи в кое дружество и по какъв начин е заприходен хотел ”Т” 

и дали купувача, продавача и кредитодателя по договора за приватизация и 

по договора за кредит са заплатили дължимите към държавния бюджет 

данъци; не е изяснено дали купувача „Л”ООД е спазил условията на 

приватизационния договор от 11. 01. 2000г., досежно забраната за 

прехвърляне на права и задължения на трето лице без писмено съгласие на 

продавача, реализацията на инвестиционната програма и забраната за 

отчуждаване на хотел „Т” за срока на реализация на инвестиционната 

програма. Това е послужило като основание за ново връщане на делото с 

постановление на СРП от 27. 10. 2004г.Могат да бъдат дадени и други 

примери за несвоевременно изпълнение на указанията на наблюдаващите 

прокурори, но смятам, че и посочените по- горе са достатъчни, за да 

обосноват извода, че това е една от причините, довели до неоправдано 

забавяне на предварителното производство. 

2. Хаотичност в действията на разследващите органи при събиране 

на доказателства: 

Внимателното запознаване с действията на следователите по събиране 

на доказателствата, показват, че те не са били наясно със състава на 

престъплението, доказателствата, които са относими към него, от къде могат 

да бъдат получени и по какъв начин следва да бъдат приобщени към 

доказателствата по делото , за да не отпадне тяхното доказателствено 

значение. Например: 

2.1. в постановление от 19. 04. 2002г. следовател Силвия Танева 

привлякла Л. Т като обвиняем за това, че възбудил и поддържал заблуждение 

у Г. К, че срещу отпуснатите от нея кредити ще й прехвърли всички дялове на 

фирма „Л”ООД, гр. София. Още тогава по делото е имало данни, че заемите 

не са отпуснати от Г. К, а от две фирми- „Р”ООД и „АОАО”, Москва. По 

подобен начин е действал следовател Т. Иванов, когато с постановление от 

12. 12. 2006г. привлякъл Л. Т като обвиняем за това, че „възбудил и 

поддържал заблуждение у Г. К, изразяващо се в изтъкване пред нея на някои 

неверни обстоятелства” и „с това й причинил имотна вреда в размер общо на 

410 000 щатски долара, от които 360 000 щатски долара, платени от Г. К. по 

приватизационна сделка за покупка на хотел „Т” от фирма „Л”ООД и 50 000 

щатски долара, платени от Г. К за основен ремонт и подобрения на хотела”. 

По делото не е имало спор, че парите по приватизационната сделка са 

платени от фирма „Л „ООД и заемите са дадени на фирма „Либра- 4”ООД от 

горепосочените две фирми. Следователно физическото лице, св.Г. К не е 

плащала пари по тази приватизационна сделка и на нея не е причинена 

имотна вреда. 
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2.2.На 31. 05. 2005г. следовател Теодор Иванов привлякъл К. К. като 

обвиняем за две престъпления по чл. 313, ал.1 от НК, извършени на 6. 11. 

1999г. Наказанието за това престъпление е лишаване от свобода до три 

години или глоба от 100 до 300 лева.Според чл. 80, ал.1,т.4 от НК 

наказателното преследване се изключва по давност, когато не е възбудено в 

продължение на пет години за деяние, наказуемо с лишаване от свобода 

повече от една година. В конкретния случай давностният срок е изтекъл на 6. 

11. 2004г. и привличането на К. като обвиняем е било в противоречие със 

закона. Едновременно с това то е довело до излишно усложняване на делото.    

2.3.На 12. 12. 2006г. следовател Теодор Иванов привлякъл Л. Т. като 

обвиняем за четири деяния по чл. 319 от НК, извършени съответно на 9. 11. 

1999г., 4. 01. 2000г. и 21. 04.2000г. Наказанието за това престъпление е 

лишаване от свобода до три години или пробация.Според чл. 80, ал.1,т.4 от 

НК наказателното преследване се изключва по давност, когато не е възбудено 

в продължение на пет години за деяние, наказуемо с лишаване от свобода 

повече от една година. В конкретния случай давностните срокове са изтекли 

на 9. 11. 2004г., 4. 01. 2005г. и 21. 04. 2005г.  и привличането на Тодоров като 

обвиняем е било в противоречие със закона. Едновременно с това то е довело 

до излишно усложняване на делото.    

2.4. На 22.10.2008г. следователите М. Владимирова и Т. Иванов 

привлекли Л. Т. като обвиняем за престъпление по чл. 211 от НК вр. с чл. 210, 

ал.1,т.3 предл. второ вр. с чл. 209, ал.1 вр. чл. 319 предл. 2, вр. с чл. 309 вр. чл. 

26 от НК. Видно от записаното в горния десен ъгъл на постановлението, 

същото е докладвано на наблюдаващия прокурор Д. Ангелова от СРП на 22. 

10. 2008г. в 13, 45ч., но тя отказала съгласуване. Въпреки това  14, 40ч. 

постановлението е предявено на Т. и той е разпитан като обвиняем.Според 

следователите деянията по чл. 319 от НК са извършени съответно на 8. 11. 

1999г., 4. 01. 2000г., а деянието по чл. 309 от НК- на 28. 11. 2001г. Освен, че е 

налице съществено нарушение на процесуалните правила до степен, която 

прави това процесуално действие невалидно, двамата следователи не са 

съобразили факта, че давностните срокове за възбуждане на наказателно 

преследване за тези деяния са изтекли. 

2.5.Още в тъжбата от 10. 12. 2001г., станала повод за образуване на 

проверяваната прокурорска преписка св. Г. К. твърди, че фирма „Л”ООД е 

получила парите за участие в приватизацията от фирма „Р”ООД. Едва 3 

години по- късно- на 3. 09. 2004г., следовател Т. Иванов получил копие от 

договора заем, сключен между фирма „Л”ООД, гр. София и фирма „Р”ООД . 

На 21. 12. 2004г. следовател Т. Иванов приобщил към доказателствата по 

делото оригиналите на договорите за заем от 2. 11. 1999г., сключен между 

„А”ОАО-Москва (заемодател) и „Л”ООД, гр. София (заемополучател) на 
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стойност 108 000 щатски долара, върху Анекс към договор за заем от 10. 11. 

1999г., върху договор за заем от 2. 11. 1999г., сключен между „Р” гр. София 

(заемодател) и „Л”ООД, гр. София (заемополучател), на стойност 108 000 

щатски долара, върху договор за заем от 16. 03. 2000г., сключен между „Р” 

гр. София (заемодател) и „Л”ООД, гр. София (заемополучател), на стойност 

252 000 щатски долара и възложил експертиза, която да установи дали 

договорите са писани с една и съща машина или с различни машини.На 16. 

03. 2005г. следовател Т. Иванов отново получил оригиналите на 

горепосочените договори за заем, но този път от министерство на 

икономиката.   

2.6.На 17. 02 2003г. по искане на следовател Ив. Христова към делото са 

приложени заверени копия от документите по ф. д. №13821/99г- по описа на 

СГС, ФО(фирма „Л”ООД), а на 5. 03. 2003г.- заверени копия от фирменото 

дело на „Р”ООД.Една година по- късно по указания на прокурор Алексиев, 

дадени с постановление от 16. 07. 2004г. следовател Т. Иванов изискал от 

СГС фирмено отделение копие от ф. д. №13821/1999г. относно фирма 

„Л”ООД и „Р”ООД.След още една година съгласно указания на прокурор 

Алексиев, на 18. 05. 2005г. към делото са приложени копия на фирменото 

дело на фирма „Б” ЕООД и отново на фирма „Р”ООД. С определение от 

ВНЧД №3015/09г. по описа на СГС, НК, VІІІ въззивен състав, постановено на 

14. 08. 2009г. съдът посочил, че с оглед обективност и пълнота на 

разследването било необходимо СРП да изследва въпроса какво е било 

актуалното състояние на фирма „Л”ООД към 2. 11. 1999г., когато е сключен 

договора за заем с фирма „Р”ООД, съответно дали към тази дата Тодоров е 

имал дялово участие във фирма „Л”ООД и в какъв размер. 

2.7.Към тъжбата от 10. 12. 2001г., станала повод за образуване на пр. пр. 

№53028/01г., св. Г. К. приложила договор с Министерство на икономиката за 

закупуване на хотел „Т”, анекс към същия договор от 11. 01. 2000г., документ 

за платена такса за участие в приватизационния търг, документ за заплащане 

на продажната цена след възлагане на обекта и определяне на фирма „Л”ООД 

за купувач. Три години по- късно- на 1. 10. 2004г. следовател Т. Иванов 

изискал и получил от Министерство на икономиката заверено копие от 

инвестиционна програма, съдържаща се в офертата на купувача на хотел „Т”- 

фирма „Л”ООД. За другите документи, които са част от приватизационната 

преписка, бил препратен към Агенцията за следприватизационен контрол. На 

31. 12. 2004г. следовател Иванов изискал от Агенцията за 

следприватизационен контрол заверени копия от инвестиционната програма 

на хотел „Т”, които по- късно получил, а на 21. 05. 2005г. изискал и получил 

от Министерство на икономиката оригиналите на документи, свързани с 

приватизацията на хотел „Т” сред които бил и договорът за продажба на 
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хотела.С писмо от 24. 03. 2005г. поискал от Министерство на икономиката 

цялата оферта за закупуване на хотел „Т” съгласно указанията на ВКП, а с 

писмо от 31. 03. 2005г. поискал от Министерство на икономиката същата 

оферта, но в оригинал.С постановление от 11. 05. 2005г. прокурор Алексиев 

дал указание от Министерство на икономиката да се изиска цялата 

приватизационна преписка и да се приложи към делото. С постановление от 

28. 08. 2006г. Стефка Кръстанова- прокурор във ВКП отменила 

постановлението за прекратяване на предварителното производство на СГП, 

потвърдено от АП- София с указание да се изиска приватизационната 

документация по приватизацията на хотел „Т” в цялост и да се назначи 

допълнителна комплексна финансово- счетоводна и икономическа 

експертиза, която да установи дали има нарушение на приватизационната 

процедура. Според нея по делото не били приложени платежни документи от 

които да е видно по какъв начин „Л”ООД се е разплатила с Министерство на 

икономиката и дали е спазила срока по чл. 6 от договора за продажба в х-л 

„Т” чрез преговори с потенциални купувачи от 11. 01. 2000г., както и 

платежните документи, които удостоверяват дали купувачът е изпълнил 

задължението си за инвестиции. Така даденото указание било изпълнено на 

21. 11. 2006г. когато следовател П. Божкилова и следовател Т. Иванов 

получили от Министерство на икономиката останалите документи, свързани 

с офертата за приватизация и на 28. 11. 2006г. когато получили от Агенцията 

за следприватизационен контрол заверени копия от документите, свързани с 

приватизацията на хотел „Т”.В същото време както беше посочено и по- горе 

част от тези документи са приложени към тъжбата на Г. К. от 10. 12. 2001г.  

3. Неизпълнение на задълженията по чл. 222 от НПК(отм): 

3.1.От образуването на предварителното производство с постановление 

от 18. 12. 2001г. до 16. 12. 2002г. не е искано продължаване на срока на 

разследване. В постановлението за образуване прокурор Р. Бончева не е дала 

срок за разследване, което означава, че разследването е следвало да бъде 

приключено в 2- месечния срок по чл. 222, ал.1 от НПК(отм). Следователно 

срокът за разследване на сл. д. №1/ 2002г. по описа на 04 ТО- СтСлС е 

изтекъл на 18. 02. 2002г. В редакцията, действала по това време, чл. 222, ал.3 

от НПК(отм) е предвиждал и максимален срок на предварителното 

производство от 9 месеца. По сл. д. №1/2002г- по описа на 04 ТО- СтСлС той 

е изтекъл на 18. 09. 2002г. Въпреки това водещият разследването следовател 

Силвия Танева не е предприела необходимите мерки за продължаване срока 

на разследване. Обстоятелството, че от началото на м. юни 2002г. до 7. 11. 

2002г. делото е било във ВКП за произнасяне по жалба на Л. Т. не сваля 

отговорността на водещия разследването следовател за изпълнение на 

задълженията по чл. 222 от НПК(отм).  
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3.2.С постановление от 9. 10. 2003г. наблюдаващият прокурор от СРП Р. 

Алексиев върнал предварителното производство за допълнително 

разследване с указания по разследването, които следвало да се извършат в 

срок от 2 месеца. На 17. 03. 2004г. Пламен Димитров- следовател в 01 ТО – 

СтСлС изпратил делото в СРП с мнение за спиране. Срокът за разследване е 

изтекъл на 9. 12. 2003г., но никой не е поискал продължаване на срока. 

Разследването е продължило 5 месеца, но водещият разследването следовател 

не е изпълнил задължението си по чл. 222, НПК(отм). 

3.3.С постановление от 18. 03. 2004г. Р. Алексиев- наблюдаващ прокурор 

по пр. пр. №53028/01г. по описа на СРП върнал предварителното 

производство за допълнително разследване, което да бъде извършено в 

рамките на 2 месеца.Разследването е приключило и делото пристигнало в 

СРП на 15. 07. 2004г., т. е. близо 4 месеца след постановлението на прокурор 

Алексиев. Въпреки, че е просрочено с около 2 месеца следовател П. 

Димитров не е поискал продължаване на срока на разследване. 

Обстоятелството, че от 2. 06. до 15. 07. 2004г. следственото дело е било във 

ВКП за произнасяне по жалба на Г. К- не освобождава водещият 

разследването следовател от изпълнение на задълженията по чл. 222 от 

НПК(отм). 

4.Нарушение на чл. 234, ал.2 от НПК(отм) 

Сл. д. №195/02г. е приключило със заключително постановление и е 

изпратено на СРП на 17. 07. 2003г., а наблюдаващият прокурор се е 

произнесъл с постановление за връщане на предварително производство за 

допълнително разследване на 9. 10. 2003г., т.е. доста след едномесечния срок 

по чл. 234, ал.2 от НПК(отм), който е бил в сила по това време. 

5.Неефективно изпълнение на задълженията на наблюдаващ 

прокурор по смисъла на чл. 43 и чл. 176, НПК(отм): 

5.1.Прокурор Р. Бончева е следвало да използва възможностите на чл. 

119 от ЗСВ(отм) и да постанови извършването на предварителна проверка по 

жалбата на Г. К. Постановлението от 21. 12. 2001г. за образуване на 

предварителното производство се явява преждевременно. Образуването на 

предварително производство само въз основа на жалбата и доказателствата 

към нея до голяма степен е предопределило и лутането на органите на 

предварителното производство относно това има ли извършено престъпление 

и кое и е изиграло съществена роля за неоснователната продължителност на 

разследването.  

5.2.Въпреки, че разследването на предварителното производство е 

продължило необичайно дълго и делото е връщано многократно, 

включително и поради неизпълнение на дадените указания, наблюдаващият 

прокурор не е отстранил водещият разследването следовател и не е възложил 
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разследването на друг следовател. Нито веднъж не е поискал и възбуждане на 

дисциплинарно производство срещу следователя. 

5.3.В периода от 18. 12. 2001г. до 16. 12. 2002г. наблюдаващи прокурори 

са били Р. Бончева, която по това време била прокурор в СРП и П. Чалъмов, 

който по това време бил заместник- районен прокурор на СРП. Както беше 

посочено и по- горе въпреки, че процесуалните срокове са изтекли, през този 

период не е искано продължаване на срока. Вярно, е че според чл. 222, ал.4 от 

НПК(отм) искането се изготвя от следователя и се подава чрез наблюдаващия 

прокурор, но това не отменя отговорността на наблюдаващия прокурор в 

рамките на ръководството и надзора на предварителното производство да 

изиска от следователя да изпълни задължението си по закон. Подобни 

пропуски при изпълнение на функциите на наблюдаващ прокурор е допуснал 

и Р. Алексиев за периода от 9. 12. 2003г. до 18. 03. 2004г. и за периода от 18. 

05. 2004г. до 15. 07. 2004г.   

5.4.С постановление по чл. 172а, ал. 3 от НПК(отм) директорът на 

Националната следствена служба разпоредил разследването по 

предварителното производство да се извърши от следовател при НСлС, 

поради фактическа и правна сложност на казуса. Въпреки, че водещият 

разследването следовател Теодор Иванов системно не изпълнявал 

задължителните указания, допуснал хаотичност и непоследователност при 

събирането на доказателства и в крайна сметка с действията си станала една 

от причините за необоснованата продължителност на досъдебното 

производство наблюдаващият прокурор Руси Алексиев не го сменил и не дал 

съгласие за изземване на делото и възлагането му на следовател при НСлС с 

по- голям практически опит, като мотивирал отказа си с професионализма на 

следовател Теодор Иванов. 

5.5.С писмо Изх. №7836/04г. от 12. 07. 2004г. по описа на ВКП Ив. 

Которова- прокурор в същата прокуратура изпратила делото на СРП за 

разследване с оглед данни за престъпления по чл. 252, 255, ал.1 и чл. 256, ал.1 

от НК. Според чл. 28 от НПК(отм) разследването на тези престъпления е от 

компетентност на СГП. В резултат на това нейно действие от 16. 07. 2004г. до 

8. 06. 2005г., т. е. почти една година, делото е престояло в прокуратура, 

която няма компетентност да упражнява надзор и ръководство по дела, чийто 

предмет са горепосочените престъпления. 

Едновременно с това с постановлението си от 16. 07. 2004г. 

наблюдаващият прокурор Руси Алексиев не е изпратил делото на СГП по 

компетентност, а върнал делото за допълнително разследване като дал 

указания по разследването, свързани с престъпленията по чл. 252, чл. 255, 

ал.1 и чл. 256, ал.1 от НК. С тези свои действия той също станал съпричастен 

към неоснователното забавяне на разследването с близо една година. 
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5.6. С постановление от 12. 12. 2006г. следовател Теодор Иванов 

привлякъл Л. Т. като обвиняем за три деяния по чл. 319 от НК, извършени на 

9. 11. 1999г., 4. 01. 2000г. и 21. 04. 2000г. Според чл. 80, ал.1,т.4 от НК към 

датата на привличането на Л. Т. като обвиняем давностният за срок за 

възбуждане на наказателно преследване е изтекъл. Постановлението било 

съгласувано с наблюдаващия прокурор Калоян Ангелов от СГП, който 

въпреки пречките, свързани с приложението на чл. 80 от НК, дал съгласие за 

извършването на това процесуално действие.  

5.7. Както бе посочено и по- горе, почти през цялото време 

предварителното производство е наблюдавано от различни прокурори от 

ВКП. Прави впечатление, че контролът, осъществяван от тях се е изчерпвал 

предимно с изискването на справки по движението на делото и в отделни 

случаи- даване на задължителни указания.По- голяма активност е проявявала 

прокурор Которова, която периодично викала следователя и наблюдаващия 

прокурор на доклад. В същото време нито един от прокурорите от ВКП не е 

използвал другите възможности, които му предоставят НПК и Законът за 

съдебната власт за дисциплиниране на следователите, водещи разследването 

и наблюдаващите прокурори. По- големият опит, който притежават 

прокурорите от ВКП и високата длъжност, която заемат изключват 

формалното отношение към делата, върху които осъществяват специален 

надзор. Следователно прокурорите от ВКП е следвало да проявяват 

активност, която да осигури срочно приключване на предварителното 

производство.   

6.Съществени процесуални нарушения, които са станали причина за 

връщане на делото за допълнително разследване- в констатациите на 

настоящия акт са изчерпателно изброени случаите при които водещият 

разследването следовател не е изпълнил задълженията си по чл. 219, както и 

по чл. 226, ал.1 от НПК, защото не е докладвал материалите по делото на 

наблюдаващия прокурор и така е възпрепятствал възможността 

наблюдаващия прокурор да изпълни задълженията си по чл. 229, ал.3 от НПК 

и др. 

7.Формално изготвени искания за продължаване срока на 

разследване-  

Искането на следовател Т. Иванов от 3. 01. 2007г., както и искането му 

от 29. 03. 2007г. 

ІІ.Неизпълнение на задължението по чл. 218 от НПК(отм) 

Т. Иванов- следовател в 01 ТО- СтСлС, който е приел следствено дело за 

разследване с постановление от 23. 07. 2004г. е приключил разследването и 

изпратил делото на СРП в края на м. септември 2004г. без да състави 

заключително постановление. 



 35 

ІІІ. Непрецизно приложение на чл. 22 от НПК(отм), чл. 25, 26 и чл. 

244 от НПК: 

Срокът за разследване по сл. д. №346/04г., даден с постановление на Р. 

Алексиев от 27. 10. 2004г. изтичал. Т. Иванов- следовател при 01 ТО- СтСлС 

отново не бил извършил действията указани от прокурора с горепосоченото 

постановление и поради това на 17. 01. 2005г. приключил делото с „формално 

изразено мнение за спиране на делото”, въпреки че не са били налице 

изискванията на чл. 22 от НПК(отм) за това. 

На 12. 10. 2009г. следовател М. Владимирова разпитала св. Г. Георгиев, 

който казал, че св. Г. К. е в с. Свети Влас, обл. Бургас и е възпрепятствана да 

се яви на разпит поради здравословни проблеми и административни такива, 

свързани с нейната собственост в с. Свети Влас.на 14. 10. 2009г. следовател 

Владимирова изпратила на св. Г. К. призовка да се яви при нея на 16. 10. 

2009г. Св. Г. К. не се явила и не посочила причина за неявяването си. С 

докладна записка от 14. 10. 2009г., лицето по призоваване уведомила 

водещия разследването следовател, че е занесъл призовката на адреса по 

делото, който е адрес на фирмата „Ж”ЕООД. Според съседите фирмата е 

собственост на Г. К., но те я виждали рядко. Той оставил призовката в офиса 

като я пъхнал под вратата. На 26. 10. 2009г. следовател М. Владимирова 

изготвила заключително постановление за спиране на сл. д. №346/04г- по 

описа на 01 ТО- СтСлС. В мотивите посочила, че св. Г. К. не може да бъде 

разпитана, защото според св. Г. е възпрепятствана да се яви. 

ІV. ІV. Непрецизно изпълнение на задълженията по чл. 46, ал.3 от 

НПК , чл. 14 от ЗСВ(отм) и чл. 3 от ЗСВ: 

С постановление от 4. 07. 2005г. по пр. №2746/05г. по описа на СГП 

предварителното производство било прекратено. В мотивите си прокурор 

Джамбазов посочил, че К. К. е привлечен като обвиняем за престъпление, 

което е погасено по давност. Това постановление било потвърдено с 

постановление от 7. 06. 2006г. по преп. №1382/06г. по описа на АП- София. С 

постановление от 28.08. 2006г. Стефка Кръстанова- прокурор във ВКП 

отменила двете постановления, включително в частта, с която наказателното 

производство е прекратено спрямо К. К. поради изтичане на срока по чл. 80, 

ал.1, т. 4 от НК. С това свое действие тя не изпълнила задължението си да 

постановява своите актове като се основава на закона. 

С постановление от 11. 02. 2008г. на Велин Елмаян- заместник- 

апелативен прокурор при САП- отменил постановлението на СГП за 

прекратяване на наказателното производство от 19. 12. 2007г., включително в 

частта, с която наказателното производство е прекратено спрямо К. К. поради 

изтичане на срока по чл. 80, ал.1, т. 4 от НК. С това свое действие той не 
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изпълнил задължението си да постановява своите актове като се основава на 

закона. 

С определение от 16. 06.2009г. по НЧД№И-1905/09г. по описа на СРС, 

НО, 101 с-в съдия Петя Колева отменила постановление на СРП от 17. 03. 

2009г., включително в частта, с която наказателното производство е 

прекратено спрямо К. К. поради изтичане на срока по чл. 80, ал.1, т. 4 от НК. 

За изтичането на давността за възбуждане на наказателно преследване съдът 

следи служебно. С това свое действие тя не изпълнила задължението си да 

постановява своите актове като се основава на закона. 

С определение от 14. 08. 2009г. по ВНЧД№3015/09г. по описа на СГС, 

НК, VІІІ въззивен състав, съдия- докладчик Мина Мумджиева 

горепосоченото определение на СРС било потвърдено, без да се вземе 

предвид, че с него се отменя прокурорско постановление и в частта за 

прекратяване на наказателното производство спрямо К. К. поради изтичане 

на срока за възбуждане на наказателно преследване. За изтичането на 

давността за възбуждане на наказателно преследване съдът следи служебно. 

С това свое действие тя не изпълнила задължението си да постановява своите 

актове като се основава на закона. 

V.Прекомерна продължителност на престоя на делото в горните 

инстанции и в службите „Регистратура и деловодство” 

1. Служба „Регистратура и деловодство” на СРП: 

Постановлението на прокурор Р. Бончева е от 21. 12. 2001г., но е 

изведено от служба „Регистратура и деловодство” при СРП на 3. 01. 2002г., т. 

е. 12 дни по- късно. 

Писмото на прокурор Спасов от 26. 04. 2002г., с което по пр. пр. 

№17750/02г. се възлага предварителна проверка  е изведено от  служба 

„Регистратура и деловодство” при СРП на 21. 05. 2002г., т. е. 25 дни по- 

късно. 

Постановлението на Р. Алексиев от 18. 03. 2004г. е изведено от служба 

„Регистратура и деловодство” на СРП на 31. 03. 2004г., т. е. 13 дни по`- 

късно. 

Постановлението на Р. Алексиев от 27. 10. 2004г. е изведено от служба 

„Регистратура и деловодство” на СРП на 18. 11. 2004г., т. е. 21 дни по- късно. 

Постановлението на Р. Алексиев от 27. 04. 2005г. е изведено от служба 

„Регистратура и деловодство” на СРП на 11. 05. 2005г., т. е. 14 дни по- късно. 

Постановлението на Д. Ангелова от 23. 11. 2007г. е изведено от служба 

„Регистратура и деловодство” на СРП на 30. 11. 2007г., т. е. 7 дни по- късно. 

Постановлението на Д. Ангелова от 29. 04. 2008г., е изведено от служба 

„Регистратура и деловодство” на СРП на 10. 05. 2008г., т. е. 11 дни по- късно. 
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Постановлението на Д. Ангелова от 17. 07. 2008г. е изведено от служба 

„Регистратура и деловодство„ на СРП на 24. 09. 2008г., т. е. 2 м. и 7 дни по- 

късно. 

Постановлението на Д. Ангелова от 17. 03. 2009г. е изведено от служба 

„Регистратура и деловодство„ на СРП на 24. 03. 2009г., т. е. 7 дни по- късно. 

Постановлението на Д. Ангелова от 17. 09. 2009г. е изведено от служба 

„Регистратура и деловодство„ на СРП на 24. 09. 2009г., т. е. 7 дни по- късно. 

Постановлението на Д. Ангелова от 25. 05. 2010г. е изведено от служба 

„Регистратура и деловодство„ на СРП на 4. 06. 2010г., т. е. 10 дни по- късно. 

Постановлението на Снежана Станчева от 11. 11. 2010г. е изведено от 

служба „Регистратура и деловодство” на СРП на 19. 11. 2010г., т. е 8 дни по- 

късно. 

2. Служба „Регистратура и деловодство” на Апелативна прокуратура- 

София 

Постановлението на Кр. Кожухаров- прокурор в АП- София е от 1. 06. 

2006г., а е изведено от служба „Регистратура и деловодство” на АП- София 

на 7. 06. 2006г., т. е 6 дни по- късно. 

Постановлението на Велин Алмаян – зам. апелативен прокурор на АП- 

София е от 11. 02. 2008г., а е изведено от служба „Регистратура и 

деловодство” на 2. 04. 2008г., т. е. 1м. и 22 дни по- късно. 

 

3. Служба „Регистратура и деловодство” при ВКП: 

Постановлението на П. Петков- завеждащ отдел във ВКП от 11. 06. 

2002г. е изведено от служба „Регистратура и деловодство” на 29. 07. 2002г., т. 

е. 48 дни по- късно. 

Постановление на Д. Коцева- прокурор във ВКП по пр. пр. № 8703/03г. 

по описа на ВКП е от 18. 11. 2003г., но е изведено на 28. 11. 2003г., т. е. 10 

дни по- късно.  

3. Забава на делото при престоя му в горни инстанции: 

Постановлението на прокурор П. Петков- завеждащ отдел във ВКП е 

изведено от служба „Регистратура и деловодство” на ВКП на 29. 07. 2002г. , 

на 6. 11. 2002г. служба „Регистратура и деловодство” на ВКП е извела писмо 

от Т. Бачев- прокурор от ВКП, с което на СРП се изпраща делото, 

постановлението на П. Петков и се повтарят част от указанията в него, а на 7. 

11. 2002г. делото е заведено в служба „Регистратура и деловодство „ на СРП. 

Следователно след постановяване на прокурорския акт от П. Петков, за да 

стигне делото от ВКП до СРП са били необходими 3 месеца и 8 дни. 

До настоящия момент няма писмено оформени времеви стандарти за 

администриране на прокурорските преписки. В същото време практиката е 

наложила ориентировъчни стандарти, които изисква службите „Регистратура 
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и деловодство” в съответните прокуратури да работят доста по- бързо.Без 

съмнение важна причина за бавното администриране на прокурорските 

преписки от служба „Регистратура и деловодство” на СРП е изключително 

лошата техническа база, липсата на компютри и помещения, където да се 

съхраняват прокурорските преписки и да работят съответните служители. 

VІ.Нарушения при съхранението на делото: 

Поради предмета на предварителното производство по делото били 

събрани множество писмени доказателства.Събирането на някои от 

доказателствата по няколко пъти и приобщаването на документи, които не са 

относими към предмета на делото също допринесло за големия обем на 

досъдебното производство. В крайна сметка към датата на настоящата 

проверка сл. д. №346/04г по описа на 01 ТО- СтСлС се състои от 10 тома. При 

проверката беше установено, че една папка с връзки липсва. Това е отразено 

върху справка на СРП, изпратена на ВКП на 12. 03. 2010г. Към настоящият 

момент не може да се установи кога се е случило това и кой носи отговорност 

за нейното изчезване.   

 

За посочените по- горе нарушения не може да се търси дисциплинарна 

отговорност, защото същата е погасена по давност. Нарушенията са 

извършвани в периода от началото на 2002г. до 17. 03. 2009г. Според чл. 170 

от Закона за съдебната власт (отм) в редакцията от 30. 07. 2002г. до 9. 04. 

2004г. дисциплинарно производство може да бъде възбудено до една година 

от извършване на нарушението и не по- късно от шест месеца от откриването 

му. В този смисъл е бил и чл. 173, ал.3 от ЗСВ(отм) от 9. 04. 2004г. до 1 05. 

2006г. когато законодателят променя текста и според ал. 1 на чл. 173 

дисциплинарното наказание може да бъде наложено до една година от 

откриването, но не по- късно от две години от извършване на нарушението, 

ако то е преустановено. Според чл. 310, ал.1 от действащия ЗСВ в редакцията 

до 30. 04. 2009г. дисциплинарно производство може да се образува до 6 

месеца от откриване на нарушението, но не по- късно от 2 години от 

извършване на нарушението. В конкретния случай тези срокове са изтекли.   

 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 

към ВСС /ИВСС/ дава следните  

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 
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І. Препоръчва на г-н Николай Кокинов- Софийски градски 

прокурор: 

І.1. с оглед правомощията му по чл. 136, ал.4 от ЗСВ да създаде 

необходимата организация за своевременно изпълнение на указанията 

на наблюдаващия прокурор, за спазване на сроковете за разследване и за 

своевременно искане за тяхното удължаване от съответния следовател 

съгласно разпоредбата на чл. 234 от НПК; 

І.2. да предприеме необходимите мерки за повишаване на 

професионалната квалификация на следователите, водили 

разследването по сл. д. №1/02г. по описа на 04 ТО на СтСлС, сл. д. 

№165/03г. по описа на 01 ТО-СтСлС и сл. д. №346/04г. по описа на 01 ТО- 

СтСлС  по въпросите за същността и начина на функциониране на 

търговските дружества, както и по въпросите за сключване и 

изпълнение на сделките между тях, на следовател Мария Владимирова и 

на следовател Теодор Иванов- по въпросите, предмет на глава ХVІІ 

„Разследване” от част ІІІ „Досъдебно производство” на НПК, а на 

следовател Теодор Иванов и по въпросите за давността в наказателното 

право; 

ІІ. Препоръчва на Районния прокурор  Софийска районна 

прокуратура: 

ІІ.1. да предприеме необходимите мерки за създаване на 

организация, която да гарантира осъществяване на ефективно 

ръководство и надзор върху досъдебното производство от страна на 

наблюдаващите прокурори с оглед спазване сроковете за разследване; 

ІІ.2. да предприеме необходимите мерки за повишаване на 

професионалната квалификация на прокурорите, осъществяващи 

ръководство и надзор върху досъдебни производства, които за предмет 

престъпления против собствеността и стопанството по въпросите на 

търговското право, а на Руси Алексиев- прокурор в СРП и по въпросите, 

свързани с ефективно изпълнение на функциите на наблюдаващ 

прокурор; 

ІІ.3. да продължи усилията за решаване на проблема с 

осигуряването на компютри и софтуер за служба „Регистратура и 

деловодство”, назначаване на още хора в нея и с предоставянето на 

помещения, подходящи за качествена работа на прокурорите и 

администрацията в СРП; 

ІІІ. Препоръчва на Апелативния прокурор при Апелативна 

прокуратура- София да предприеме необходимите мерки за по- бързо 

администриране на прокурорските актове от страна на служба 

„Регистратура и деловодство”; 

ІV. Препоръчва на Главния прокурор на Република България: 

ІV.1. да създаде организация за установяване на времеви стандарти 

в работата на прокурорите и администрацията в различните звена на 
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Прокуратурата на Република България и механизми за управление 

движението на делата и намаляване на забавянията; 

ІV.2. да предприеме необходимите мерки за ефективна подкрепа на 

усилията на СРП за решаване на проблема с нейната материална база; 

V. Препоръчва на Рая Бончева- прокурор в СГП да използва по- 

ефективно възможностите на чл. 145 от ЗСВ преди вземане на решение за 

образуване на досъдебно производство; 

VІ. Препоръчва на Руси Алексиев- прокурор в СРП: 

VІ.1. да упражнява по- ефективно функциите на наблюдаващ 

прокурор по съответните досъдебни производства с оглед спазване на 

процесуалните срокове и критериите за приключване на досъдебното 

производство в разумен срок, включително и чрез използването на 

дисциплиниращи мерки по отношение водещия разследването 

следовател; 

VІ.2. да изпраща своевременно на компетентната прокуратура 

съответните прокурорски преписки; 

VІІ. Препоръчва на Теодор Иванов- следовател в отдел „Следствен” 

при СГП: 

VІІ.1. да спазва изискванията на НПК относно законосъобразността 

на действията на органите на досъдебното производство при 

осъществяване на разследване; 

VІІ.2. да изпълнява своевременно указанията на съответния 

наблюдаващ прокурор; 

VІІІ.Препоръчва на Силвия Танева- понастоящем следовател в 

НСлС да приключва своевременно разследването по делата; 

ІХ.Препоръчва на Пламен Димитров- следовател отдел „Следствен” 

при СГП да приключва своевременно разследването по делата; 

Х.Препоръчва на Мария Владимирова- следовател в отдел 

„Следствен” при СГП: 

Х.1. да спазва изискванията на НПК относно законосъобразността 

на действията на органите на досъдебното производство при 

осъществяване на разследване; 

Х.2. да изпълнява своевременно указанията на съответния 

наблюдаващ прокурор; 

 

Предприемането на мерки за спазването на препоръките по т.І- ІV 

следва да се осъществи в срок до 1(един) месец от получаването на 

настоящия Акт с резултати от извършена проверка. Спазването на 

препоръките по т. V- Х следва да бъде постоянна практика. 
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На осн. чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Главният прокурор, 

Апелативният прокурор при АП- София, Софийския градски прокурор, 

Районния прокурор при СРП да уведомят Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръките. 

 

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

Главният прокурор, Апелативният прокурор при АП- София, Софийския 

градски прокурор, Председателя на СГС, Районния прокурор при СРП, 

Председателя на СРС  и  на Р. Бончева- прокурор в СРП, Руси Алексиев- 

прокурор в СРП, Петя Колева- съдия в СРС, Мина Мумджиева- съдия в СГС, 

Силвия Танева- следовател в НСлС, Теодор Иванов, Пламен Димитров и  

Мария Владимирова- следователи в отдел „Следствен” на СГП.  

 

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

правосъдието за предприемане на необходимите мерки за решаване на 

проблема със сграда, помещения и материално- техническа обезпеченост на 

прокурорите и администрацията в СРП.  

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС като му се 

изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена проверка. 

 

 

             

ИНСПЕКТОР:                                                                                                   

 

 

                           …………….…….……………                                     

                             /СВЕТЛИН СТЕФАНОВ/ 

 

 

 

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

ВЕЛЧЕВ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

 
 



 42 

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

ВИЧЕВ- АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР ПРИ АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА- 

СОФИЯ. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

     Получил акта:………………………………. 

 

 

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

АЛМАЯН- ПРОКУРОР ПРИ АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА- СОФИЯ. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

     Получил акта:………………………………. 

 

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

КОКИНОВ- ГРАДСКИ ПРОКУРОР ПРИ СОФИЙСКА ГРАДСКА 

ПРОКУРАТУРА. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

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

ЦАНОВА- И.Ф. НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

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

НАЛБАНТОВ- РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ СОФИЙСКА РАЙОННА 

ПРОКУРАТУРА. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Рая Бончева- 

прокурор в СГП. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
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Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Руси Алексиев- 

прокурор в СРП. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Петя Колева- 

съдия в СГС. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Мина Мумджиева- 

съдия в СГС. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Силвия Танева- 

следовател в НСлС. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Теодор Иванов- 

следовател отдел „Следствен” при СГП. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Пламен Димитров- 

следовател в отдел „Следствен” при СГП. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

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

Владимирова- следовател в отдел „Следствен” при СГП. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 
 

MM 


