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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дела, по които се провежда досъдебно производство

Чл. 191. Досъдебно производство се провежда по дела от общ характер. 

Стадии на досъдебното производство
Чл. 192. Досъдебното производство включва разследване и действия на прокурора след 
приключване на разследването. 

Органи на досъдебното производство

Чл. 193. Органи на досъдебното производство са прокурорът и разследващите органи. 

Разпределение на делата в досъдебното производство между разследващите органи

Чл. 194. (1) Разследването се провежда от следователи по дела: 
1. за престъпления от общ характер по чл. 95 - 110, чл. 357 - 360 и чл. 407 - 419 от Наказателния 
кодекс;
2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за престъпления, извършени от лица с 
имунитет, членове на Министерския съвет, съдии, прокурори и следователи или от държавни 
служители в Министерството на вътрешните работи или в Държавна агенция "Национална 
сигурност";
3. за престъпления, извършени в чужбина.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Извън случаите по ал. 1 разследването се извършва от 
разследващи полицаи.

Разследване по материали на държавна агенция \"национална сигурност\"

Чл. 194а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Разследването по материали, 
получени от Държавна агенция "Национална сигурност", се провежда от прокурор. 
(2) В случаите по ал. 1 прокурорът може да възложи разследването или отделни следствени 
действия и на следовател.

Район, в който се извършва досъдебното производство

Чл. 195. (1) Досъдебното производство се извършва в района, който съответства на района на 
съда, компетентен да разгледа делото. 
(2) Досъдебното производство може да се извърши в района, където е разкрито престъплението или 
където е местоживеенето на обвиняемия, или където е местоживеенето на повечето обвиняеми или 
повечето свидетели, когато:
1. привличането като обвиняем е за няколко престъпления, извършени в района на различни 
съдилища;



2. това се налага, за да се осигури бързина, обективност, всестранност и пълнота на 
разследването.
(3) Въпросите по ал. 2 се решават от прокурора, в района на който е започнало досъдебното 
производство. До произнасянето на прокурора се извършват само онези действия по 
разследването, които не търпят отлагане.
(4) Извън случаите по ал. 2, с разрешение на главния прокурор досъдебното производство може 
да бъде извършено и в друг район с оглед по-пълно разследване на престъплението.

Ръководство и надзор на прокурора върху разследването

Чл. 196. (1) При упражняване на ръководство и надзор прокурорът може да: 
1. контролира непрекъснато хода на разследването, като проучва и проверява всички материали 
по делото;
2. дава указания по разследването;
3. участва при извършването или извършва действия по разследването;
4. отстранява разследващия орган, ако е допуснал нарушение на закона или не може да осигури 
правилното провеждане на разследването;
5. изземва делото от един разследващ орган и го предава на друг;
6. възлага на съответните органи на Министерството на вътрешните работи извършването на 
отделни действия, свързани с разкриване на престъплението;
7. отменя по свой почин или по жалба на заинтересованите лица постановленията на 
разследващия орган.
(2) Освен правомощията по ал. 1, наблюдаващият прокурор непосредствено следи за 
законосъобразното провеждане на разследването и приключването му в определения срок.

Задължителни указания на прокурора

Чл. 197. Писмените указания на прокурора до разследващия орган са задължителни и не 
подлежат на възражение. 

Разгласяване на материалите по разследването

Чл. 198. (1) Материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на 
прокурора. 
(2) Когато е необходимо, органът на досъдебното производство предупреждава срещу подпис 
лицата, които присъстват при извършване на действията по разследването, че не могат да 
разгласяват без разрешение материалите по делото и в противен случай носят отговорност по чл. 
360 от Наказателния кодекс.

Актове на органите на досъдебното производство

Чл. 199. (1) В досъдебното производство прокурорът и разследващите органи се произнасят с 
постановления. 
(2) Всяко постановление съдържа: данни за времето и мястото на издаването му, за органа, който 
го издава, за делото, по което се издава; мотиви; диспозитив и подпис на органа, който го издава.

Обжалване на постановленията

Чл. 200. Постановленията на разследващия орган се обжалват пред прокурора. Постановленията 
на прокурора, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват пред прокурор от по-
горестоящата прокуратура, чието постановление не подлежи на обжалване. 

Жалба срещу постановленията



Чл. 201. (1) Жалбата срещу постановленията на органите на досъдебното производство може да 
бъде устна или писмена. Писмената жалба трябва да бъде подписана от подателя, а за устната 
жалба се съставя протокол, който се подписва от подателя и от лицето, което я приема. 
(2) Жалбата се подава чрез органа, който е издал постановлението, или направо до прокурора, 
който е компетентен да я разгледа. В първия случая тя се изпраща незабавно на съответния 
прокурор с писмено становище.

Действие на жалбата и срок за произнасяне по нея

Чл. 202. (1) Жалбата не спира изпълнението на обжалваното постановление, освен ако 
съответният прокурор постанови друго. 
(2) Прокурорът е длъжен да се произнесе по жалбата в тридневен срок от получаването й.

Задължение за осигуряване на законосъобразно и своевременно разследване

Чл. 203. (1) Разследващият орган взема всички мерки за осигуряване на своевременно, 
законосъобразно и успешно извършване на разследването. 
(2) Разследващият орган е длъжен в най-кратък срок да събере необходимите доказателства за 
разкриване на обективната истина, като се ръководи от закона, вътрешното си убеждение и 
указанията на прокурора.
(3) Разследващият орган системно докладва на прокурора за хода на разследването, като 
обсъжда с него възможните версии и всички други въпроси от значение за законосъобразното и 
успешно приключване на разследването.
(4) Разследващият орган извършва действия по разследването и други процесуални действия и 
по времето, когато делото е изпратено в съда във връзка с мярка за процесуална принуда.

Съдействие на обществеността

Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на 
обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото. 

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване

Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са 
обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг 
държавен орган. 
(2) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, длъжностните лица трябва да 
уведомят незабавно органа на досъдебното производство и да вземат необходимите мерки за 
запазване на обстановката и данните за престъплението.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 органът на досъдебното производство незабавно осъществява 
правомощията си за образуване на наказателното производство.

Разследване в отсъствие на обвиняем

Чл. 206. Когато няма да попречи за разкриване на обективната истина, разследването може да 
се проведе в отсъствие на обвиняемия при условията на чл. 269, ал. 3. 

Глава седемнадесета.
РАЗСЛЕДВАНЕ

Раздел I.
Образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване



Условия за образуване на досъдебно производство

Чл. 207. (1) Досъдебно производство се образува, когато са налице законен повод и достатъчно 
данни за извършено престъпление. 
(2) В предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи производство от общ 
характер се образува по тъжба на пострадалия до прокурора и не може да се прекрати на 
основание чл. 24, ал. 1, т. 9.
(3) Тъжбата трябва да съдържа данни за подателя и да е подписана от него.
(4) При подаването на тъжбата не се дължи държавна такса.

Законни поводи

Чл. 208. Законни поводи за започване на разследване са: 
1. съобщение до органите на досъдебното производство за извършено престъпление;
2. информация за извършено престъпление, разпространена чрез средствата за масово 
осведомяване;
3. лично явяване на дееца пред органите на досъдебното производство с признание за 
извършено престъпление;
4. непосредствено разкриване от органите на досъдебното производство на признаци за 
извършено престъпление.

Съобщение за извършено престъпление

Чл. 209. (1) Съобщението за извършено престъпление трябва да съдържа данни за лицето, от 
което изхожда. Анонимните съобщения не са законен повод за започване на разследване. 
(2) Съобщенията могат да бъдат устни или писмени. Писмените съобщения могат да бъдат 
законен повод за започване на разследване само ако са подписани. За устните съобщения се 
съставя протокол, който се подписва от заявителя и от органа, който ги приема.

Лично явяване на дееца

Чл. 210. При личното явяване на дееца органът на досъдебното производство установява 
самоличността му и съставя протокол, в който се излага подробно направеното признание. 
Протоколът се подписва от явилия се и от органа, пред който е направено признанието. 

Достатъчно данни за образуване на досъдебно производство

Чл. 211. (1) Достатъчно данни за образуване на досъдебно производство са налице, когато 
може да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление. 
(2) За образуване на досъдебно производство не са нужни данни, от които могат да се направят 
изводи относно лицата, извършили престъплението, или относно правната му квалификация.

Образуване на досъдебното производство

Чл. 212. (1) Досъдебното производство се образува с постановление на прокурора. 
(2) Досъдебното производство се счита за образувано със съставянето на акта за първото 
действие по разследването, когато се извършва оглед на местопроизшествието и свързаните с 
него претърсване и изземване и разпит на очевидци, ако незабавното им извършване е 
единствената възможност за събиране и запазване на доказателства.
(3) Разследващият орган, извършил действието по ал. 2, уведомява прокурора незабавно, но не 
по-късно от 24 часа.

Отказ на прокурора да образува досъдебно производство



Чл. 213. (1) Прокурорът може да откаже да образува досъдебно производство, за което 
уведомява пострадалия или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, 
направило съобщението. 
(2) По свой почин или по жалба на лицата по ал. 1 прокурор от по-горестоящата прокуратура 
може да отмени постановлението по ал. 1 и да разпореди образуването на досъдебно 
производство и започване на разследване.

Съдържание на акта за образуване на досъдебно производство

Чл. 214. (1) Когато досъдебното производство се образува с постановление на прокурора, в 
постановлението се посочват: датата и мястото на съставянето му; органът, който го съставя; 
законният повод и данните, въз основа на които се образува досъдебното производство, и 
органът, който го е съставил. 
(2) Когато досъдебното производство се образува по реда на чл. 212, ал. 2, освен 
обстоятелствата по чл. 129 в протокола за първото действие по разследването се посочват 
законният повод и данните за извършеното престъпление.

Действия при неизвестен извършител

Чл. 215. (1) Когато извършителят на престъплението е неизвестен, наред с действията по 
разследване прокурорът възлага на съответните органи на Министерството на вътрешните 
работи установяването и издирването на извършителя. 
(2) В случаите по ал. 1, когато съответните органи на Министерството на вътрешните работи 
преценят, че са събрани достатъчно данни, уличаващи определено лице в извършване на 
престъплението, те предават събраните материали на съответния разследващ орган и 
незабавно уведомяват прокурора.

Разделяне на делото

Чл. 216. (1) Когато по делото се съберат доказателства за участие на повече лица, прокурорът 
може да отдели материалите за неустановените и неиздирените лица в отделно дело. 
(2) Когато по делото се съберат доказателства за няколко престъпления, извършени от едно 
лице, прокурорът може да отдели материалите за някои от престъпленията в отделно дело.

Обединяване на дела
Чл. 217. (1) Когато две или повече дела за различни престъпления или срещу различни лица 
имат връзка помежду си, прокурорът може да ги обедини, ако това се налага за разкриване на 
обективната истина. 
(2) Прокурорът може да обедини две или повече дела за различни престъпления срещу един и 
същи обвиняем.

Съдействие от други органи

Чл. 218. (1) Когато е необходимо, разследващият орган може да поиска от друг разследващ 
орган да извърши отделни действия по разследването. 
(2) Когато разследващият орган поиска, органите на Министерството на вътрешните работи са 
длъжни да му окажат съдействие при извършване на отделни действия по разследването.

Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението

Чл. 219. (1) Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в 
извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за 
прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и 
привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление. 
(2) Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на акта за 
първото действие по разследването срещу него, за което докладва на прокурора.



(3) В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал. 2 се 
посочват:
1. датата и мястото на издаването му;
2. органът, който го издава;
3. трите имена на лицето, което се привлича като обвиняем, деянието, за което се привлича, 
и правната му квалификация;
4. доказателствата, на които се основава привличането, ако това няма да затрудни 
разследването;
5. мярката за неотклонение, ако такава се взема;
6. правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и 
правото му да има защитник по пълномощие или по назначение.
(4) Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия 
защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда 
дава допълнителни разяснения. Разследващият орган връчва срещу подпис препис от 
постановлението на обвиняемия.
(5) Когато обвиняемият не е упълномощил защитник и поиска да организира защитата си, 
разследващият орган отлага предявяването на постановлението за привличане и разпита на 
обвиняемия за срок до 72 часа с ново призоваване.
(6) Ако обвиняемият отново се яви без защитник, разследващият орган му предявява 
постановлението за привличане, като в случаите на чл. 94, ал. 1 му назначава защитник.
(7) Разследващият орган не може да извършва действия по разследването с участие на 
обвиняемия, докато не изпълни задълженията си по ал. 1 - 6.

Действия по отношение на лице с имунитет
Чл. 220. (1) Не се привлича като обвиняем лице с имунитет. Наказателното преследване 
срещу това лице за същото престъпление се възбужда след отпадането на имунитета, ако не 
са налице други пречки за това. 
(2) Когато обвиняемият придобие имунитет, наказателното производство се спира, като се 
отменят взетите по отношение на него мерки за процесуална принуда. В този случай 
производството може да продължи по отношение на останалите обвиняеми, ако това няма да 
попречи за разкриване на обективната истина.

Разпит на обвиняемия

Чл. 221. След предявяване на постановлението за привличане на обвиняем органът на 
досъдебното производство незабавно пристъпва към разпит на обвиняемия по реда на чл. 
138. 

Разпит на обвиняемия пред съдия

Чл. 222. (1) По преценка на органа на досъдебното производство разпитът се извършва пред 
съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на 
който се извършва действието, с участието на защитник, ако има такъв. В този случай делото 
не се предоставя на съдията. 
(2) За разпита по ал. 1 съответният орган осигурява явяването на обвиняемия и на неговия 
защитник.
(3) Доколкото няма особени правила, разпитът по ал. 1 се провежда по правилата на 
съдебното следствие.

Разпит на свидетеля пред съдия

Чл. 223. (1) Когато съществува опасност свидетелят да не може да се яви пред съда поради 
тежка болест, продължително отсъствие от страната или по други причини, които правят 
невъзможно явяването му в съдебно заседание, а също и когато е необходимо да се закрепят 
показания на свидетел, които са от изключително значение за разкриване на обективната 
истина, разпитът се извършва пред съдия от съответния първоинстанционен съд или от 
първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието. В този случай делото не 
се предоставя на съдията. 



(2) Органът на досъдебното производство осигурява явяването на свидетеля и възможност 
на обвиняемия и неговия защитник, ако има такъв, да участват при провеждането на 
разпита.
(3) Доколкото няма особени правила, разпитът по ал. 1 се провежда по правилата на 
съдебното следствие.
(4) Обвиняемият или неговият защитник могат да поискат от органа на досъдебното 
производство разпит на свидетел по ал. 1. Отказът се отразява в протокол, подписан от 
съответния орган, обвиняемия и защитника.

Присъствие при извършването на действия по разследването

Чл. 224. Когато разпоредбите на този кодекс не предвиждат присъствието на обвиняемия, 
на неговия защитник или на пострадалия и неговия повереник при извършването на 
съответни действия по разследването, органът на досъдебното производство може да им 
разреши да присъстват, ако това няма да затрудни разследването. 

Ново привличане на обвиняемия

Чл. 225. Когато при разследването се разкрият основания да се приложи закон за по-тежко 
наказуемо престъпление или съществено се изменят фактическите обстоятелства, или се 
налага да се включат нови престъпления или да се привлекат нови лица, разследващият 
орган докладва на прокурора и извършва ново привличане на обвиняемия. 

Действия преди предявяване на разследването

Чл. 226. (1) Когато намери, че са извършени всички действия по разследването, 
необходими за разкриване на обективната истина, разследващият орган докладва делото на 
прокурора. 
(2) Прокурорът проверява дали разследването е проведено законосъобразно, обективно, 
всестранно и пълно.
(3) Когато прокурорът установи, че при разследването е допуснато съществено нарушение 
на процесуалните правила или че не са събрани доказателствата, необходими за разкриване 
на обективната истина, или че се налага ново привличане, той сам извършва необходимите 
действия или указва на разследващия орган да ги извърши.

Предявяване на разследването

Чл. 227. (1) След извършване на действията по чл. 226 разследващият орган предявява 
разследването. 
(2) За предявяването на разследването се призовават обвиняемият и неговият защитник.
(3) За предявяването на разследването се призовава пострадалият и неговият повереник, 
ако е направил искане за това.
(4) Когато не се яви обвиняемият или неговият защитник, ако участие на защитник е 
задължително, или обвиняемият не е могъл своевременно да упълномощи защитник и 
поиска да организира защитата си, ново предявяване на разследването се насрочва в срок 
до 72 часа.
(5) Ако обвиняемият отново се яви без упълномощен от него защитник, разследващият орган 
му предявява разследването, като в случаите на чл. 94, ал. 1 му назначава защитник.
(6) Неявяването на пострадалия или на неговия повереник, когато е редовно призован, не е 
основание за насрочване на ново предявяване. Разследването не се предявява на 
пострадалия, ако не е намерен на посочения от него адрес за призоваване в страната.
(7) Преди предявяването разследващият орган разяснява на явилите се лица техните права.
(8) Разследването се предявява, като разследващият орган предоставя на явилите се лица 
всички материали по него за проучване.
(9) Прокурорът може да предяви разследването, когато сам е извършил действията по чл. 
226, ал. 3. В този случай прокурорът не изготвя заключение.



Запознаване с материалите

Чл. 228. (1) Разследващият орган определя срок за проучване на материалите в 
зависимост от фактическата и правната сложност на делото, от неговия обем и от други 
обстоятелства, които могат да имат значение за времетраенето на проучването. 
(2) Когато някое от явилите се лица не е в състояние да проучи материалите, 
разследващият орган е длъжен да му ги разясни, а при нужда да му ги прочете.
(3) Когато някой откаже да проучи материалите, отказът и причините за това се отбелязват 
в протокола за предявяване на разследването.

Искания, бележки и възражения

Чл. 229. (1) След като проучат материалите, съответните лица могат да правят искания, 
бележки и възражения. 
(2) Писмените искания, бележки и възражения се прилагат към делото, а устните се 
вписват в протокола за предявяване на разследването.
(3) По исканията, бележките и възраженията по ал. 2 се произнася наблюдаващият 
прокурор.

Допълнителни действия по разследването

Чл. 230. (1) При извършване на допълнителни действия по разследването могат да 
присъстват и лицата, по искане на които те са предприети. 
(2) След извършване на допълнителните действия разследващият орган повторно 
предявява разследването.

Заключение на разследващия орган

Чл. 231. След окончателното приключване на разследването разследващият орган съставя 
заключение. 

Обвинително заключение

Чл. 232. (1) Разследващият орган съставя обвинително заключение, когато установи, че 
извършеното престъпление и участието на обвиняемия в него е доказано по несъмнен 
начин. 
(2) В обстоятелствената част на обвинителното заключение се посочват накратко: 
извършеното от обвиняемия престъпление; времето, мястото и начинът на извършването 
му; пострадалото лице и размерът на вредите; данните за личността на обвиняемия; 
доказателствата, от които се установяват посочените обстоятелства, и правната 
квалификация на деянието.
(3) В заключителната част на обвинителното заключение се посочват: прокуратурата, на 
която се изпраща делото, датата и мястото на съставянето на заключението и името и 
длъжността на съставителя.
(4) Към обвинителното заключение се прилагат: списък на лицата, които трябва да бъдат 
призовани в съдебното заседание; справка за взетата мярка за неотклонение, в която се 
посочва датата на задържането на обвиняемия, ако мярката е задържане под стража или 
домашен арест; справка за документите и веществените доказателствени материали; 
справка за направените разноски и справка за взетите мерки за обезпечение, както и 
справка за настаняването на децата в случаите по чл. 63, ал. 8.

Заключение за прекратяване или спиране на наказателното производство

Чл. 233. (1) Когато установи, че са налице основанията за това, разследващият орган 
съставя заключение за прекратяване или спиране на наказателното производство. 



(2) В заключението по ал. 1 се посочват: престъплението, за което лицето е привлечено 
като обвиняем; основанията, поради които наказателното производство трябва да се 
прекрати или спре; датата и мястото на съставянето на заключението и името и 
длъжността на съставителя.

Срок за извършване на разследването. срок за мерките за процесуална принуда

Чл. 234. (1) Разследването се извършва и делото се изпраща на прокурора най-късно в 
двумесечен срок от деня на образуването му. 
(2) Прокурорът може да определи по-кратък срок. Ако този срок се окаже недостатъчен, 
той може да го продължи до изтичане на срока по ал. 1.
(3) По искане на прокурора, когато делото представлява фактическа и правна сложност, 
прокурор от по-горестоящата прокуратура може да удължи срока по ал. 1 с не повече от 
четири месеца. В изключителни случаи този срок може да бъде удължаван от главния 
прокурор. 
(4) Искането за удължаване на срока се изпраща не по-късно от петнадесет дни преди 
изтичане на сроковете по ал. 1 и 2. В него се посочват причините, поради които 
разследването не може да приключи в срок, извършените действия по разследването, 
както и тези, които трябва да бъдат извършени.
(5) Прокурорът от по-горестоящата прокуратура, съответно главният прокурор, може да 
определи по-кратък срок от поискания. В този случай продължаването се извършва по 
реда на ал. 2 и 3.
(6) Прокурорът, който удължава срока за извършване на разследването, се произнася и по 
мерките за процесуална принуда.
(7) Действия по разследването, извършени извън сроковете по ал. 1 - 3, не пораждат 
правни последици, а събраните доказателства не могат да се ползват пред съда при 
постановяване на присъдата.
(8) Взетите по отношение на обвиняемия мерки за процесуална принуда се отменят от 
прокурора след изтичане на повече от две години от привличането в случаите на тежко 
престъпление и повече от една година - в останалите случаи.
(9) Ако прокурорът не изпълни задължението си по ал. 8, мерките за процесуална принуда 
се отменят по искане на обвиняемия или на неговия защитник от съответния 
първоинстанционен съд.
(10) Съдът се произнася еднолично в закрито заседание с определение, което подлежи на 
обжалване в тридневен срок пред въззивния съд.
(11) Въззивният съд се произнася в състав от трима съдии в закрито заседание с 
определение, което е окончателно.

Изпращане на делото на прокурора

Чл. 235. След като състави заключението, разследващият орган незабавно изпраща 
делото на прокурора. 

Раздел II.
Протоколи за действия по разследването. Звукозаписи и видеозаписи

Представяне и връчване на протоколи за действия по разследването

Чл. 236. (1) Органът на досъдебното производство представя протокола за действията по 
разследване на лицата, които са взели участие в извършването им, за да се запознаят с 
него, или по тяхно искане го прочита. 
(2) На всяко лице органът на досъдебното производство разяснява правото му да иска 
поправки, изменения и допълнения на протокола. Направените искания се вписват в 
протокола.
(3) Когато някое от лицата, участвало в действията по разследване, откаже или няма 
възможност да подпише протокола, органът на досъдебното производство отбелязва това, 
като посочва и причините.



(4) Препис от протокола за обиск, претърсване, изземване и освидетелстване се връчва 
на лицето, спрямо което са извършени тези действия по разследването.

Протокол за разпит

Чл. 237. (1) В протокола за разпит се посочват следните данни за разпитания: трите 
имена, дата и място на раждане, гражданство, националност, образование, семейно 
положение, занятие, месторабота и длъжност, местоживеене, съдимост и други, които 
могат да имат значение за делото. В случаите на чл. 123, ал. 2, т. 2 данните за 
самоличността не се вписват в протокола. 
(2) Обясненията и показанията се записват в първо лице, по възможност дословно.
(3) Когато е необходимо, въпросите и отговорите се записват отделно.
(4) Разпитаният удостоверява с подписа си, че неговите обяснения или показания са 
записани правилно. Ако протоколът е написан на няколко страници, разпитаният се 
подписва на всяка страница.
(5) Разпитаният може, ако поиска, да изложи собственоръчно обясненията или 
показанията, които е дал устно. В този случай органът на досъдебното производство 
може да задава допълнителни въпроси.

Звукозапис

Чл. 238. (1) По искане на разпитания или по почин на органа на досъдебното 
производство може да се изготви звукозапис, за което разпитаният се уведомява до 
започване на разпита. 
(2) Звукозаписът трябва да съдържа сведенията, посочени в чл. 129, ал. 1 и чл. 237.
(3) Звукозапис на част от разпита или повтаряне специално за звукозаписа на част от 
разпита не се допуска.
(4) След завършване на разпита звукозаписът се възпроизвежда изцяло на разпитания. 
Допълнителните обяснения и показания също се отразяват в звукозаписа.
(5) Звукозаписът завършва със заявление на разпитания, че той правилно отразява 
дадените обяснения и показания.

Протокол за разпит при изготвяне на звукозапис

Чл. 239. (1) Органът на досъдебното производство съставя протокол за разпит и когато 
има звукозапис. 
(2) Протоколът съдържа: основните обстоятелства на разпита, решението да се изготви 
звукозапис; уведомяването на разпитания за звукозаписа; бележки на разпитания във 
връзка със звукозаписа; възпроизвеждането на звукозаписа пред разпитания и 
заявлението на органа на досъдебното производство и разпитания за правилността на 
звукозаписа.
(3) Звукозаписът се прилага към протокола, след като се запечата с бележка, в която се 
посочват: органът, извършил разпита, делото, името на разпитания и датата на разпита. 
Бележката се подписва от органа на досъдебното производство и от разпитания.
(4) Разпечатването на звукозаписа за нуждите на разследването се допуска само с 
разрешение на прокурора и в присъствието на разпитания. При прослушването на 
звукозаписа присъства и разпитаният.
(5) След прослушването звукозаписът отново се запечатва по реда на ал. 3.

Видеозапис

Чл. 240. Разпоредбите на чл. 237 - 239 се прилагат съответно и при изготвянето на 
видеозапис. 

Звукозапис и видеозапис и при други действия по разследването



Чл. 241. Звукозапис и видеозапис може да се изготвят и при други действия по 
разследването, като се прилагат разпоредбите на чл. 237 - 239. 

Глава осемнадесета.
ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОРА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО
Правомощия на прокурора

Чл. 242. (1) След като получи делото, прокурорът прекратява, спира наказателното 
производство, внася предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание или предложение за споразумение за 
решаване на делото, или повдига обвинение с обвинителен акт, ако са налице 
основанията за това. 
(2) Когато при предявяване на разследването разследващият орган е допуснал 
съществени процесуални нарушения, прокурорът му указва да ги отстрани или ги 
отстранява сам.
(3) Прокурорът осъществява правомощията си по ал. 1 и 2 в най-кратък срок, но не по-
късно от един месец от получаване на делото.

Прекратяване на наказателното производство от прокурора

Чл. 243. (1) Прокурорът прекратява наказателното производство: 
1. в случаите на чл. 24, ал. 1;
2. когато намери, че не е доказано участие на обвиняемия в престъплението.
(2) С постановлението прокурорът се произнася и по въпроса за веществените 
доказателства и отменя наложените на обвиняемия мерки за процесуална принуда, 
както и мярката за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното 
налагане е отпаднало.
(3) Препис от постановлението за прекратяване на наказателното производство се 
изпраща на обвиняемия, на пострадалия или неговите наследници, или на ощетеното 
юридическо лице, които могат да обжалват постановлението пред съответния 
първоинстанционен съд в седемдневен срок от получаването на преписа.
(4) Съдът разглежда делото еднолично в закрито заседание не по-късно от седем дни 
от постъпване на делото, като се произнася по обосноваността и законосъобразността 
на постановлението за прекратяване на наказателното производство.
(5) С определението съдът може да:
1. потвърди постановлението;
2. измени постановлението относно основанията за прекратяване на наказателното 
производство и разпореждането с веществените доказателства;
3. отмени постановлението и да върне делото на прокурора със задължителни указания 
относно прилагането на закона.
(6) Определението по ал. 5 може да се протестира от прокурора и да се обжалва от 
обвиняемия, от неговия защитник, от пострадалия или от неговите наследници, или от 
ощетеното юридическо лице пред съответния въззивен съд в седемдневен срок от 
съобщаването му.
(7) Въззивният съд се произнася в състав от трима съдии в закрито заседание с 
определение, което е окончателно.
(8) Не се съставя постановление за частично прекратяване на наказателното 
производство в случаите на ново привличане на същото лице за същото деяние.
(9) Когато не са били налице основанията по ал. 1, постановлението за прекратяване 
на наказателното производство, което не е било обжалвано от обвиняемия или от 
пострадалия или неговите наследници, или от ощетеното юридическо лице, може 
служебно да бъде отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура.

Спиране на наказателното производство от прокурора

Чл. 244. (1) Прокурорът спира наказателното производство: 
1. в случаите на чл. 25 и 26;



2. когато извършителят на престъплението не е разкрит;
3. при продължително отсъствие на единствен свидетел - очевидец, извън пределите 
на страната, когато неговият разпит е от изключително значение за разкриване на 
истината, освен ако може да бъде разпитан по делегация, чрез телефонна или 
видеоконференция.
(2) Ако в случаите по ал. 1, т. 2 има привлечен обвиняем, наказателното производство 
спрямо него се прекратява.
(3) При спиране на наказателното производство прокурорът изпраща препис от 
постановлението на обвиняемия, както и на пострадалия или неговите наследници.
(4) При възобновяването на спряно наказателно производство разследването се 
извършва в сроковете по чл. 234.
(5) Постановлението по ал. 1 може да се обжалва от обвиняемия, пострадалия или 
неговите наследници пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от 
получаването на преписа. Съдът се произнася еднолично в закрито заседание не по-
късно от седем дни от постъпване на делото в съда с определение, което е 
окончателно.
(6) Последваща жалба срещу спирането на наказателното производство може да се 
подава не по-рано от шест месеца от постановяването на определението по ал. 5.
(7) В случаите по ал. 1, т. 3 наказателното производство се спира за срок не повече от 
една година.

Действия по спряно наказателно производство

Чл. 245. (1) Когато спира наказателното производство поради неразкриване на 
извършителя, прокурорът изпраща делото на разследващия орган за продължаването 
на издирването. Разследващият орган съобщава на прокурора за резултатите от 
издирването и му предоставя събраните материали. 
(2) Прокурорът възобновява спряното наказателно производство след като отпадне 
основанието за спиране или е възникнала необходимост от допълнителни действия по 
разследването.
(3) При възобновяване на спряното производство разследването се извършва в 
сроковете по чл. 234. Те не включват времето, през което наказателното производство 
е спряно.

Обвинителен акт

Чл. 246. (1) Прокурорът съставя обвинителен акт, когато е убеден, че са събрани 
необходимите доказателства за разкриване на обективната истина и за повдигане на 
обвинение пред съда, няма основание за прекратяване или спиране на наказателното 
производство и не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, 
което е отстранимо. 
(2) В обстоятелствената част на обвинителния акт се посочват: престъплението, 
извършено от обвиняемия; времето, мястото и начинът на извършването му; 
пострадалото лице и размерът на вредите; пълни данни за личността на обвиняемия, 
налице ли са условията за прилагане на чл. 53 от Наказателния кодекс; 
обстоятелствата, които отегчават или смекчават отговорността на обвиняемия; 
доказателствените материали, от които се установяват посочените обстоятелства.
(3) В заключителната част на обвинителния акт се посочват: данни за самоличността 
на обвиняемия; правната квалификация на деянието; има ли основание за прилагане 
на чл. 53 от Наказателния кодекс; има ли основание за трансфер на наказателното 
производство и по кой международен договор; датата и мястото на съставянето на 
обвинителния акт и името и длъжността на съставителя.
(4) Към обвинителния акт се прилагат: списък на лицата, които трябва да бъдат 
призовани за съдебното заседание; справка за взетата мярка за неотклонение, в която 
се посочва датата на задържането на обвиняемия, ако мярката е задържане под 
стража или домашен арест; справка за документите и веществените материали; 
справка за направените разноски; справка за взетите мерки за обезпечение; както и 
справка за настаняването на децата в случаите на чл. 63, ал. 8.


