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          Основание на проверката –  чл.54 от Закона за съдебната 

власт, Годишна програма на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 

2012г. и Заповед  № ТП -01-04/19.09.2012г. на Главния инспектор на 

ИВСС. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на дейността на  ОП Стара Загора по досъдебни 

производства, образувани и водени за престъпления против паричната и 

кредитната система и против финансовата, данъчната и осигурителната 

система / чл.243-260 от НК/. 

Предмет на проверката: Тематична проверка в съдилищата и 

прокуратурите от   Апелативен район – Пловдив на наблюдаваните през 

2011г. досъдебни производства, образувани и водени за престъпления 

против паричната и кредитната система и против финансовата, данъчната и 

осигурителната система / чл.243-260 от НК/”. 

Проверката бе извършена в Окръжна прокуратура- Стара Загора от 

екип в състав: ИНСПЕКТОР АЛБЕНА КОСТОВА и експерти 

МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 

приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 

тематични проверки. 

  Подготвителният етап на тематичната проверка включва: 

изискване и предоставяне на справка  № 5 от ОП – Стара Загора и доклад 

за дейността на Апелативна прокуратура Пловдив през 2011г., съдържащи 

информация, свързана с предмета на проверката.  

 

 

I.КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

 

Съгласно чл. 35, ал.2 от НПК делата за престъпления против 

паричната и кредитната система и делата за престъпления против 

финансовата, данъчната и осигурителната системи са подсъдни на 

Окръжния съд като първа инстанция. Следователно първоинстанционна 

прокуратура по делата, с предмет на престъпление, съответстващ на 

тематичната проверка е Окръжна прокуратура –  Стара Загора. Видно 

от  справка № 5 през 2011г.  прокурорите в проверяваната прокуратура са 

наблюдавали 88бр. преписки с предмет престъпления против паричната 

и кредитната система и престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи, образувани през 2011г.  

От тях по 5бр. преписки е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство; 

Предварителна проверка по чл.9 от ИППП е възложена по 5бр. 

преписки; 
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По компетентност на друга прокуратура са изпратени 22бр. 

преписки; 

По 56бр. преписки е образувано досъдебно производство. От тях 2 

досъдебни производства са внесени с обвинителен акт. 

Единият обвинителен акт е по пр. №291/2011г. по описа на ОП- 

Стара Загора. Преписката е образувана на 10. 02. 2011г. за престъпление по 

чл. 255, ал.3 вр. с ал.1, т.2, т. 6 и т.7 от НК. Обвинителният акт е внесен на 

8.03.2012г. от прокурор Нейка Тенева. 

Вторият обвинителен акт е по пр. № СП 704/2011г. по описа на ОП- 

Стара Загора. Преписката е образувана на 18.03. 2011г. за престъпление по 

чл. 253, ал.2, вр. с ал.1 от НК. Обвинителният акт е внесен на 21. 04. 2012г. 

от прокурор Нейка Тенева. 

От общо образуваните 56бр. досъдебни производства със 

споразумение са внесени следните преписки: 

1/пр. №588/2011г. по описа на ОП- Стара Загора. Образувана е на 

16.03.2011г. за престъпление по чл. 249, ал.1 вр. с чл. 20 от НК. На 

29.04.2011г. е внесена с предложение за споразумение от прокурор Румен 

Арабаджиков. 

2/пр. №921/2011г. по описа на ОП- Стара Загора. Образувана е на 

28.04.2011г. за престъпление по чл. 249, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. На 

30.01. 2012г. е внесена с предложение за споразумение от прокурор Нейка 

Тенева.  

3/ пр. № СП 1408/2011г. по описа на ОП- Стара Загора. Образувана е 

на 4.07.2011г. за престъпление по чл. 243, ал.2,т.1 вр. с ал.1 вр. с чл. 20, 

ал.3 и 4 от НК. На 7. 02. 2012г. е внесена с предложение за споразумение 

от прокурор Радостин Рахнев. 

4/пр. №1866/2011г. по описа на ОП- Стара Загора. Образувана е на 9. 

09. 2011г. за престъпление по чл. 244, ал.1 от НК. На 18. 01. 2011г. е 

внесена с предложение за споразумение от прокурор Петко Георгиев. 

5/пр. №2295/2011г. по описа на ОП- Стара Загора. Образувана е на 

3.11.2011г. за престъпление по чл. 249, ал.1 от НК. На 4. 04. 2012г. е 

внесена с предложение за споразумение от прокурор Юлияна Станева.  

По преписките, образувани през 2011г. са спрени 25 досъдебни 

производства, а прекратени- 3бр. Останалите преписки не са приключили 

към датата на настоящата проверка. 

 

Видно от т.ІV по Справка №5 през 2011г. прокурорите от ОП- Стара 

Загора са наблюдавали 195бр. досъдебни производства. От тях към датата 

на настоящата проверка с постановление за спиране са приключили 75 ДП, 

с постановление за прекратяване са приключили- 33 ДП, с обвинителен акт 

са приключили 33 ДП, с предложение за споразумение в съда са внесени 

12 ДП, с предложение за прилагане на чл. 78 а от НК в съда са внесени 2 
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ДП, по компетентност на друга прокуратура са изпратени 12 ДП, а 

останалите ДП са висящи. 

По данни на АП- Пловдив през 2010г. в района на АП- Пловдив през 

2010г. са наблюдавани общо 397бр. досъдебни производства, а през 2011г.- 

общо 298бр. досъдебни производства. Относителният дял на намалението 

на досъдебните производства през 2011г. сравнен с цифрите за 2010г. е 

75%. Следователно през 2011г. сериозно е намаляла разкриваемостта на 

този вид престъпления. 

През 2010г. новобразуваните досъдебни производства са били 

281бр., а през 2011г.- 166бр. Относителният дял на навообразуваните 

досъдебни производства спрямо наблюдаваните досъдебни производства 

през 2010г. е 70%, а през 2011г.- 55%.  

Най- голям е броят на наблюдаваните досъдебни производства, 

образувани за престъпления по чл.244 НК- прокарване в обръщение на 

подправени парични знаци- през 2010г. са наблюдавани 303бр. дела, а през 

2011г.- 182дела. 

През 2010г. са приключени 322 досъдебни производства, а през 

2011г.- 213бр. Приключените досъдебни производства спрямо общо 

наблюдаваните през 2010г. са 81%, а през 2011г.- 71%.Следователно е 

налице намаление и по този показател. 

През 2010г. прокурорите са решили 338дела, а през 2011г.- 240бр. 

досъдебни производства. Относителният дял на решените досъдебни 

производства спрямо приключените досъдебни производства за 2010г. е 

95%, а за 2011г.- 88%. Изводът е, че прокурорите от апелативната зона 

стриктно спазват месечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК. 

През 2010г. са спрени 265 досъдебни прозводства, което 

представлява 78% от общо решените от прокурора дела, а през 2011г. са 

спрени 136 дела или 56% от общо решените от прокурора дела.този 

показател е в пряка връзка с разкирваемостта на полицията и зависи от 

тяхната работа. 

Най- много спрени досъдебни производства има за деяния по чл. 244 

от НК: през 2010г. те са 223бр. или 84% от общо спрените досъдебни 

производства, а през 2011г.- 90дела или 66% от общо спрените досъдебни 

производства. Досъдебните производства са спрени поради неразкриване 

на извършителя. 

През 2010г. са прекратени 34 дела или 10% от общо решените от 

прокурора досъдебни производства.През 2011г. са прекратени 55 дела или 

23% от общо решените от прокурора досъдебни производства. 

Повишението през 2011г. се дължи на обстоятелството, че през годината са 

прекратени 36 досъдебни производства поради изтекла давност, а те са 

общо 65% от прекратените през годината. 

През 2010г. са внесени 29 обвинителни акта или 8,5% от общо 

решените от прокурора досъдебни производства, а през 2011г. са внесени 
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41 акта или 17% от общо решените от прокурора досъдебни 

производства.налице е лека увеличение на броя на внесените обвинителни 

актове. 

През 2010г. са осъдени 37 лица, а през 2011г.- 56лица.Увеличението 

на броят на осъдените лица се дължи на увеличението на броя на 

внесените в съда прокурорски актове. Причината за това е увеличената 

активност на прокурорите и полицията при разследването на 

престъпленията по този раздел от НК. 

Оправдани са 4 подсъдими, но присъдите не са влезли в сила. 

По отношение на данъчните престъпления и престъпленията по ДДС 

се установи, че: 

  През 2010г. в апелативната зона са наблюдавани 855бр. досъдебни 

производства, а през 2011г.- 1075 досъдебни производства. Съпоставката 

не дава точна картина, защото през 2010г. са наблюдавани общо 500 

досъдебни производства по чл. 234 от НК, а през 2011г. са наблюдавани 

общо 676 досъдебни производства по чл. 234 от НК. Налице е увеличение 

на наблюдаваните дела със 79%. 

През 2010г. новообразуваните ДП са 584бр., приключили са 601бр. и 

неприключили- 230бр. През 2011г. новообразувани ДП са 680 

производства, като приключили са 805бр. и неприключили 243бр. Срокът 

на неприключилите производства е продължен. 

През 2010г. са решени общо 584 ДП.От тях спрени са 107бр., 

прекратени 134бр. и внесени в съда- 320бр. През 2011г. решените ДП са 

794. От тях спрени са 118бр., прекратени са 185бр. и внесени с 

прокурорски актове в съда 473бр.Увеличението през втората година е с 

15%. 

През 2010г. щетите по ДП, които са внесени с прокурорски актове в 

съда са в размер на 16 394 764.2лв., като възстановени за фиска са били 

1 064 159.16лв. През 2011г. щетите по ДП, които са внесени с прокурорски 

актове в съда са в размер на 9 519 764лв., като възстановени за фиска са 

били 256 224лв. Прави впечатление, че дори да е реализирана наказателна 

отговорност размера на възстановените щети и незначителен дял от 

причинените щети.    

От общо 453бр. прекратени  и внесени в съда ДП през 2010г. в срок 

до 7 месеца са приключили 389, което представлява 85, 8% от делата. 

Броят на делата, разследвани над 1 година е незначителен- 8.8%.  

През 2011г. от общо прекратените и внесени в съд 658бр. ДП, в срок 

до 7 месеца са приключили 558бр. или 85% от делата. Делата, разследвани 

над 1 година са 36бр. или 6,4% от делата. Имайки предвид, че това са 

производства с висока фактическа и правна сложност, срочността на 

приключване на ДП е сравнително добра.  

През 2010г. броят на спрените ДП в апелативната зона  е общо 

224бр. От тях срещу известен извършител са спрени 75бр. През 2011г. 
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броят на спрените ДП в апелативната зона е общо 118бр.От тях срещу 

известен извършител са спрени55бр. При изтичането на законовите 

срокове по ал.8 на чл.244 от НПК делата са възобновявани и по тях е 

провеждано ритмично разследване. 

Осъдените лица по тази категория дела през 2010г. са общо 280, а 

оправдани с влязла в сила присъда- 2. През 2011г. осъдените лица са общо 

536, а оправдани лица- 5. Налице е увеличение на броя на осъдените лица с 

52,2%.Данните сами по себе си водят до извода, че внесените в 

съдилищата прокурорски актове са били прецизни.Буди безпокойство 

фактът, че прокурорите от Апелативната зона не са били достатъчно 

активни в своята служебна дейност по изготвяне и внасяне на искания по 

чл. 72 от НПК, с оглед обезпечаване на предвидените наказания глоба и 

конфискация по съответните текстове от материалния закон. Вероятно 

това е една от причините за ниската стойност на конфискуваното с 

присъдите имущество. 

В същото време почти всички прокуратури отчитат ръст на делата по 

чл. 234 от НК, а това води до отнемане на предмета на престъплението с 

влязлата в сила присъда. Нерядко стойността на отнетия с присъда предмет 

на престъплението е висок. 

През 2010г. общият брой на наложените наказани е 358. Съдът е 

наложил наказание лишаване от свобода по 206 присъди.От тях условно 

осъдените са 184 или 89,3%. Наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 

до 5 години е наложено на 22 лица. 

Съдът е постановил общо 51 осъдителни присъди, сключени са 155  

споразумения. От общо 594 дела извън сроковете са приключили 7 бр. 

През 2011г. общият брой на наложените наказания е 727. Съдът е 

наложил наказание „лишаване от свобода” по 498 присъди. От тях условно 

осъдените са 459 или 92, 1 %.Наказание „лишаване от свобода”  за срок от 

3 до 5 години е наложено на 39 лица. 

 Съдът е постановил общо 61 осъдителни присъди, сключени са 379  

споразумения. От общо 792 дела извън сроковете са приключили 13 бр. 

Неприключилите 240 дела се разследват в определените от НПК 

срокове. 

През 2010г. прокуратурите от Апелативната зона са наблюдавали 53 

дела с предмет ДДС, а през 2011г.- 220бр. дела 

В по- голямата си част те се разпределят между ОП Стара Загора и 

ОП- Пловдив.  

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

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

взаимодействие между Министерство на финансите и Прокуратурата на 

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

апелативния прокурор на АП- Пловдив и  заповед на  окръжния прокурор 

на ОП – Стара Загора, е създаден Координационен  център на регионално 
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ниво за взаимодействие между ОП – Стара Загора  и ТД на НАП Пловдив, 

офис Стара Загора. Задачите му са свързани с провеждане на съвместни 

съвещания относно текущи задачи, свързани с преписки, които се 

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

Загора, свързани с констатации по ревизионни актове. В създадения 

Координационен център участват по 2 представители от ОП – Стара Загора 

и ТД на НАП Смолян. Включените в състава на Координационния център 

прокурори се занимават с преписките и досъдебните производства, 

свързани с данъчни престъпления. Работата на  Координационния център е 

подчинена на Вътрешните правила за работа на Координационните 

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

тези правила ежемесечно се провеждат работни срещи  между членовете 

на Координационния център, на които се разглеждат текущи въпроси по 

конкретни преписки и досъдебни производства. В тези работни срещи  

участват и разследващи полицаи. Прокурорите дават указания  относно  

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

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

на ЦУ на НАП. 

Според АП- Пловдив работни срещи на координационните центрове 

по региони са провеждани ежемесечно. ОП-Пловдив е наложила 

практиката при данъчни ревизии, извършени по реда на чл.122 от 

ДОПК(ревизии при особени случаи) когато не се признават за данъчен 

кредит, поради неоткриването на доставчик на посочен от него данъчен 

адрес и при наличие на документална обоснованост да не се сезира 

прокуратурата с уведомление.  

Бяха проверени следните досъдебни производства, образувани и 

водени за престъпления против паричната и кредитната система и против 

финансовата, данъчната и осигурителната система / чл. 243-260 от НК/: 

 

чл.243 от НК: 

1. пр. пр. №260/08г. по описа на ОП- Стара Загора, ДП №зм- 

1438/09г., по описа на РУП- Казанлък, наблюдаващ прокурор Дичо 

Атанасов- заместник- окръжен прокурор на ОП- Стара Загора: 

Преписката е образувана на 29.01. 2008г. въз основа на материали, 

изпратени от РП- Казанлък и отнасящи се за престъпление по чл. 243 от 

НК, извършено от С. П. Възложено е провеждане на предварителна 

проверка. С постановление от 29.09. 2009г. е образувано досъдебно 

производство за престъпление по чл. 243, ал.2,т.2, предл. 2 вр. с ал.1 от НК, 

извършено от С. П. Същият е привлечен като обвиняем на 9.02.2010г. В 

продължение на около 3 месеца, в периода от 17.03 до 28.06. 2010г., делото 

е било спряно.  

На 20. 10. 2010г. прокурор Дичо Атанасов внесъл в ОС- Стара Загора 

обвинителен акт срещу С. П. за това, че  от неустановена дата до 25. 01. 
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2008г. в гр. Казанлък, област Стара Загора и с. Черганово, община 

Казанлък е подправил- изготвил неистински държавни ценни книжа- 3бр. 

винетни стикери, от които 2 бр. от типа К2 за 2008г. с №7670 и №7696 и 1 

бр. от типа К1 за 2008г. с № 7663, предназначени за леки и товарни пътни 

превозни средства, за движение по републиканските пътища на Република 

България- престъпление по чл. 243, ал.2, т.2, предложение 2 вр. чл. 243, 

ал.1 от НК; 

И затова, че от неустановена дата до 25. 01. 2008г. в гр. Казанлък, 

обл. Стара Загора и с. Черганово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, е 

направил опит да подправи- изготви неистински държавни ценни- винетни 

стикери от типа К2 за 2008г. и К1 за 2008г., изразяващо се в изготвянето на 

: 4 листа с елипсовидни щампи с надпис „ФРПИ” за винетни стикери от 

типа К1, К2, К3 за 2008г., 48бр. заготовки на цветно изображение за 

лицевата част на винетни стикери от типа К2 за 2008г., 75бр. заготовки на 

цветно изображение за лицевата част на винетни стикери от типа К1 за 

2008г., 240бр. заготовки за лицевата част на малкия винетен стикер от типа 

К1 за 2008г., 168бр. заготовки за лицевата част на малкия винетен стикер 

от типа К2 за 2008г., 61 бр. заготовки за гърба на винетни стикери от типа 

К2 за 2008г., 297 бр. заготовки за гърба на големия винетен стикер от типа 

К2 за 2008г. и 208бр. заготовки за гърба на малкия стикер за годишна 

винетка за 2008г., предназначени за леки и товарни пътни превозни 

средства, за движение по републиканските пътища на Република България, 

като деянието не е било довършено поради независещи от дееца причини- 

престъпление по чл. 243, ал.2,т.2, предложение 2, вр. чл. 243, ал.1, вр. 

чл.18, ал.1 от НК. 

С разпореждане по НОХД№624/2010г., постановено от ОС- Стара 

Загора на 17. 11. 2010г., на осн. чл. 248, ал.2, т.3 вр. с чл. 249, ал.2 от НПК, 

съдията- докладчик върнала делото на ОП- Стара Загора за това, че в хода 

на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на 

процесуалните правила, които са довели до ограничаване правото на 

защита на обвиняемия. Според съда внесения обвинителен акт не отговаря 

на изискванията на чл. 246 от НПК, защото в обстоятелствената част на 

обвинителния акт е посочен резултатът от множество действия на оглед, 

претърсване и изземване, извършени в различни обекти, имащи връзка с 

обвиняемия, но този резултат е изложен по начин, от който не става ясно в 

кои обекти, какви вещи, относими към предмета на повдигнатите 

обвинения, са установени и иззети.  

Както в обвинителния акт, така и в постановлението по чл. 219 от 

НПК броя на винетните стикери, предмет на второто обвинение не е 

уточнен и наред с това към делото са приложени незаверени преписи от 

постановление за прекратяване на друг обвиняем по ДП и определение, с 

което това постановление е било потвърдено. Подробно са посочени и 
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други отстраними нарушения на процесуалните правила, които са довели 

до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. 

На 11. 12. 10г. прокурорът върнал делото за допълнително 

разследване за изпълнение указанията на съда. На 29. 04. 2011г. е 

постановено частично прекратяване за престъпление. В периода 9. 05. -

18.11. 2011г. досъдебното производство било спряно. На 21. 11. 2011г. 

прокурорът иззел делото и разследването е възложено на следовател от 

ОСлО при ОП- Стара Загора. В периода 24.01.- 4.05. 2012г. делото отново 

било спряно. На 4. 05. 2012г. разследването е възобновено, а на 27. 07. 

2012г. отново е спряно. 

 

чл.244 от НК 

пр. пр. №3516/10г. по описа на ОП- Стара Загора, ДП №353/10г., 

по описа на РУП-Раднево, наблюдаващ прокурор Ю.Станева- 

прокурор в ОП- Стара Загора: 

 

Чл.252 от НК: 

пр. пр. №5200/09г. по описа на ОП- Стара Загора, ДП №1888/09г., 

по описа на ОДП- Стара Загора, наблюдаващ прокурор Юлияна 

Станева-прокурор в ОП- Стара Загора: 

Преписката е образувана на 17. 12. 2009г, когато е получено 

уведомление  по чл. 212 от НПК за започване на досъдебно производство. 

Разпределена е на прокурор Юлияна Станева. С постановление от 21. 07. 

2010г. наблюдаващия прокурор указал на разследващия орган 

допълнително разследване. На 17. 01. 2011г. прокурор Станева внесла 

делото в ОС- Стара Загора с обвинителен акт срещу Д. Ч. за това, че в 

периода от 2003г.- 17. 12. 2009г. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора без 

съответно разрешение по чл. 11, ал.1 от Закона за банките (отменен 

параграф 5 от преходните и заключителни разпоредби на закона за 

кредитните институции) или чл. 13, ал.1 от Закона за кредитните 

институции(обнародван ДВ бр. 59/21. 07. 2006г.) извършил по занятие 

банкови сделки по силата на чл.1, ал.4 вр. с ал.1 от Закона за банките и 

чл.2, ал.1 от Закона за кредитните институции, за които се изисква такова 

разрешение, като предоставял кредити в български лева на различни лица 

срещу задължение на същите да му върнат получените в заем суми и 

договорена лихва върху тях- престъпление по чл. 252, ал.1 от НК. 

С разпореждане от 9.02. 2011г. по НОХД№60/11г. по описа на ОС- 

Стара Загора, съдията- докладчик Спасена Драготинова върнала делото на 

прокурора, поради допуснати на стадия на ДП съществени процесуални 

нарушения както при привличането на обвиняемия, така и от прокурора 

при съставяне на обвинителния акт по чл. 246, ал.2 и 3 от НПК, довели до 

ограничаване правото на защита на обвиняемия и неговия защитник 

поради невъзможност да разбере обвинението в неговата цялост и 
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пълнота.В мотивите си съдията посочил, че обвинителния акт не отговаря 

на изискванията на т. 4.2 от ТР№2/2002г. на ОСНК на ВКС, която изисква 

прокурорът да посочи фактите, които обуславят съставомерността на 

деянието и участието на подсъдимия в него, към които се отнасят времето, 

мястото и начина на извършването му, както и другите съставомерни 

обстоятелства при обсъждане на доказателствата, от които същите се 

извеждат. Според съдията, макар да е посочен конкретния времеви период, 

през който са извършвани банковите сделки без нужното за това 

разрешение(предоставянето на парични кредити на посочените в 

обвинителния акт лица), не са конкретизирани достатъчно( по време, по 

място и по размер)получените от лицата парични суми, както и размерът 

на върнатите заеми. Липсва и назначената по делото ССЕ с оглед 

установяване на общия размер на вредата. По този начин не е изяснено не 

само какъв е размерът на раздадените кредити, но и какъв е размерът на 

насрещната материална облага(полученият неправомерно доход), респ. 

вредата, с оглед извода, че лицето осъществява тази дейност по занятие- 

като източник на доходи чрез реализиране на лихвата по отпуснатите 

заеми. Освен това съдията сочи, че никъде не е посочено в какво 

качество(от свое име като физическо лице, или като едноличен собственик 

на капитала на притежаваното от него търговско дружество „Д” ЕООД, 

или като пълномощник на другиго) на съпругата си М. Ч., едноличен 

собственик и управител на „Я”ЕООД обвиняемият е извършвал дейността 

по банково кредитиране. Тези обстоятелства не са изяснени както в 

обстоятелствената, така и в заключителната част на обвинителния акт. 

Според съда в случая следва да бъде установено дали всяка едно от 

осъществените сделки по предоставяне на парични средства на щирок кръг 

лица от обвиняемия представлява банково кредитиране(дали същите са 

реализирани срещу насрещна материална облага, насочена към 

обезпечаване на неговата и на семейството му издръжка).Липсата на 

обосновка чрез подробно посочване на фактите от посочената 

категория(вкл. Размера на вредата, респ. неправомерния доход) съставлява 

съществено нарушение на процесуалните правила . 

Наред с това според съдията е налице несъответствие между 

отразеното в обстоятелствената част на обвинителния акт и 

постановлението за привличане на обвиняем. В постановлението за 

привличане като обвиняем липсва разграничение и конкретизация на 

фактите и обстоятелствата по отделните пунктове на обвинението по 

начина, по който това е направено в обстоятелствената част на 

обвинителния акт. В резултата на посочените по- горе нарушения съдът 

направил извода, че са налице допуснати от прокурора особено 

съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване 

на процесуалните права на обвиняемия, тъй като същият е поставен в 
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невъзможност да разбере фактите, които обуславят съставомерността на 

деянието и неговото участие в осъществяването му. 

На 11. 02. 2011г. прокурор  Станева подала протест срещу така 

постановеното разпореждане по НОХД№60/11г. по описа на ОС- Стара 

Загора. 

С определение от 28. 02. 2011г., постановено по ВЧНД№104/11. по 

описа на АС- Пловдив протестът е оставен без уважение. 

С постановление от 11. 03. 2011г. прокурорът върнал делото на 

разследващия делото полицай с указание за допълнително разследване. 

С постановление от 3. 05. 2011г. делото било прекратено. 

 

Чл. 255 от НК 

1. пр. пр. №535/09г. по описа на ОП- Стара Загора, ДП 

№234/09г., по описа на ОДП- Стара Загора, наблюдаващ прокурор 

Алексей Ангелов-прокурор в ОП- Стара Загора: 

В ОП- Стара Загора преписката е образувана на 17.02.2009г. въз 

основа на материали от ревизия, извършена от ТДД- Стара Загора. 

Разпределена е при спазване на чл. 9 от ЗСВ и за наблюдаващ прокурор е 

определен Алексей Ангелов. На 7. 07. 2009г. е образувано досъдебно 

производство срещу  Е. Г. за престъпление по чл. 255, ал.3, във вр. ал.1, т.2, 

т.6 и т.7, във вр. чл.26, ал.1 от НК. По делото две вещи лица са дали 

заключения по счетоводни експертизи, а едно- по кричиналистическа 

експертиза на писмени доказателства. В периода от 23.12.09г. до 13.01. 

2010г. делото било спряно. На 17. 03. 2010г. прокурор Ангелов внесъл в 

ОС- Стара Загора обвинителен акт срещу Е. Г. за това, че в периода 1. 01. 

2004г.- 10.08.2007г. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано 

престъпление, като едноличен собственик на капитала, управляващ и 

представляващ на „Ф” ЕООД гр. Стара Загора, със седалище и адрес на 

управление в гр. Стара Загора, е избегнал установяването и плащането на 

данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери- 108 219.45лв., 

като съставил и използвал документи с невярно съдържание при 

представяне на документи пред органите по приходите и потвърдил 

неистина в подадени декларации- СД по ЗДДС и дневници за покупки и 

продажби и фактури на „Ф” ЕООД, описани подробно в обвинителния акт, 

като е извършил тези действия в 16 данъчни периода, по 34 бр. фактури и е 

действал в условията на продължавано престъпление- чл. 26, ал.1 от НК, 

тъй като отделните деяния осъществяват поотделно състава на едно и също 

престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при 

една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което 

последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на 

предшестващите- престъпление по чл. 255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2, т.6 и т.7, 

във вр. с чл.26, ал.1 от НК. 
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С разпореждане от 20.04.2010г. по НОХД№172/10г. по описа на ОС- 

Стара Загора делото е върнато на прокурора, защото в обстоятелствената 

част не са описани правните рамки на обвинението, не е посочено 

престъплението с всички елементи на фактическия му състав и това води 

до несъответствие между обстоятелствената и заключителната част на 

обвинението. Според съда по този начин са нарушени правата на 

обвиняемия.В Акт за резултати от извършена планова проверка по заповед 

№ПП- 01- 54/3.05.2012г. на Главния инспектор на ИВСС беше 

констатирано, че” обвинителният акт не посочва престъплението, 

извършено от обвиняемия, времето, мястото и начинът на извършването 

му. Вместо това се посочва какво установяват едни или други 

доказателства, събрани на ДП. Не е ясно има ли други доказателства, 

които опровергават установеното с посочените в обвинителния 

акт.Проверяващият екип намира, че при изготвяне на обвинителния акт 

прокурор Ангелов не е проявил необходимата прецизност. 

В разпореждането съдията- докладчик не е конкретизирала 

допуснатите нарушения, съгласно изискването на чл. 249, ал.2 от НПК. 

Тя не е посочила кои елементи от фактическия състав, съдържащи се в 

съответния текст на НК не са посочени в обстоятелствената част на 

обвинителния акт, но са посочени в неговия диспозитив. Без да се посочат 

конкретните недостатъци на обвинителния акт не би могло да се 

направи обоснован извод за наличие на противоречие между неговата 

обстоятелствена част и диспозитива. Липсата на конкретика в 

горепосоченото разпореждане води до затруднения при изпълнение на 

разпореждането на съда. 

На 27.04.2010г. ОП- Стара Загора внесла отново делото с 

обвинителен акт, но с определение от 14. 06. 2010г., на осн. чл. 288 от НПК 

съдът отново върнал делото на прокурора. На 30.06. 2010г. делото отново 

било внесено с обвинителен акт 

С разпореждане №95 от 3. 08. 2010г., постановено по 

НОХД№404/10г. по описа на ОС- Стара Загора делото отново било 

върнато на прокурора. В мотивите си съдът посочил, че указанията, дадени 

на прокурора с определение от 8. 06. 2010г. не са изпълнени. С 

постановление от 31. 08. 2010г. прокурорът изпратил делото с указания за 

допълнително разследване. 

На 16. 03. 2011г. ОП- Стара Загора внесла в ОС- Стара Загора нов 

обвинителен акт, с който предала на съд Е. Г. за престъпление по чл.255, 

ал.3 във вр. с ал. 1, т.2, т.6 и т.7 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК. въз основа на 

така внесения обвинителен акт е образувано НОХД№214/11г. със съдия- 

докладчик Мариана Христакиева. 

С разпореждане от 8. 06. 2011г. тя върнала делото на прокурора за 

четвърти път. В мотивите на разпореждането посочила, че между 

обстоятелствена и заключителна част на обвинителния акт по п. 4, 5, 6, 8, 
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9, 12 и 14 е налице несъответствие в номерата на подадените справки- 

декларации за съответните данъчни периоди. Според съдията неточното 

посочване води до порочност, защото не позволява да се разбере въз 

основа на кои документи прокурорът е формулирал обвинението си. 

Внимателното запознаване с обвинителния акт сочи, че номерата 

на справките- декларации, посочено в обстоятелствената част и в 

диспозитива на обвинителния акт са идентични. В началото на 

обстоятелствената част на обвинителния акт при посочване на 

входящия номер на справките- декларации не е посочен кода на ТДД- 

Стара Загора, до което е адресиран документа и който е един и същ за 

всички данъчни субекти със седалище в неговия данъчен район. Прокурор 

Ангелов е посочил този код при изписване на престъплението в 

обстоятелствената част на обвинителния акт и в диспозитива на 

обвинението, като при изписване на кода на ТДД – Стара Загора по т.12 

от ОА е допуснал и техническа грешка. Посочването или непосочването 

на кода на съответното териториално данъчно учреждение в справката- 

декларация по ЗДДС не е съществена част от индивидуализацията на 

документа. Този код дори не винаги се изписва. Разминаването не води до 

неяснота на обвинението. Следователно няма противоречие между 

обстоятелствена част и диспозитив на обвинителния акт, което да е 

довело до неяснота на обвинението и с това да е нарушило правото на 

защита на обвиняемия. Доводите на съда не се подкрепят от 

съдържанието на обвинителния акт. 

С измененията на чл. 287, ал.1 от НПК, обнародвани в ДВ бр. 

32/2010г. се даде възможност на прокурора да повдига ново обвинение, 

когато на съдебното следствие установи основания за съществено 

изменение на обстоятелствената част на обвинението. Отпадна 

изискването тези обстоятелства да не са били известни на органите на 

досъдебното производство.Следователно с горепосочените изменения 

приложното поле на чл. 287, ал.1 от НПК се разпростира и върху 

обстоятелства, които са били известни на органите на досъдебното 

производство. Такава е хипотезата и в настоящия случай. 

Съдът може да върне делото на прокурора в случай, че според него 

в обстоятелствената част на обвинителния акт и в неговия диспозитив 

едни и същи справки- декларации са посочени с различни номера и това 

води до съществено изменение на обстоятелствената част на 

обвинението едва след изчерпване на възможността за упражняване на 

правомощието на прокурора по чл. 287, ал.1 от НПК в открито съдебно 

заседание.В конкретния случай преценката на решаващият състав на ОС- 

Стара Загора за връщане на делото на прокурора се явява 

преждевременна. 

Проверяващият екип констатира и противоречие в практиката на 

съдията- докладчик изразяваща се в следното: 
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При проверката по чл. 248 от НПК, извършена на ОА, внесен на 17. 

03. 2010г. съдия Христакиева е приела, че разминаването в посочването 

на кода на ТДД- Стара Загора в обстоятелствената част на ОА и 

диспозитива, съществуващо в т.4 до т.9 и т. 15 от ОА не води до 

противоречие между тези негови части и до „съществено накърняване 

процесуалните права на обвиняемия, по отношение на който обвинението 

следва да бъде формулирано точно и ясно”. 

При проверката по чл. 248 от НПК, извършена на ОА, внесен на 16. 

03. 2011г. съдия Христакиева застъпила обратното становище. Според 

нея разминаването в посочването на кода на ТДД- Стара Загора в 

обстоятелствената част на ОА и диспозитива, съществуващо в пункт 4, 

5, 6, 8, 9, 12 и 14 от ОА води до противоречие между тези негови части и 

до „съществено накърняване процесуалните права на обвиняемия, по 

отношение на който обвинението следва да бъде формулирано точно и 

ясно”.Настоящата тематична проверка е правена по време на плановата 

проверка. Екипът извършил двете проверки е един и същ. В ИВСС не са 

постъпвали документи и възражения, които да доведат до промяна на 

посочените по- горе изводи. Предвид изложеното настоящият Акт за 

резултати потвърждава горепосочените изводи за действията на прокурора 

и на съда. 

Петият обвинителен акт прокурор А. Ангелов внесъл на 

13.07.2011г. По него в ОС- Стара Загора е образувано НОХД№489/11г., 

което приключило с присъда, която влязла в сила на 13.10.2011г. 

 

пр. пр. №2542/09г. по описа на ОП- Стара Загора, ДП №1/10г., по 

описа на ОДП- Стара Загора, наблюдаващ прокурор Алексей Ангелов-

прокурор на ОП- Стара Загора: 

Преписката е образувана на 24. 07. 2009г. въз основа на материали, 

изпратени от ТДД- Стара Загора. На 19. 01. 2010г. е образувано досъдебно 

производство срещу Р. А. за извършено от него престъпление по чл. 255, 

ал.3, вр. с ал.1,т.6 и т.7 от НК. На 16. 12. 2010г. прокурор Ангелов внася в 

ОС- Стара Загора обвинителен акт срещу Р. А. за това , че в периода 1.01.- 

14. 04. 2008г. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано 

престъпление, на два пъти, като управител и представляващ „Р”ДЗЗД, гр. 

Стара Загора е избегнал установяването и плащането а данъчни 

задължения по ЗДДС в особено големи размери 65 567.40лв., като съставил 

и използвал документи с невярно съдържание- месечни СД по ЗДДС и 

съответните дневници за покупки, в които невярно е документирано, че са 

получени доставки с писаните в тях стоки и услуги и е платен начисления 

ДДС, при представяне на информация пред органите на приходите- ТД на 

НАП гр. Стара Загора и приспаднал неследващ се данъчен кредит по 

недействителни сделки, като с деянието са укрити данъчни задължения по 



 15 

ЗДДС в размер на общо 65 567.40 лв.- престъпление по чл. 255, ал.3 вр. с 

чл. 255, ал.1,т.6 и т.7 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

С разпореждане №40 от 14.03. 2011г. , постановено по НОПД№5/11г. 

по описа на ОС- Стара Загора съдия- докладчик Мариана Христакиева 

върнала делото на прокурора. В мотивите си посочила, че в обвинителния 

акт „не е посочено изискването на закона престъплението, за което се 

повдига обвинение, да бъде посочено с всички елементи на фактическия 

състав, съдържащи се в съответния текст от НК.„ Посочила, че 

изпълнителното деяние на чл. 255 , ал.1, респ. ал.3 на чл. 255 от НК е 

„избегне установяване или плащане” на данъчни задължения в особено 

големи размери при хипотезите, предвидени от т.1 до т. 7 на ал.1. Според 

нея в обстоятелствената и заключителната част на обсъждания 

обвинителен акт е използван термин, който не е елемент от фактическия 

състав на чл. 255, ал.1 от НК. При изписване на правната квалификация на 

деянието прокурорът веднъж е посочил, че обвиняемият е избегнал 

установяване  и плащане на данъчни задължения по ЗДДс в особено 

големи размери- 65 567.40лв., като за просрочените периоди е приспаднал 

неследващ се данъчен кредит, след което е посочил, че с деянието са 

укрити данъчни задължения по ЗДДС в размер на 65 567.40лв. 

Според съдията- докладчик в обстоятелствената част на л3 е налице 

несъответствие по отношение на сума, дължима към републиканския 

бюджет за периода 1.12.2007г.- 31. 10. 2008г. от „Р” ДЗЗД, която веднъж е 

посочена в размер на 293 087.35лв., а след това- в размер на 293 137лв. 

Посочила, че посочените по- горе съществени нарушения на 

процесуалните правила са  допуснати в постановлението за повдигане на 

обвинение и привличане в качеството на обвиняем, които също следва да 

бъдат отсранени. 

Срещу така постановеното разпореждане прокурорът подал протест, 

който бил оставен без уважение. С постановление от 15.04. 2011г. делото 

било върнато на разследващия полицай за допълнително разследване. 

На 30. 05. 2011г. прокурор Ангелов внесъл в ОС- Стара Загора нов 

обвинителен акт. Делото, образувано въз основа на него приключило на 23. 

06. 2011г. с присъда, която влязла в сила. 

 

пр. пр. №697/08г. по описа на ОП- Стара Загора, ДП №264/08г., 

по описа на ОДП- Стара Загора, наблюдаващ прокурор Юлияна 

Станева-прокурор на ОП- Стара Загора: 

Преписката е образувана на 18.03.2008г. по материали, изпратени от 

други органи. На 7. 10. 2008г. е образувано досъдебно производство за 

разследване от дознател. В периода от 16.04. до 5. 11. 2009г. делото е било 

спряно. На 14. 12. 2010г. прокурор Станева внесла делото в ОС- Стара 

Загора с обвинителен акт срещу А. Ц. за това, че в периода 1. 04. – 14. 11. 

2007г. в условията на продължавано престъпление в гр. Стара Загора ,в 
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качеството си на представляващ и управител на „А”ЕООД, е избегнал 

установяването на данъчни задължения: ДДС, като при представяне на 

информация пред органите по приходите: ТД на НАП- Стара Загора, е 

използвал документи с невярно съдържание: справки декларации по ЗДДС 

и прилежащите им дневници за покупки с описани в тях данъчни фактури 

и приспаднал неследващ се данъчен кредит, за съответните данъчни 

периоди, всички в размер на 797 741.08, което представлява данък в 

особено големи размери- престъпление по чл. 255, ал.3 вр. с ал.1,т.6, предл. 

1 и т.7 вр. с чл. 26, ал.1 НК. 

С разпореждане от 11 март 2011г. по НОХД№758/10г. по описа на 

ОС- Стара Загора, съдията докладчик  Татяна Гьонева внесла делото за 

разглеждане в открито съдебно заседание за предварително изслушване на 

страните и го насрочила за 28. 03. 2011г. 

С определение, постановено в открито съдебно заседание на 28 

април 2011г. съдията върнала делото на прокурора, за отстраняване на 

съществени нарушения на процесуалните правила. В мотивите си 

посочила, че са допуснати несъответствия в данъчен период месец август 

2007г. и месец октомври 2007г., като същите съществували още в 

постановлението за привличане в качеството на обвиняем по досъдебното 

производство.Сочените от съдията съществени нарушения на 

процесуалните правила е следвало да бъдат забелязани още при 

проверката по чл. 248 от НПК. 

С постановление  от 3. 05. 2011г. прокурорът указал на разследващия 

полицай да извърши допълнително разследване. На 6. 12. 2011г. прокурор 

Станева отново внесла делото в ОС- Стара Загора с обвинителен акт. Въз 

основа на него в ОС- Стара Загора е образувано НОХД№849/11г. Делото 

приключило с присъда, влязла в сила на 13. 02. 2012г. 

  

Чл. 257(отм.) от НК 

 пр. пр. №348/06г. по описа на ОП- Стара Загора, ДП №ЗМ 

78/06г., по описа на ОДП- Стара Загора, наблюдаващ прокурор 

Алексей Ангелов-прокурор на ОП- Стара Загора: 

Преписката е образувана на 14. 02. 2006г. по материали от разделена 

преписка. Извършена е предварителна проверка и на 12. 10. 2006г.  е 

образувано досъдебно производство срещу К. Г. за престъпление по чл. 

257, ал.1 вр. с чл. 256 от НК. Делото е било спряно в периода от 13. 04. до 

12. 11. 2007г., т. е в продължение на 7 месеца и в периода от 30.01. 2008г.  

до 17.07. 2009г., т. е. в продължение на 18 месеца. 

 На 21. 12. 2009г. прокурор Ангелов внесъл в ОС- Стара Загора 

обвинителен акт срещу К. Г. за това, че в периода 15. 02.- 14. 12. 2002г. в 

гр. Стара Загора в условията на продължавано престъпление, като 

управител на „Ф.” ЕООД гр. Стара Загора укрил данъчни задължения по 

ЗДДС в особено големи размери 1 123 539.71лева, като с тази цел водил 
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счетоводна отчетност на ръководената от него фирма и ползвал счетоводни 

документи с невярно съдържание- месечни СД по ЗДДС, съответните 

дневници за покупки и фактури, в които невярно е документирано, че са 

получени доставки с описаните в тях стоки и услуги и е платен начисления 

ДДС, в резултат на което през 7 данъчни периода приспаднал неследващ се 

данъчен кредит по недействителни сделки. В обвинителния акт е посочено, 

че обвиняемият е действал в условията на продължавано престъпление- чл. 

26, ал. от НК и деянието му съставлява престъпление по чл. 257, ал.1, 

предл. ІІ, във вр. с чл. 256 от НК(стара редакция) във вр. с чл. 26, ар.1 вр. с 

чл. 2, ал.2 от НК.   

 С разпореждане №11 от 21. 01. 2011г. по НОХД№1047/09г. по описа 

на ОС- Стара Загора, на осн. чл. 249 от НПК, съдия Мариана Христакиева 

върнала делото на прокурора. В мотивите си посочила, че в обвинителния 

акт са очертани фактическите рамки на обвинението, но не и правните 

такива. Според нея в обвинителния акт бил изписан само цифровия израз 

на правната квалификация на престъплението, за което се повдига 

обвинение. Съдът посочил, че по този начин не е изпълнено изискването 

на закона за посочване в обстоятелствената част на обвинителния акт на 

самото престъпление, което изискване означава да бъде посочено 

престъплението с всички елементи на фактическия му състав, съдържащи 

се в съответния текст от НК- в случая чл. 257, ал.1 (отм).Според съдията- 

докладчик липсата на формулировка на правните рамки на обвинението 

води до едно разминаване(несъответствие) между обстоятелствена и 

заключителна част на обвинението.Това довело до ограничаване на 

процесуалните права на обвиняемия, тъй като те не са дали възможност да 

узнае обвинението в неговата цялост. 

Внимателното запознаване с обвинителния акт сочи, че при 

неговото изготвяне не са спазени изискванията на чл. 246, ал.2 от НПК. В 

обстоятелствената част на обвинителния акт се сочи какво е 

установила данъчната ревизия и дали нейните констатации се подкрепят 

от доказателствата по делото. От изготвения по този начин 

обвинителен акт не става ясно каква фактическа обстановка е 

установена според прокурора и какво престъпление тя установява. 

Прокурорът не е посочил времето, мястото и начинът на извършване на 

престъплението по чл. 257, ал.1,пр.2(отм) във вр. с чл. 256, ал.1 от НК вр. 

с чл. 26, ал.1 вр. с чл. 2,ал.2 от НК. 

В същото време, в разпореждането от 21.01.2010г. съдията не е 

конкретизирал кои правни рамки на обвинението и кои елементи на 

фактическия състав на престъплението не са посочени в 

обстоятелствената част на обвинителния акт.   

На 24. 02. 2010г. прокурор Ангелов отново внесъл делото с 

обвинителен акт. На 18. 06. 2010г. с определение по чл. 288 от НПК съдът 

върнал делото на прокурора за втори път. С постановления от 21.06. 2010г. 
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и от 22. 07. 2010г. прокурорът е връщал делото на разследващия орган с 

указания за допълнително разследване.  

Делото било спряно в периода 21.09.- 5.10.2010г., т. е. за 13 дни. На 

21. 04. 2011г. прокурор Ангелов внесъл делото с обвинителен акт за трети 

път. Въз основа на него в ОС- Стара Загора било образувано 

НОХД№315/11г., което все още не е приключило. 

По делото има един обвиняем, осем свидетели и едно вещо лице, 

което дало заключение по назначената експертиза, 1бр. ДРА, справки за 

фирми, протокол от НАП, декларации по ЗДДС, СД по ЗДДС и дневници 

за покупки и продажби на „Ф”ЕООД- Стара Загора- общо 249 стр.,1 бр. 

ДРА и два тома насрещни проверки- общо 1522 страници. 

В конкретния случай разумният срок за разглеждане и решаване на 

делото започва да тече от образуване на преписката, от която са отделени 

материалите, въз основа на които е образувана пр. пр. №348/06г. по описа 

на ОП- Стара Загора. При настоящата проверка тази дата не е установена. 

Поради това разумният срок ще бъде изчислен при вариант, който е по- 

благоприятен за прокурора и съда, като за начало ще се приеме датата на 

образуване на досъдебното производство- 14. 02. 2006г. От неговото 

образуване до настоящия момент са изтекли 7 години. От този срок следва 

да бъде приспаднато времето, през което делото е било спряно- 2 години 1 

месец и 13 дни. Следователно общата продължителност на делото на 

първа инстанция е 4 години, 10 месеца и 17 дни, а то все още не е 

приключило. Според критериите на Европейския съд по правата на човека 

общата продължителност на това наказателно производство не 

удовлетворява критериите за разумен срок.  

 

пр. пр. №3369/10г. по описа на ОП- Стара Загора, ДП №639/10г., 

по описа на ОДП- Стара Загора, наблюдаващ прокурор Алексей 

Ангелов-прокурор на ОП- Стара Загора: 

Преписката е образувана на 29.09.2010г. въз основа на материали 

отделени от досъдебно производство. С постановление от 5. 10. 2010г. е 

образувано досъдебно производство срещу С. С. за престъпление по чл. 

257, ал.1(отм), вр. с чл. 256, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 вр. с чл. 2, ал.2 от НК. 

На 16.03.2011г. прокурор А. Ангелов внесъл делото в ОС- Стара 

Загора с обвинителен акт. С разпореждане от 9.05. 2011г., постановено по 

НОХД№233/11г. по описа на ОС- Стара Загора делото е върнато на 

прокурора. В мотивите си съдия Христакиева посочила, че „прокурорът 

при изписване на правната квалификация на деянието на обвиняемия С. е 

посочил, че целта е осуетяване установяването на данъчни задължения в 

особено големи размери(вм. в големи размери), а по отношение на 

съставомерния резултат по чл. 257 , ал.1,пр.1 от НК се е задоволил да 

отбележи стойността на укритите данъчни задължения в размер на 
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1 070 630.74лв., без да е изписан елемента на този състав- „особено големи 

размери”. 

Отделно от това в разпореждането си съдия- докладчик Христакиева 

твърди, че посочените по- горе съществени нарушения са допуснати при 

повдигане на обвинението на Р. А.”(вж. стр.1, абзац 5 от разпореждане 

№64 от 9.05. 2011г. по НОХД№233/11г. по описа на ОС- Стара Загора)  

Проверяващият екип установи, че по ДП№639/2010г. по описа на 

ОДП- Стара Загора не е повдигано обвинение на Р. А.Предмет на това 

досъдебно производство и на внесения обвинителен акт са деянията на С. 

С.Следователно съдията- докладчик не е извършила достатъчно 

задълбочена проверка по чл. 248 от НПК и не е проучила внимателно 

делото. 

На 17. 05. 2011г. прокурор Ангелов подал протест срещу това 

разпореждане на Ос- Стара Загора. 

С определение №189 от 31. 05. 2011г., постановено по 

ВЧНД№269/11г. по описа на АС- Пловдив разпореждането е отменено и 

делото е върнато на ОС- Стара Загора за по- нататъшен ход. 

НОХД№233/11г. по описа на ОС- Стара Загора е приключило с 

присъда, влязла в сила на 26. 10. 2011г. 

 

 Установи се, че по някои от досъдебните производства са 

предприемани мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и 

отнемането на вещи в полза на държавата.     

        

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

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

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

АП-Пловдив е конкретизирано задължението на прокурорите, определени 

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

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

като преписките и досъдебните производства  се вписват в съответен 

регистър,  а  за  резултатите се уведомява АП  - Пловдив. 

                

В изпълнение на законовите правомощия, регламентирани в 

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

25.09.2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на 

имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството 

на вътрешните работи, органите на Министерството на финансите, 

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

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

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

взаимодействие между прокуратурите от Старозагорския регион и 
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КУИППД гр. Пловдив. Издадена е заповед на окръжния прокурор  на ОП-

гр.Стара Загора, с която е определен прокурор за контакт.  

 В прокуратурите са заведени специални регистри за вписване на 

отделни административни преписки  за кореспонденция с органите на 

КУИППД.  
          

    

          II.ИЗВОДИ 

 

Престъпленията против паричната и кредитната система са очертани 

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

представляват посегателства срещу нормалното функциониране на 

паричното обръщение или на кредитирането.   

Престъпленията против финансовата, данъчната и осигурителните 

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

кредитна измама, нецелева употреба на бюджетни средства, избягване, 

установяване или плащане на данъчни задължения, осъществяване без 

съответно разрешение на банкови, застрахователни или други финансови 

сделки,  и др.      

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

прекият умисъл. В повечето от този вид престъпления субект на 

престъплението може да бъде всяко наказателноотговорно лице. 

          Проверката  на посочените по-горе дела установи, че  разследването 

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

установения в НПК ред. Правната и фактическа сложност, които 

обикновено ги характеризират, обосновават исканията за удължаване 

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

протекло дълго и безрезултатно на фона на високата им степен на 

обществена опасност и засягането на значим държавен интерес, както и с 

оглед разходвания, най-общо казано,  държавен  ресурс.            

 По повечето от делата, преди образуване на досъдебно 

производство са извършвани предварителни проверки,  като често се е 

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

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки № И 

89/10.03.2011г.  

           От проверката на делата се налага и изводът, че взаимодействието с 

органите на ТД на НАП във връзка с образуване и разследване на 

престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система е 

на много добро ниво. 

          Намираме за оправдано и наложително провеждането на обучителни 

семинари по този род престъпления. 
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 Подробни препоръки за подобряване работата на ОП- стара Загора 

са дадени с Акт за резултати по Заповед № ПП-01-54 / 03.05.2012 г. на 

Главния инспектор на Инспектората към ВСС. С оглед на това намираме, 

че даването на препоръки с настящия Акт за резултати не е необходимо. 

 

    ИНСПЕКТОР: 

    

      АЛБЕНА КОСТОВА 
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