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А К Т 
за резултати от извършена проверка 

 
 

 На основание Заповед №49/16 юни 2008г. на Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС със задача: образуването и движението на пр. пр. 
Вх. № 12 600/2007г. по описа на СГП, досъдебно производство №11/ 
2008г. на ГД БОП (пр. пр. Вх. №44330/06г. по описа на Софийска Районна 
прокуратура, досъдебно производство №5196/2006г. по описа на 05 РПУ). 
Проверката бе извършена от Инспектор МИЛКА ИТОВА и експертите 
МАРИЕЛА МИТЕВА и ДИАНА ИВАНОВА. На проверяващите беше 
предоставено ксерокопие на досъдебно производство №11/08 на ГД БОП и 
на наблюдателното производство на СРП, както и деловодна справка на 
СРП. Беше извършена проверка на място в СГП и СРП. 
 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 
 

 Наказателното производство по делото е образувано на 28. 09. 2006г. 
с постановление на прокурора при Софийска Районна прокуратура- Асен 
Христов. Делото е образувано като дознание срещу неизвестен извършител 
за престъпление по чл. 309, ал.1 от НК въз основа на молба от М. Ш. и 
ЗМ5196/06г. по описа на 05РПУ- СДП, в което се съдържат нотариални 
актове, саморъчно завещание на П. В. и протокол за неговото обявяване, 
писма от банки, молба от М. Ш., експертна справка за изследване на 
ръкописен текст и подпис на завещател, справка за С. З. в АИС”БДС”, 
протокол за доброволно предаване на документи, писма от Началника на 
05РПУ- СДП до СО-Дирекция ПАМДТ Офис „Средец”, „Оборище”, 
„Красно село” и докладна записка на ОР А.А. до Началника на 05РПУ- 
СДП за изпращане на делото в СРП с оглед образуване на досъдебно 
производство срещу С. З. за това, че на 20. 06. 2006г. в кантората на 
нотариус Р. Д. се е ползвал от неистински частен документ- саморъчно 



завещание на починалия П. В., в резултат на което станал собственик на 2 
апартамента- престъпление по чл.316, НК. 

Разследването е възложено на Мария Янчева- дознател при 05 РПУ- 
СДП и е заведено под №5196/2006г. Наблюдаващият прокурор Асен 
Христов- прокурор в Софийска Районна прокуратура е определил 60- 
дневен срок за разследването, който изтича на 28. 11. 2006г. 

В дадения двумесечен срок за разследване по дознанието са извършени 
следните действия: проведени са разпити на 4 свидетели по дати както 
следва: на 13. 11. 2006г.-2 свидетели, на 17. 11. 2006г.- 2 свидетели; 
правени са опити за призоваване на С. З., които са завършили без успех; 
присъединени са оригинал на препис- извлечение от Акт за смърт, 
документи с положен ръкописен текст на починалия П. В., като и др. 
документи.  

На 28.11.2006г. дознател М. Янчева иска продължаване на срока. На 1. 
12. 2006г. наблюдаващият прокурор А. Христов иска от СГП 
продължаване на срока. На 15. 12. 2006г. Кирил Тодоров- прокурор в СГП 
удължил срока на разследването с 4 месеца, считано от 28.11. 2006г. 
Срокът на разследването изтича на 28.11.2006г.   

След продължаването на срока са извършени следните действия по 
разследването: разпити на свидетели по дати както следва: 9. 01. 2007г.- 
повторен разпит на М. Ш., на 16. 01. 2007г.- един свидетел, на 29. 01. 
2007г. – разпит на св. М. М., на 20. 02. 2007г.- допълнителен разпит на 
същия свидетел; на 22. 12. 2006г. по искане на дознателя наблюдаващият 
прокурор разпоредил изнасяне на служебния архив на нотариус Р. Д.; на 
29. 12. 2006г.  от дознателя са изпратени писма, с които са поискани от 
СРС, ГК, 60 с-в оригинали на запис на заповед и предварителни договори, 
а от СГС- удостоверение за актуално правно състояние на фирма „З” 
ЕООД; на 9. 01. 2007г.  от СГС е получено решение за вписване и 
удостоверение за актуално правно състояние на фирма „З” ЕООД; на 11. 
01. 2007г. С. З. е обявен за общодържавно издирване и е разпоредено 
принудителното му довеждане като свидетел по досъдебното 
производство; на 17. 01. 2007г. с приемо- предавателен протокол 
дознателят, получил от нотариуса исканото нотариално дело; на 18. 01. 
2007г. СРС изпраща писмо, с което уведомява дознателя, че по гр. д. 
№17070/06г. на СРС, ГК, 60 с-в, по което е издаден изпълнителен лист в 
полза на С. З. срещу починалия П. В. не е представен оригинал на запис на 
заповед и изпраща заверени копия на всички документи, представени по 
делото; с решение от 25. 01. 2007г. СРС разкрива банкова тайна; на 13. 03. 
2007г- са получени извлечения от сметките на починалия П. В.; на 14. 03. 
2007г. дознателя е назначил графологична експертиза; на 21. 03. 2007г. е 
изготвено заключението по нея; на 12. 03. 2007г. е получено писмо от 
Службата по вписванията относно вписванията на имотите от 
наследството на П. В.; на 15. 03. 2007г. дознателя е назначил съдебно- 



икономическа и оценителна експертиза; на 20. 03. 2007г. са изготвени 
заключенията по тях; на 8. 05. 2007г. дознателя изпраща досъдебното 
производство в СРП с мнение за спиране. На 10. 05. 2007г., 
наблюдаващият прокурор А. Христов е изпратил делото на СРС по тяхно 
искане с оглед произнасяне по чл.73, ал.2 от НПК, на 2. 08. 2007г. е 
постановено определение на СРС, а на 20. 11. 2007г- определение на СГС. 
На 23. 11. 2007г.- след две напомнителни на СРП, СРС връща 
наказателното дело. 

На 23. 11. 2007г. делото е спряно от наблюдаващия прокурор А. 
Христов. На 26. 11. 2007г. наблюдаващият прокурор го възобновил. На 27. 
11. 2007г. делото е изпратено на СГП по тяхно искане. На 4. 12. 2007г. 
наблюдаващият прокурор А. Христов уважил отвода на дознателя М. 
Янчева, а на 13. 12. 2007г. отвод си направил и наблюдаващият прокурор 
А. Христов.  

На 14. 12. 2007г. Мария Нейкова- прокурор в СГП постановила 
изземване на делото по подсъдност от СРП с оглед наличие на 
доказателства за извършено престъпление по чл. 321, ал. 6, във вр. с 
престъпление по чл. 211, НК и възложила разследването на дознател при 
сектор „Разследване” на ГД”БОП”, като дала и съответните указания. 
Досъдебното производство е изпратено на ГД”БОП” на 17. 01. 2008г. и е 
възложено на дознател Л. Ч. Извършени са следните действия по 
разследването: изискано е и предоставено от 05РПУ-СДП на дознателя от 
ГД”БОП” нотариално дело №23/06г., съдебно удостоверение от СРС, ГК, 
27 с-в по гр. д. №17041/2006г. и констативен протокол; извършени са 
разпити на свидетели по дати както следва: на 25. 01. 2008г. е извършен 
разпит на 4 свидетели, от които единият е М. Ш. , на 28. 01. 2008г. е 
извършен разпит на свидетел, като и  допълнителен разпит на св. М. Ш., на 
31. 01. 2008г. са разпитани 2 свидетели, На 17. 03. 2008г. е извършен 
разпит на 2 свидетели, единият от които предоставил пълномощно от 
фирма „З” ООД, заверено с апостил от Областната служба на Никозия, 
Република Кипър; на 12. 02. 2008г. св. М. Ш. подава молба до СГП. Към 
молбата са приложени документи, от които става ясно, че С. З., който 
преди година е обявен за общодържавно издирване, участва активно като 
страна в гражданските дела за имотите на починалия П. В. По гр. д. 
№17041/06г. на СРС е призоваван лично на постоянния адрес. На 14. 02. 
2008г. наблюдаващия делото прокурор Ч. Ангелов- прокурор в СГП 
уведомява св. М. Ш., че СГП не е страна по изпълнителното дело и не 
може да иска неговото спиране. На 4. 03. 2008г. с протокол за доброволно 
предаване св. М. Ш. предоставя на дознателя искови молби от фирма „З” 
ЕООД срещу С. З. в качеството му на наследник по завещание на П. В., 
като и други документи, подробно описани в него.  

На  На 21. 03. 2008г. дознателят иска удължаване на срока, на 16. 04. 
2008г. наблюдаващият прокурор Ч. Ангелов е направил до САП искане за 



продължаване на срока с 4 месеца, считано от 28. 01. 2008г. На 7. 05. 
2008г. САП удължава срока на разследването с 4 месеца, считано от 28. 01. 
2008г. 

На 14. 04. 2008г. дознател Л. Ч. изпраща на наблюдаващия прокурор 
в СГП Ч. Ангелов доклад на осн. Чл. 203, ал.3 от НПК и прави искане за 
привличане на С. З. като обвиняем. Същият ден наблюдаващият прокурор 
дава писмени указания за допълнителни действия по разследването и не 
одобрява проекта на постановлението за привличане на обвиняем и 
вземане на мярка за неотклонение на С. З. поради липса на достатъчно 
доказателства за престъпление по чл. 321 във вр. с чл. 211, НК. На 23. 05. 
2008г. СГП прави искане до Главния прокурор за удължаване срока на 
разследването, на 10. 06. 2008г. Главния прокурор удължава срока на 
разследването с 6 месеца, считано от 28. 05. 2008г. 
 Разследването по делото не е приключило. 
До настоящия момент по делото няма привлечен обвиняем. 
До настоящия момент досъдебното производство не е взето на специален 
отчет и няма изготвен следствено- календарен план. 
От гореизложеното могат да се направят следните 
 
 
    ИЗВОДИ: 
 
 
 Едно от условията за постигане целите на наказанието, дефинирани в 
персоналната и генералната превенция е наказателното производство да 
започне и завърши в разумен срок. Разумният срок на досъдебното 
производство следва да бъде преценяван с оглед законоустановената 
процедура, сложността на случая и действията на органите на досъдебното 
производство. Досъдебното производство по пр. пр. Вх. № 12 600/2007г. по 
описа на СГП, досъдебно производство №11/ 2008г. на ГД БОП (пр. пр. Вх. 
№44330/06г. по описа на Софийска Районна прокуратура, досъдебно 
производство №5196/2006г. по описа на 05 РПУ) започнало на 28. 09. 
2006г. Неговата продължителност, смятана от датата на образуването до 
настоящата проверка е 1 година и 10 месеца.  

Случаят е относително сложен. Отнася се до едно лице, което 
съставило неистински частен документ и го употребило, за да докаже, че 
съществува негово право- престъпление по чл. 309, ал.1, НК.  

Досъдебното производство е преминало през дознание, възложено на 
05 РПУ-СДП, разследването по което е ръководено от прокурор в 
Софийска Районна прокуратура, както и през дознание, възложено на ГД 
”БОП”, разследването по което е ръководено от прокурор в Софийска 
Градска прокуратура. Процедурните усложнения, вследствие на 



необходимостта от прехвърляне на делото между две прокуратури и две 
служби на МВР не може да оправдае забавянето. 

Действията по разследването са започнали  през м. ноември 2006г. 
Налице е бездействие през първия месец от двумесечния срок, а през 
втория месец действията по разследването се изчерпват с разпита на 4 
свидетели, осъществени в два дни. В този период са приложени и 
документи, но тяхното събиране не е било съпроводено с усилия от страна 
на органи на досъдебното производство, защото са предоставени от близки 
и роднини на починалия. 

Дознател М. Янчева е приключила действията по разследването 
фактически на 20. 03. 2007г., когато са изготвени заключенията по 
назначените от нея експертизи. Делото е изпратено в СРП с мнение за 
спиране на 8. 05. 2007г. Налице е неоправдано бездействие в продължение 
на 48 дни. 

Не са извършвани действия по разследването през м. февруари 
2008г., както и през целия м. март 2008г, с изключение на 17 март, когато в 
един ден са разпитани двама свидетели. 

Производството е било практически спряно в продължение на 7 
месеца, в периода между 20. 03. 2007г., когато са изготвени заключенията 
по назначените от дознател М. Янчева експертизи, до 23. 11. 2007г., когато 
наблюдаващият делото прокурор го е спрял. 

Досъдебното производство не е приключило и към момента ва 
проверката по делото няма привлечен обвиняем. 

Следователно продължителността на досъдебното производство 
от 1 година и 10 месеца не удовлетворява изискването за разумен срок. 

Разследването по досъдебното производство, предмет на проверката 
е водено извън установените срокове без да искано продължаване на 
сроковете в периода от 28. 03. 2007г., когато е изтекъл четвъртия месец от 
срока, чието удължаване е разрешено от СГП до 8. 05. 2007г.,когато делото 
е изпратено в СРП с мнение за спиране, както и в периода от 28. 01. 2008г. 
, когато е изтекъл двумесечния срок от възобновяване на производството 
до 16. 04. 2008г., когато наблюдаващия прокурор от СГП е поискал 
удължаване на срока от САП.  

В случаите когато е искано продължаване на срока, то  не е 
направено своевременно и удължаването на срока на разследването е 
станало след като той е изтекъл: 

Искането за удължаване на срока на разследване от 28. 11. 2006г. е 
направено от дознател М. Янчева в деня на изтичане на срока на 
разследването. Искането за удължаване на срока на разследването от 1. 12. 
2006г. е направено от наблюдаващият прокурор А. Христов след изтичане 
на срока на разследването и в нарушение на чл. 234, ал.4, НПК. На 15. 12. 
2006г. Кирил Тодоров- прокурор в СГП удължил срока на разследването 
след като той е изтекъл на 28.11.2006г.   



Искането за удължаване на срока на разследване от 21. 03. 2008г. е 
направено от дознател Л. Чудилова след изтичане на срока на 
разследването. Искането за удължаване на срока на разследването от 16. 
04. 2008г. е направено от наблюдаващия прокурор Чавдар Ангелов след 
изтичане на срока на разследването и в нарушение на чл. 234, ал. 4, НПК.  
САП удължила срока на разследвнето след като той е изтекъл на 26. 01. 
2008г., т.е. преди повече от 3 месеца. 

Искането за удължаване на срока на разследване от 23. 05. 2008г. да 
Главния прокурор е направено от наблюдаващия делото прокурор Чавдар 
Ангелов в нарушение на 15- дневния срок по чл. 234, ал. 4, НПК. С писмо 
от 10. 06. 2008г. ВКП удължила срока на разследването след като е изтекъл 
на 28. 05. 2008г. 

Досъдебното производство се води близо две години срещу 
неизвестен извършител. В същото време още от самото начало на 
производството са съществували достатъчно данни, че е извършено друго 
престъпление от лица с известна по делото самоличност. За това 
престъпление не се води досъдебно производство и лицето не е 
привличано като обвиняем. Евентуални доводи, че Стефан Зарев е с 
неизвестен адрес биха звучали несериозно на фона на доказателствата , че 
лицето участва в граждански дело и е призовавано на домашния си адрес. 

Фактът, че разследването продължава близо две години  без да е 
приключило, делото не е взето на специален отчет, при осъществяване на 
разследването са допуснати  периоди на бездействие от страна на 
разследващите органи, не са изпращани ежемесечни справки за хода на 
разследването, не е изискван и утвърждаван следствено- календарен план 
за разследването, както и факта, че  е допуснато просрочие на делото 
показва, че наблюдаващите прокурори не са осъществявали в достатъчна 
степен ръководство и надзор за законност за срочно и качествено 
разследване съгласно чл. 196, ал.1, т.1 от НПК, включително и веднъж 
седмично да посещават съответната служба на МВР и на място да се 
запознават с хода на разследването. 

Прави впечатление и факта, че удължаването на срока на 
разследване е искано в нарушение на чл. 234, ал.3 от НПК и правено след 
като срокът е изтекъл. Тези действия нарушават основен принцип на 
правото. След като изтече срокът не може да бъде удължаван. Изтеклият 
срок може да бъде възстановен. След изтичането на един срок може да 
започне да тече нов срок, но изтеклият срок не може да бъде удължен. 
Нарушаването на този принцип на правото създава предпоставка за 
приложението на чл. 234, ал.7 от НПК с всички произтичащи от това 
последици. 

Наблюдаващите прокурори не са направили необходимото за 
ограничаване на общественоопасните последици от престъпната дейност. 
Автентичността на саморъчното завещание на П. В., използвано от С. З., се 



опровергава от всички експертизи, назначавани в рамките на досъдебното 
производство. От автентичността на това завещание зависи кой е 
наследник на П.В. и кой е процесуално легитимиран да бъде ответник по 
гражданските дела за трите апартамента и твърдените задължения по запис 
на заповед на наследодателя. Следователно наличието на престъпни 
обстоятелства във връзка с наследството се явява преюдициален въпрос 
спрямо гражданските спорове за имотите, включени в него. По делото има 
достатъчно данни, че С. З., а вероятно не само той, разчита на мудността 
на наказателното производство и невъзможността законните наследници 
да участват в образуваните граждански дела, за да се разпореди с 
наследство, което не е негово. Бездействието на органите на досъдебното 
производство ги улеснява. Въпреки, че са представени копия на исковите 
молби прокуратурата не е уведомила съда за наличието на  престъпни 
обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на гражданския 
спор.    

 
 
 
На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ давам следните  
 
 

ПРЕПОРЪКИ: 
 
 

1.Да се вземат необходимите мерки за своевременно приключване на 
досъдебната фаза на процесното наказателно производство, изразяващи се 
във вземане делото на специален отчет, изготвяне и утвърждаване на 
следствено- календарен план за разследването и строг контрол за неговото 
спазване, както и в предприемане на други действия, предвидени в НПК. В 
случай, че се наложи ново удължаване на срока, искането за това да се 
направи в законоустановените срокове. 

2.Градският прокурор при Софийска Градска прокуратура и     
Районният прокурор при Софийска Районна прокуратура да вземат 
необходимите мерки изпращането на неприключили производства за 
послужване на съдилищата да не води до неоснователно спиране на 
действията по разследването. 

3.Градският прокурор при Софийска Градска прокуратура и Районният 
прокурор при Софийска Районна прокуратура да вземат необходимите 
мерки прокурорите в Районна и Градска прокуратура да следят за спазване 
на срока за разследване с оглед своевременно искане на неговото 
удължаване, както и да изпълняват точно прокурорските правомощия, 
очертани в чл. 46 и чл. 196, НПК. 



4. Наблюдаващият прокурор по пр. пр. Вх. № 12 600/2007г. по описа на 
СГП, досъдебно производство №11/ 2008г. на ГД БОП (пр. пр. Вх. 
№44330/06г. по описа на Софийска Районна прокуратура, досъдебно 
производство №5196/2006г. по описа на 05 РПУ) да уведоми съответния 
съд по висящите граждански спорове във връзка с имуществото от 
наследството на П. В. за наличието на досъдебно производство относно 
престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на 
гражданския спор, с оглед упражняване на правомощията по чл. 182, ал.1, 
б. „д” от ГПК(отм) от гражданските съдилища. 

 
Горните препоръки да се изпълнят в срок от 1  (един) месец, считано 

от датата на връчване на настоящия Акт с резултатите от извършена 
проверка. 

 
На основание чл.58 ал.4 от ЗСВ  да се уведоми Главният инспектор 

за изпълнение на препоръките. 
 
Препис от акта да се изпрати на ВСС, на Градския прокурор при 

Софийска градска прокуратура, на Районния прокурор при Софийска 
Районна прокуратура, на Асен Христов- прокурор в Софийска Районна 
прокуратура и на Чавдар Ангелов- прокурор в Софийска Градска 
прокуратура. и на Главния прокурор на Република България за прилагане 
към кадровите досиета на прокурорите Асен Христов и Чавдар Ангелов. 

 
 
     Изготвили акта: 
      ИНСПЕКТОР: 
       М. ИТОВА 
 
      ЕКСПЕРТИ: 
       М. МИТЕВА 
 
       Д. ИВАНОВА 
 
 
 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на 
……………………………………………………………  прокурор в 
Софийски 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 
……………………………………………………………   прокурор в 
Софийски 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. 
 
 
ММ 


