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fJIAВEH ШР<JКУРОР 

ЗАПОВЕД 

№-/~;P!..-.f.12s.oз.2011 г. 

След обнародване на решение на Конституционния съд № 

4/16.03.2017 г. по к. д. № 16/2016 г. /ДВ бр. 26 от 28.03.2017 г./, 
с цел уеднаквяване на практиката на прокуратурите и съобразяване с 

отпадането на правомощия на прокурора по ЗМВР, 

и на основание чл. 138 ал. 1 т. 6 от Закона за съдебната власт 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Утвърждавам Указание по приложението на решение № 
4/16.03.2017 г. на Конституционния съд /к. д. № 16/2016 г./. 

2. У казани ето е в действие от датата на публикуването му на 
вътрешния информационен сайт на ПРБ. 

3. Настоящата заповед и утвърденото с нея Указание да се 

публикуват на вътрешния информационен сайт на ПРБ. 
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ПРОКУРАТУРА ПА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ.Я 

Г ЛАВ'Е'Н ПРОКУРОР 

УКАЗАНИЕ 

ПQ ц,рцJiоже1н1~тQ. 11а реmениQ No 4tlб-.G3.2.Q17: 11а I{Qяс.тцтуц_цQл1ц1:~ 
с~д. lк •. д. № 1бЕ20Jб r.f' 

С Решение № 4/16.03.2017 г. по к.д. № 16/2016 г. Конституционният съд (ДВ, 
бр. 26 от 28.03.2017 г.) обяви за противоконституционни следните разпоредби от 

Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР): 

- чл. 84 ал. 6 изр. първо: ,, След съставяне на протокола по ал. 2 или 3 той се 
представя незабавно, но не по-късно от 24 часа, за утвърждаване от прокурор в 
окръжната прокуратура по местопредаването или изземването на вещта 11 

- и чл. 84 ал. 8 в частта й „ в 5-дневен срок с постановление на окръжната 

прокуратура по местопредаването или отнемането на вещта 
11

• 

Като се има предвид, че съгласно чл. 151 ал. 2 от Конституцията на Република 
България решението на Конституционния съд (КС) влиза в сила три дни след 

обнародването му и актът, обявен за противоконституционен, не се прилага от деня 

на влизане на решението в сила, 

с цел уеднаквяване на практиката на прокуратурите и съобразяване с 

отпадането на правомощия на прокурора по ЗМВР 

от момента на влизане на решението на Конституционния съд в сила, да се 

има предвид следното: 

1. Когато окръжна прокуратура е сезирана с искане от полицейски орган за 
утвърждаване на протокол по чл. 84, ал. 2 или ал. 3 ЗМВР, преписката се решава с 
резолюция (писмо), с която: 

- се отказва вземане на отношение по искането като посочва, че разпоредбата 

на чл. 84, ал. 6, изр. първо ЗМВР е обявена за противоконституционна и 
- материалите се връщат по компетентност на полицейския орган. 

2. Когато окръжна прокуратура е сезирана с искане/молба за връщане на 
вещта по чл. 84, ал. 8 ЗМВР, преписката се решава с резолюция (писмо), с която: 

- се отказва да се взема отношение по искането и се посочва, че разпоредбата 

на чл. 84, ал. 8 ЗМВР в частта й „в 5-дневен срок с постановление на окръжната 
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прокуратура по местопредаването wiu отнемането на вещта", е обявена за 

противоконституционна и 

- материалите се връщат/изпращат по компетентност на полицейския орган. 

3. Когато в окръжната прокуратура постъпи жалба срещу вече издадено нейно 
постановление по искане за връщане на вещта по чл. 84, ал. 8 ЗМВР, жалбата, ведно 
с преписката на ОП, се изпраща на компетентния административен съд по повод 

оспорването на постановлението, което според решението на КС има характер на 

административен акт. 

4. По преписки,· образувани в апелативните прокуратури и във ВКП по повод 
жалби срещу постановления на окръжни прокуратури по чл. 84, ал. 8 ЗМВР, или с 
оглед упражняване на служебен контрол върху такива постановления, преписката на 

горестоящата прокуратура се решава с резолюция (писмо), с която: 

- се отказва да се взема отношение по жалбата, респ. да се упражни служебен 

контрол, като се посочва, че разпоредбата на чл. 84, ал. 8 ЗМВР в частта й „в 5-
дневен срок. с постановление на окръжната прокуратура по местопредаването wiu 
отнемането на вещта" е обявена за противоконституционна и 

- материалите се връщат на съответната окръжна прокуратура, като при 

наличие на жалба срещу прокурорско постановление, издадено преди влизане в сила 

на решението на КС, на ОП се указва изпращане на материалите на съответния 

административен съд. 

5. Във всички случаи по т. 2 - 4 копие от резолюцията се изпраща на 
· жалбоподателя, като действията се -предприемат незабавно, предвид сроковете по 
АПК. 
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