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     На основание чл. 58 във вр. с чл. 30, т. 18 от ЗСВ, Заповед № ТП-01-

1/13г. на Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и 

решение по протокол №4 от заседание на Висшия съдебен съвет, 

проведено на 31 януари 2013г. се извърши, тематична проверка „Анализ на 

прекратените поради изтекла давност наказателни производства срещу 

известен извършител, за периода от 1. 01. 2012г. до 31. 12. 2012г.” 

 

СРОК за извършване на проверката до 27.04.2013 г. 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

          -изискване на статистическа информация от ВКП и отделни 

прокуратури; 

 - анализ на документация. 

 

Изключването на наказателното преследване по давност води до 

липса на справедливост и пречи за постигане целите на генералната и 

персоналната превенция. Много често липсата на възмездие спрямо 

извършителя на престъплението се дължи на нечие бездействие и/или 

неефективни действия. Прекратените по давност досъдебни производства, 

водени срещу известен извършител наред с другите последици, обезмислят 

усилията на органите, ангажирани в борбата с престъпността. Този начин 

на приключване на делата може да доведе до безмислено прекършени 

човешки съдби. Това налага прекратените по давност дела да бъдат 

внимателно наблюдавани. Прокуратурата на Република България ежегодно 

събира информация за тях и я отразява в годишните си доклади. Налице са 

методически Указания на главния прокурор за работа по различните 

видове дела. Съответните административни ръководители са издавали 

заповеди за  създаване на по- добра организация на работа за изпълнение 

на дадените указания.  

В периода от 1. 01. 2012г. до 31. 12. 2012г. прокурорите в 

Прокуратурата на Република България са прекратили общо 91 523 

досъдебни производства(ДП). От тях 59 993 досъдебни производства( ДП)  

или 65,55% от общо прекратените дела, са прекратени поради това, че 

наказателното преследване е изключено по давност.  

Предвидените в НК(чл.80 и чл.81) давностни срокове, както е 

известно, са диференцирани съобразно наказуемостта на различните 

видове престъпления. Така например за престъпления, за които се 

предвижда доживотен затвор без замяна и доживотен затвор давността е 20 

години, респективно абсолютната давност е 30 години; за убийство на две 

или повече лица- тя е 35 години, респективно- 52,5 години; за деянията, 

които се наказват с повече от 10 години лишаване от свобода-15г., 
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респективно- 22,5 години, а за тези с повече от 3 години лишаване от 

свобода-10г., респективно-15г.;за престъпленията, за които се предвижда 

повече от 1 година лишаване от свобода-5г., абсолютна давност-7, 5 

години, а за всички останали случаи е 3 години, респективно- 4,5 години. 

Прекратените по давност дела, водени срещу неизвестен извършител 

са 59 063 бр. или 98. 43% от общия брой дела, прекратени на това 

основание. 

Прекратените по давност дела срещу известен извършител са 930 бр. 

или 1,57% от общия брой дела, прекратени на това основание. 

Общият брой на прекратените дела през 2010г. е 124 070. Поради 

изтекла давност са прекратени 91 349бр. дела. От прекратените по давност 

дела през годината, срещу известен извършител са 1816(2%), а срещу 

неизвестен извършител- 89 533ДП. 

Общият брой на прекратените дела през 2011г. е 91 452бр. Поради 

изтекла давност са прекратени 58 226 бр. дела. От прекратените по давност 

дела през годината, срещу известен извършител са 1838(3.2%), а срещу 

неизвестен извършител- 56 388 ДП. 

 

Данните за досъдебните производства, прекратени през 2012г. 

поради това, че наказателното преследване е изключено по давност по 

Апелативни прокуратури са следните:  

През 2012г. в района на Апелативна прокуратура София са 

прекратени общо 30 274бр. досъдебни производства. На основание изтекла 

давност по чл. 24, ал.1, т.3 НПК в апелативния район са прекратени 18860 

бр. досъдебни производства или 62.29% от общо прекратените дела. От 

тях 398 бр. ДП, или 2.11% са водени срещу известен извършител. 

В района на Апелативна прокуратура Бургас са прекратени общо 

10022 бр. досъдебни производства. На основание изтекла давност по чл. 

24, ал.1, т.3 НПК в апелативния район са прекратени 6283 бр. досъдебни 

производства, представляващи 62.69% от общо прекратените дела. От тях 

227 бр. ДП, или 3.61% са водени срещу известен извършител. 

В района на Апелативна прокуратура Велико Търново са прекратени 

общо 13 553 бр. досъдебни производства. На основание изтекла давност по 

чл. 24, ал.1, т.3 НПК в апелативния район са прекратени 8986 бр. 

досъдебни производства, представляващи 66.30% от общо прекратените 

дела. От тях 86 бр. ДП, или 0.95% са водени срещу известен извършител. 

В района на Апелативна прокуратура Пловдив са прекратени общо 

20 529 бр. досъдебни производства. На основание изтекла давност по чл. 

24, ал.1, т.3 НПК в апелативния район са прекратени 14 024 бр. досъдебни 

производства, представляващи 68.31% от общо прекратените дела. От тях 

129 бр. ДП, или 0.91% са водени срещу известен извършител. 

В района на Апелативна прокуратура Варна са прекратени общо 

16 773 бр. досъдебни производства. На основание изтекла давност по чл. 
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24, ал.1, т.3 НПК в апелативния район са прекратени 11 806 бр. досъдебни 

производства, представляващи 70.38% от общо прекратените дела. От тях 

77 бр. ДП, или 0.65% са водени срещу известен извършител. 

Изключването на наказателно преследване поради изтичане на 

предвидената в закона давност може да се дължи на това, че: 

 разследването не е извършвано ритмично и своевременно в 

определените от закона срокове; 

 обвиняемият не е намерен или се укрива през целия период на 

разследване или на част от него, а разследването на делото в 

негово отсъствие би попречило за разкриване на обективната 

истина; 

  единствен свидетел- очевидец, чиито показания са от 

съществено значение за изясняване на обстоятелствата по чл. 

102 от НПК не е намерен или се укрива през целия период на 

разследване или на част от него. 

Издирването на ненамерени или укриващи се обвиняеми се 

организира от разследващия орган, който съвместно с органите на МВР 

планира необходимите действия и мерки по издирването, както и  

сроковете на извършването им. По тези дела прокурорът упражнява 

ръководство и надзор. Неговите правомощия по ръководство и надзор в 

тези случаи са посочени в НПК и са детайлизирани в Указание 

№55/14.02.08г. и Указание №55/1.04.08г.- отдел ІІ на ВКП, както и в 

заповедите на съответните административни ръководители.  

Следователно броят на делата, водени срещу известен извършител, 

по които наказателното преследване е погасено по давност поради това, че 

обвиняемият не е намерен или се укрива през целия период на разследване 

или на част от него, а разследването на делото в негово отсъствие би 

попречило за разкриване на обективната истина или единствен свидетел- 

очевидец, чиито показания са от съществено значение за изясняване на 

обстоятелствата по чл. 102 от НПК не е намерен или се укрива е един от 

критериите за ефективността на работата на органите на МВР и на 

ръководството и надзора, които упражнява наблюдаващия прокурор.  

Съгласно чл. 196 от НПК при упражняване на ръководство и надзор 

върху досъдебното производство прокурорът следи за законосъобразното 

провеждане на разследването и приключването му в определени срокове. 

Броят на делата, водени срещу известен извършител, по които 

наказателното преследване е погасено по давност поради това, че всички 

релевантни лица са издирени, но разследването не е извършвано ритмично 

и своевременно в определените от закона срокове, е един от критериите за 

работата на разследващите органи и за ефективността на ръководството и 

надзора, които прокурорът осъществява върху тях. 

Възможно е причините за забавянето на едно дело да бъдат свързани 

както с неиздирването на релевантните лица, така и с неритмично 
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разследване, довело до неприключване на разследването в определените от 

закона срокове. 

На този етап не може да се направи извод за доминиращата 

тенденция поради това, че данните не са достатъчни. 

 

  Сравнителният анализ на данните за последните три години 

показва, че е налице тенденция на намаляване броя на делата, водени 

срещу известен извършител и прекратени поради изтичане на 

предвидената от закона давност.Тази тенденция следва да бъде преценена 

като положителна. В същото време не бива да се забравя, че става дума за 

дела, водени срещу известен извършител. По тези дела са нарушени 

човешки права както на пострадалия, така и на обвиняемия. Когато става 

дума за нарушение на човешки права количествените показатели не бива 

да бъдат абсолютизирани. 

 

Приложение: Информация от ВКП; 

      Приложение 1; 

 

От общо 930 бр. досъдебни производства прекратени по давност през 

2012г. , 469 бр. са водени за престъпления против собствеността, 91бр.- за 

престъпления против стопанството, 68 бр.- за документни престъпления, 

61 бр.- за престъпления против брака и семейството, 59 бр.- престъпления 

против дейността на държавни органи и обществени организации, 54 бр.- 

са водени за престъпления против личността, 52 бр.- за общоопасни 

престъпления, 38 бр.- за престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи, 23 бр.- за престъпления против реда и 

общественото спокойствие, 14 бр. –за престъпления против правата на 

гражданите, 1 бр.- за военни престъпления.   

 

Посочените по- горе 930бр. досъдебни производства, прекратени 

през 2012г. поради това, че наказателното преследване е изключено по 

давност са водени срещу 1380 лица. От тях обвиняеми са били 386 лица, 

което представлява 27.97% от общия брой на лицата спрямо, които са 

водени досъдебни производства срещу известен извършител, прекратени 

по давност през 2012г. В рамките на досъдебните производства спрямо тях 

са наложени мерки за неотклонение, разпределени по видове както следва: 

 подписка – за 246 лица; 

 гаранция – за 83 лица; 

 домашен арест - няма; 

 задържане под стража – за 57 лица, или 14.76% от общия брой 

на обвиняемите лица; 
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Наличните данни показват, следното разпределение по прокуратури на 

прекратените поради давност дела, по които е вземана мярка за 

неотклонение: 

 За района на АП- София на 4 лица е наложена мярка за неотклонение 

„подписка”, на 2 лица е наложена МНО „гаранция” и на 9 лица е вземана 

мярка за неотклонение „задържане под стража”. Данните за окръжните 

прокуратури от  Апелативен район- София са следните: 

 За района на ОП- Благоевград на 5 лица е наложена мярка за 

неотклонение ”подписка” и на 1 лице е наложена мярка за неотклонение 

„гаранция”; 

 За района на ОП- Кюстендил на 5 лица е наложена мярка за 

неотклонение ”подписка” ; 

 По делата на СГП, прекратени поради изтекла давност е налагана 

мярка за неотклонение „подписка” на 3 лица и мярка за неотклонение 

„гаранция” на 3 лица. 

 По делата на СРП, прекратени поради изтекла давност е налагана 

мярка за неотклонение „подписка” на 4 лица, мярка за неотклонение 

„гаранция” на 2 лица и мярка за неотклонение „задържане под стража”- 

8 лица. 

  

 Данните за окръжните прокуратури от  Апелативен район- Бургас са 

следните: 

 За района на ОП- Бургас на 34 лица е наложена мярка за 

неотклонение ”подписка” и на 5 лица е наложена мярка за неотклонение 

„гаранция”; 

  За района на ОП- Ямбол на 9 лица е наложена мярка за 

неотклонение”подписка” и на 1 лица е наложена мярка за неотклонение 

„гаранция”; 

 

 Данните за окръжните прокуратури от  Апелативен район- Варна са 

следните: 

 За района на ОП- Варна на 4 лица е наложена мярка за 

неотклонение”подписка” и на 6 лица е наложена мярка за неотклонение 

„гаранция”; 

 За района на ОП- Шумен на 4 лица е наложена мярка за 

неотклонение”подписка” и на 3 лица е наложена мярка за неотклонение 

„гаранция”; 

 За района на ОП- Добрич на 23 лица е наложена мярка за 

неотклонение”подписка”, на 4 лица е наложена мярка за неотклонение 

„гаранция” и мярка за неотклонение „задържане под стража”- 3 лица; 

 За района на ОП- Търговище на 1 лице е наложена мярка за 

неотклонение”подписка”; 
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 За района на ОП- Разград на 2 лица е наложена мярка за 

неотклонение ”подписка” и на 6 лица е наложена мярка за неотклонение 

„гаранция”; 

 За района на ОП- Силистра на 2 лица е наложена мярка за 

неотклонение ”подписка”. 

 

 Данните за окръжните прокуратури от  Апелативен район- Пловдив 

са следните: 

 За района на ОП- Кърджали на 1 лице е наложена мярка за 

неотклонение”подписка” и на 1 лице е наложена мярка за неотклонение 

„задържане под стража”; 

 За района на ОП- Стара Загора на 31 лица е наложена мярка за 

неотклонение ”подписка” и на 5 лица е наложена мярка за неотклонение 

„гаранция”; 

 За района на ОП- Пловдив на 29 лица е наложена мярка за 

неотклонение ”подписка” и на 5 лица е наложена мярка за неотклонение 

„гаранция”; 

 

 Времето за разследване във фазата на досъдебното производство е 

част от общия срок за разглеждане и решаване на делото.Изтичането на 

давността по дела, водени срещу известен извършител показва, че срокът 

за разглеждане на тези дела превишава разумния срок за разглеждане и 

решаване на делата по смисъла на Европейската конвенция за защита 

правата на човека и основните свободи. Наличните данни не са 

достатъчни, за да се направи извод дали прекомерната 

продължителност на делото е допусната виновно или- не. 

  Според константната практика на Европейския съд по правата на 

човека със седалище в гр. Страсбург, Франция разглеждането на делата, 

по които има задържани лица изисква особено усърдие и бързина. Тези 

дела следва да бъдат разглеждани и решавани с „приоритет”. 

Изтичането на давността по дела, водени срещу лица с наложена мярка 

за неотклонение „задържане под стража” прави вероятен извода, че не 

всички дела са водени с „приоритет” по смисъла на решенията на 

Европейския съд по правата на човека по приложението на Европейската 

конвенция за защита правата на човека и основните свободи. 

 

Приложение: 

 Разпределението на спрените дела, възобновени през 2012 г. и 

прекратени поради изтекла давност по текстове, съгласно структурата на 

НК е представено в табличен вид в Приложение № 2 (К11 до К14) - общо 

за всички прокуратури. 

 В Приложение № 3 са приложени статистически таблици за 

всички окръжни прокуратури и съответните им районни прокуратури с 
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данни за прекратените по давност ДП, водени срещу известен извършител, 

разпределени по прокуратури и по текстове от НК. 

 Информация от ВКП; 

 

От посочените по- горе 930бр. досъдебни производства, прекратени 

през 2012г. по давност, 508 ДП, представляващи 54,62% са били спрени 

към датата на изтичане на давността. През проверяваната година тези 

дела  са възобновени и прекратени. Възобновените и прекратени 508 

досъдебни производства са водени срещу 794 лица. 

За местно или общодържавно издирване са били обявени 397 лица, 

представляващи 50% от посочените 794 лица, срещу които са водени 

досъдебните производства, възобновени и прекратени през 2012г. 

 

Приложение: 

Разпределението на спрените дела, възобновени през 2012 г. и 

прекратени поради изтекла давност по текстове, съгласно структурата на 

НК е представено в табличен вид в Приложение № 2 (К11 до К14) - общо 

за всички прокуратури. 

 

Броят на европейските заповеди за арест (ЕЗА), издадени от 

съответните прокурори за обвиняеми лица по досъдебните производства, 

прекратени по давност през 2012 г., е 3, съответно в: 

 ОП Варна – 1 бр. ЕЗА за обвиняем  по чл. 343 НК; 

 ОП Добрич – 1 бр. ЕЗА за обвиняем  по чл. 257 НК /отм./; 

 РП Добрич – 1 бр. ЕЗА за обвиняем  по чл. 210 НК; 

 

От главния прокурор е направено едно искане за екстрадиция на 

обвиняем по ДП, прекратено по давност през 2012 г. Искането е по 

досъдебно производство на ОП Добрич за обвиняем по чл.257 НК /отм./. 

 

Данните в информацията са изведени от официалната статистическа 

отчетност на прокуратурата и от отделните прокуратури по отношение на 

разграничението по текстове от НК. 

 

 

 

    ИНСПЕКТОР 

 

      АЛБЕНА КОСТОВА 

 

 

ММ 


