
ПРОКУРАТУРА ВА РЕПУБЛИКА Б'ЬМАРИЯ 

ГЛАВЕ11 ПРОКУРОР· 

ЗАПОВЕД 

№/d) ~())-08 

София, .( (.c?.i .. 2020 r. 

ОТНОСНО: Въвеждане на Уrсазания за подобряване на организацията на 

работа на Прокуратурата на Република България по прилагане на разпоредбите на 

чл. 53 НК и чл. 72 lП1К по досъдебни производства, образувани за престъпления по 
транспорта 

С цел създаване на необходимата организация за своевременно и 

законосъобразно · провеждане на неотложни и първоначални действия при 

разследване на транспортни престъпления и повишаване на ефективността на 

взаимодействието между органите на досъдебното производство и координация с 

държавните органи по контрол, 

както и за осигуряване на актуална информация за организацията на работа в 

прокуратурите относно ефективността на предприетите действия и мерки, 

включително пропуски и положителни практики, 

и на основание чл. 138, т. 1 и т. 6 във вр. чл. 136, ал.5 от Закона за съдебната 
власт 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Утвърждавам Указания. за подобряване на организацията на работа на 
Прокуратурата на Република България по прилагане на разпоредбата на чл. 53 НК 
по досъдебни производства, образувани за престъпления по транспорта. 

11. Определям прокурори от състава на ВКП, които да осъществяват надзор 
върху досъдебни производства за престъпления по чл. 342 ал. 3 и чл. 343 ал. 3 и 
ал.4 ffi{, както следва: 

1. Спаска Иванова Кинчева - завеждащ отдел 02 „Досъдебен" 
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2. Галя Тодорова Гугушева - прокурор в отдел 02 „Досъдебен" 

3. Христо Иванов Граматиков - прокурор в отдел 02 „Досъдебен" 

4. Борислава Александрова Стоянова- прокурор в отдел 02 „Досъдебен". 

111. До 15 число на месеца следващ всяко три:месечие административните 
ръководители на апелативните прокуратури, за съответните им апелативни райони, 

представят на завеждащия отдел . 02 „Досъдебен" при Върховна касационна 

прокуратура обобщена информация за организацията на работата по прилагане на 

разпоредбите на чл. 53 НК и чл. 72 НП:К и ефективностrа на предприетите 
действия и мерки, в т. ч. и анализ на съдебната практика. 

IV. Оrдел 05 „Аналитичен" при ВКП да предложи, в срок до 10.06.2020 г. 

тематичен план за обучение на прокурори и разследващи органи, което да се 

включи в обучителния календар за второто полугодие на 2020 r. Планът да се 
съгласува с ресорните заместници на главния прокурор и завеждащите отдели 02 
,,Досъдебен" и 03 „Съдебен". 

V. Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Пламена 
Цветанова, заместник на главния прокурор при ВКП. 

VI. Указанията влизат в действие от датата на публикуването им на 

Ведомствения информационен сайт на ПРБ 

VII. Заповедта, ведно с утвърдените Указания да се публикуват на 

Ведомствения информационен сайт на ПРБ. 
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УКАЗАНИЯ 

за подобряване на организацията на работа на Прокуратурата на Република 
България по прилагане на разпоредбите на чл. 53 НК и чл. 72 fПIК 

по досъдебни производства за престъпления по транспорта 

С цел уеднаквяване на прокурорската практика при прилагане на 
разпоредбите на чл. 53 НК и чл. 72 НIП(, подобряване на организацията за 
своевременно и законосъобразно провеждане на необходимите 
първоначални действия при разследване на транспортни престъпления 

и за повишаване ефективността на взаимодействието между органите 
на досъдебното производство и координацията с държавните органи по 
контрол, 

при започнато разследване за умишлено престъпление по чл. 342, 
ал.З НК и по чл. 3436 ал. 1 - ал. 4 НК следва да се има предвид: 

1. Наблюдаващите прокурори предприемат незабавно действия за 

събиране на доказателства, установяващи правото на собственост на 
превозното средство, с което е извършено престъплението като изискват 

съответната информация от компетентните органи, осъществяващи 
дейностите по регистрация и контрол. 

2. При започване на разследване за престъпление по чл. 3436 ал. 1 
- 4 lПЖ разследващите органи преценяват възможността за изземване на 
превозното · средство, с което е извършено престъплението и 

приобщаването му като веществено доказателство по делото, като 

съобразяват задължителната съдебна практика (ТР № 2 от 11.10.2012 г. пот. д. 
1/2012 г. на ОСНК на ВКС). 

Към материалите по разследването се изисква и прилага и 

информация за наложените принудителни административни мерки по 

чл.171, т. 2а ЗДвП. 

3. При събиране на достатъчно доказателства за авторството на 

извършеното престъпление и привличане към наказателна отговорност на 

извършителя, разследващият орган незабавно изготвя предложение за 

сезиране на съда с искане за налагане на обезпечителна мярка по реда на 
чл. 72 НIЖ, към което прилага информация за наложените принудителни 
административни мерки по чл. 171, т. 2а ЗДвП. 

4. Наблюдаващият прокурор при наличие на основанията по чл. 72 
IП1К изготвя и внася пред компетентния съд искане за налагане на 



обезпечителна мярка за обезпечаване на отнемането по чл. 53, ал. 1 б. ,,а" 
НК, чрез налагане на запор по отношение на превозното средство, с което е 
извършено престъплението. 

5. След получаване на влязло в сила определение на съда, с което се 
налага обезпечителна мярка, наблюдаващият прокурор незабавно 

уведомява кпконrm, ПО реда на чл. 3 от Правилата за взаимодействие 
между ПРБ и КПКОI-ШИ при прилагане на чл. 72А от Наказателно

процесуалния кодекс. 
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