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В периода 22-25 октомври 2013 година, на основание заповеди № № 

ПП-01-91/09.10.2013 г.  и ПП № 90/09.10.2013 г. на Главния инспектор на 

ИВСС и съгласно годишната програма на ИВСС, беше извършена планова 

проверка на дейността на ОП Габрово и ОСО в ОП Габрово за 2011 и 2012 

г. /за ОСО в ОП  е включено и първото полугодие на 2013 г./ Проверката се 

осъществи от екип -  инспектор Моника Малинова и експерти -  

Димитрина Долапчиева и Сия Иванчова.  

С решение по протокол № 17 от заседание на инспекторите в 

Инспектората към ВСС от 13 и 14.12.2013г. е продължен срока за 

представяне на неизготвените актове от извършваните планови проверки 

на ИВСС за второто полугодие на 2013г. до 30.01.2014г. 

Административният ръководител на ОП – Габрово е уведомен за 

удължаването на срока за изготвянето на акта с писмо. 

Проверката беше извършена на място в ОП - Габрово на 22, 23, 24 и 

25 октомври, като проверяващите се запознаха непосредствено с 

организацията на административната дейност и организацията по 

образуването и движението на прокурорските преписки, както и 

приключването им в установените срокове. 

 Проверката беше извършена въз основа на предварително 

изработени критерии и при нея се установи следното: 

  

ЧАСТ І – ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГАБРОВО 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Окръжна прокуратура Габрово се помещава в съдебната палата - гр. 

Габрово. ОП - Габрово ползва 5 кабинета за прокурори, като всеки от тях е 

с по едно работно място, т. е. всички прокурори са в самостоятелни 

кабинети. Освен тези помещения ОП - Габрово ползва едно помещение за 

съдебния администратор и административния секретар, в преходна стая са 

настанени 3 –ма съдебни деловодители и един призовкар, в една стая са 

настанени прокурорски помощник и специалист АИО, системният 

администратор работи в стая, заедно с главния счетоводител на РП -

Габрово. Счетоводството е настанено в отделна стая, има обособена стая за 

регистратура за класифицирана информация с отделен СОТ.  В отделно 

помещение се намира архивът, като в него с метална врата е отделен 

складът за веществени доказателства. Всяко веществено доказателство е с  
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прикрепен опис, а ВД които подлежат на унищожаване са с прикрепени 

към тях влезли в сила актове на съд или прокурор.  

  Условията за работа са добри, има обособено, помещение за 

съхраняване на веществените   доказателства, в стаите, където се 

помещават служителите  има място за подреждане на прокурорските 

преписки. 

  За 2011 г. общият брой прокурори е 6, от тях работили през 

годината 6, няма отсъствали прокурори повече от един месец.  В началото 

на годината, към  01.01.2011 г. при одобрен щат за магистрати в ОП - Габрово от 7 

прокурора, незаетите щатни бройки са били 2 – една за длъжността „заместник на 

административния ръководител, заместник окръжен прокурор” и една 

бройка за длъжността „прокурор в ОП”. С решение по протокол № 

12/31.03.2011 г. на ВСС 1 щатна бройка за длъжността „прокурор в ОП” е 

трансформирана в такава за Апелативната специализирана прокуратура и в 

щатът на ОП - Габрово към 01.04.2011 г. е останала незаета 1 бройка за 

длъжността „заместник на административния ръководител, заместник 

окръжен прокурор”. С решение по протокол № 29/19.09.2011 г. на ВСС на  

тази длъжност е назначена прокурор Надежда Трайчева Желева, а на 

нейната овакантена длъжност „прокурор в ОП” със Заповед 

№ 08/02.02.2011 г. на административния ръководител  на ОП - Габрово, 

считано от 03.02.2011 г. в ОП - Габрово е командирована Жени Христова 

Шикова – прокурор в РП Габрово по реда на чл.227 от ЗСВ за срок от 6 

месеца, чието командироване със съответните заповеди е продължавано, 

включително до края на 2012 г. 

 За 2012 г. общият брой прокурори е 6, от тях работили през 

годината 6, прокурор Станишева  е отсъствала от 16.10.2012 до 18.11.2012 

г.  

  Общият брой служители на ОП - Габрово /без тази на ОСО/  по щат  е от 

14 щатни бройки по длъжности, както следва: съдебен администратор I ст. – 1 

брой; административен секретар – 1 брой; гл. специалист КИ – 1 брой; гл. 

специалист АИО – 1 брой; системен администратор I ст. – 1 брой; 

компютърен оператор изпълняващ деловодни функции – 2 броя; призовкар 

– 1 брой; прокурорски помощник – 1 брой;  шофьор – 1 брой; началник 

отдел „ФСД” – 1 брой; главен счетоводител – 1 брой; старши специалист-

счетоводител – 1 брой; домакин – 1 брой. От тях в началото на отчетния 

период всички са били заети, с изключение на длъжността 

„административен секретар”, към  31.12.2011 г.  няма незаети длъжности в 

администрацията на ОП - Габрово. 

 Общият брой служители по щат към 01.01.2012 г. /без тази на 

ОСО/ е от 13 служители,  тъй като в края на 2011 г. бройката призовкар по 

споразумение между Районна и Окръжна прокуратура – Габрово е 

прехвърлена на РП Габрово.  От 01.03.2012 г. е утвърдено ново щатно 

разписание на служителите от администрацията на ОП - Габрово във 
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връзка с Нов класификатор на длъжностите в администрацията на органите 

на съдебната власт, както следва: съдебен администратор I ст. – 1 брой; 

административен секретар – 1 брой; прокурорски помощник – 1 брой; гл. 

специалист КИ – 1 брой; гл. специалист АИО – 1 брой; системен 

администратор I ст. – 1 брой; съдебен деловодител – 2 броя; шофьор – 1 

брой;  ръководител сектор „БСД” – 1 брой; главен счетоводител – 1 брой; 

старши специалист-счетоводител – 1 брой; домакин – 1 брой,  към 

31.12.2012 г. няма незаети щатни бройки.  

Водят се  книги, дневници, регистри и азбучници на основание 

Правилника за организация на дейността на администрацията на 

прокуратурата в Р. България/ПОДАПРБ – отм./  

 по указание на ВКП се водят – регистър на преписки по ЗОНПИ; 

дневник за НЗЗОИПГ; регистър на преписки „Международна дейност”; 

книга за защитен свидетел; регистър на задържаните лица по досъдебни 

производства; регистър   на   иззетите   наркотични   вещества   по   

досъдебни производства; регистър на спрени досъдебни производства 

срещу известен извършител; регистър на спрени досъдебни производства 

срещу неизвестен извършител; регистър за извършени ревизии и 

тематични проверки; регистър за дисциплинарните производства 

образувани срещу прокурори; регистър за върнатите от съда дела и 

оправдателни присъди; регистър на лица с две и повече неприключени ДП 

срещу тях; регистър за осъществен достъп до НБД „Население” и НИС 

„Бюра съдимост”; 

            а по собствена преценка се водят: регистър на лицата с наложена 

ПАМ „Забрана за напускане пределите на РБ”; регистър на стажант-

юристи преминали на стаж в ОП-Габрово; ревизионна книга за вписване на 

констатациите и предписанията на контролните органи за спазване на 

трудовото законодателство; регистър на съдебните книжа (призовки); 

регистър на участия по съдебни дела и заседания; регистър за възложените 

на следовател дела; разносна книга входяща/изходяща поща; регистър за 

връчване на ежедневен доклад /преписки и дела/;  регистър за издадени от 

ОП ГАБРОВО трудови книжки. 

 На електронен носител се водят: регистър на спрени досъдебни 

производства срещу известен извършител; регистър на спрени досъдебни 

производства срещу неизвестен извършител; регистър на съдебните книжа 

(призовки); регистър на участия по съдебни дела и заседания; регистър за 

възложените на следовател дела; регистър за върнатите от съда дела и 

оправдателни присъди.  

Използват се следните правни програми – „Апис”, „Сиела” и  

„Лакорда”. Използва се унифицираната информационна система – УИС, 

предоставена от ВКП. Служителите, натоварени да въвеждат данните в 

УИС са М. Г. – съдебен деловодител, Н. С. -  съдебен секретар протоколист 

и Н. Й. – административен секретар. /Заповед № 51/02.07.2013 г./ 
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 Въведен е принципът за случайно разпределение на делата чрез 

програмата „Law  Choice” , който се използва от м. октомври 2007 г. 

съгласно заповед на зам. главен прокурор Валери Първанов от 15.10.2007 

г. и заповеди на окръжния прокурор №№  88/04.10.2007 г., № 46/16.10.2008 

г., № 01/04.01.2010 г. Преписките и делата се разпределят само при 

първоначалното им постъпване в ОП - Габрово по функционални групи, 

създадени, изменяни и допълвани съгласно посочените по-горе заповеди. 

Допуска се преразпределение на вече заведена преписка само след изрична 

писмена резолюция на административния ръководител или въз основа на 

уважен с постановление от АП - В.Търново отвод/самоотвод на прокурор 

от ОП - Габрово. При отсъствие на прокурор повече от една седмица по 

уважителни причини, след завръщането му се извършва изравняване на 

бройката дела и преписки във всички групи, в които участва с минималния 

брой дела и преписки на останалите реално работили прокурори  със 

същата натовареност, съгласно Заповед № 38/06.04.2009 г. С друга заповед 

от 2009 г. е уредено такова изравняване да се извършва и след завръщане 

на прокурор след ползван отпуск. Със Заповед № 01/04.01.2010 г. 

административният ръководител е определил 50% натовареност за себе си 

във всички групи преписки и дела, като 100% е натовареността му в 

групите административни преписки и изпълнение на наказанията, в които 

участва само той.  Служителят, натоварен да инсталира, поддържа, 

обновява и архивира програмния продукт е Р. В. – системен 

администратор, а служителите натоварени да извършват разпределението 

са И. Х. – съдебен администратор и Н. Й. – компютърен оператор, 

изпълняващ деловодни функции /Заповед № 88/04.10.2007 г./ 

 В ОП - Габрово се изготвят тримесечни, шестмесечни,  

деветмесечни и годишни статистически отчети. 

Провежда се ежегодно приемане на годишния доклад за дейността на 

прокуратурите от съдебен окръг гр. Габрово от събрание на всички 

прокурори, с оглед запознаване на магистратите с резултатите от 

изготвения годишен доклад на прокуратурата, анализите и тенденциите, 

визирани в него.  При необходимост се провеждат и други анализи и 

съвещания по определени теми и насочености. 

През 2011  г. няма предложения за наказания или поощрения на 

прокурори от страна на административния ръководител.  

През 2012 г. е изготвено едно предложение за поощрение на 

следовател, което е уважено от ВСС, няма предложоения за наказание. 

 Получаваните в Окръжна прокуратура Габрово веществени 

доказателства /ВД/, които придружават докладваните в ОП - Габрово  

досъдебни производства се приемат от съдебния деловодител в 

канцеларията на ОП - Габрово. Създаден е  „Регистър на веществените 

доказателства”, в който се отразява цялото им движение от момента на 

получаването им в ОП - Габрово, както и дали подлежат на унищожаване 



 6 

след влизане в сила на прокурорския акт, дали се внасят в съда, заедно с 

материалите по досъдебното производство, дали подлежат на връщане и на 

кого. Поради липса на помещение ВД се съхраняват в архива, в обособено 

помещение с метална врата.  

 Със Заповед № 21/24.03.2010 г. на административния ръководител е 

назначена комисия, определен е състава й и е разпоредено да се извърши 

унищожаване на ВД, за  които има произнасяне. Видно от предоставения 

акт за унищожаване на веществени доказателства по прекратени 

следствени дела и дознания от 23.08.2010 г.  през 2010 г. са унищожени 

всички ВД, подлежащи на унищожаване към тази дата. През 2011 г. е 

извършено унищожаване на ВД, а през 2012 и 2013 г.  не е извършвано. 

Административният секретар  Н. Й., която е член на комисията,  представи 

справка за продължително нейно отсъствие през 2012 и част от 2013 г. като 

обективна причина за неизпълнение на  задълженията по заповедта. 

През 2011 г. по указания на Главния прокурор са издадени 19 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 83 броя. През 2012 г. по указания на Главния 

прокурор са издадени 16 заповеди и разпореждания, а по собствена 

преценка на административния ръководител са издадени 65 броя. 

 През 2011 г.прокурорите от ОП - Габрово са извършили 4 тематични 

проверки във всяка от районните прокуратури в съдебния окръг, с предмет 

на проверката - изпълнението на „Практическо прилагане в дейността на 

районните прокуратури на Инструкцията за поддръжка и използване на 

електронния регистър на лица с неприключени наказателни производства 

от 2010 г. на Гл. прокурор на РБ /Инструкция № 1/” и „Инструкция за 

взаимодействието между ПРБ и МВР при разследване на 2 и повече ДП, 

образувани и водени срещу едно и също лице от 2010 г. на Главния 

прокурор на РБ и Министъра на вътрешните работи на РБ.  

 В Окръжна прокуратура Габрово през 2011 г. са извършени четири 

проверки от други органи на съдебната власт – две от АП - Велико 

Търново, една от ВКП и една от ВАП.  

 Във връзка с аналитичните доклади, изисквани за всяко шестмесечие 

за причините за върнатите от съдилищата дела на прокуратурата в 

районните прокуратури от съдебния окръг са били извършвани регулярни 

проверки за причините за върнатите им от съответния районен съд дела за 

допълнително разследване и анализи за постановените оправдателни 

присъди през 2011 и 2012 г., а през 2012 г. са извършени  репрезентативни 

проверки по преписките в ОД на МВР Габрово, както и в териториалните 

полицейски управления, по които не са били установени данни за 

престъпление и заявителите им са били уведомени за прекратяването на 

същите, както и във всички районни прокуратури  е извършена проверка за 

законосъобразността на постановените и необжалвани откази да се 
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образува наказателно производство. През проверявания период на ОП 

Габрово са извършени две проверки от АП - Велико Търново. 

 През проверявания период прокурорите са участвали в различни 

семинари, организирани от ВСС, ВКП, ПРБ, НИП с разнообразна 

тематика, а служителите  - в обучителни семинари. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

 

През 2011 г. броят на преписките, които са били на производство в 

ОП - Габрово е 628, като броят на новообразуваните е 525, а образувани от 

предходни периоди – 103 броя. От тях решени, както следва: общо 591,  от 

които 59 отказа и 36 образувани ДП. Изпратени по компетентност са 92 

броя преписки, прекратени с резолюция съгласно Указание И-

281/08.12.2006 г. на Главния прокурор на Р. България са 34 броя преписки. 

Преписките, изпратени на органите на МВР или на друг специализиран 

орган за извършване на предварителна проверка са общо 54, от тях след 

извършена предварителна проверка са върнати 50 броя. От постановените 

откази   са обжалвани 41 броя и от тях  39 броя са потвърдени, а 2 броя са 

отменени. През 2011 год. инстанционните решения на АП - Велико 

Търново по преписки на ОП - Габрово, приключили с постановления за 

отказ са общо 40, 39 са потвърдени и едно постановление за отказ е 

отменено, инстанционните решения на АП - Велико Търново по преписки 

на ОП ГАБРОВО, които са приключили с резолюции по чл. 4 и чл. 5 от 

Инструкция № И 89/10.03.2011 г. са общо 16 броя и всички са потвърдени. 

Инстанционните решения на ОП - Габрово по преписки на районните 

прокуратури, приключили с постановления за отказ са общо 101 броя, и от 

тях 74 броя са потвърдени и 27 броя са отменени. Инстанционните 

решения на ОП-Габрово по преписки на районните прокуратури, които са 

приключили с резолюция  по чл. 4 и чл. 5  от Инструкция № И-

89/10.03.2012 г. са  20 броя общо – от тях 12 броя са потвърдени , а 8 броя 

са отменени. Към края на 2011 г. са останали 3 нерешени преписки – 

подробно описани в справката. 

 През 2012 г. броят на преписките, които са били на производство в 

ОП - Габрово е 538, като броят на новообразуваните е 466, а образувани от 

предходни периоди – 72 броя. От тях, решени, както следва: общо 505,  от 

тях 27 отказа и 22 образувани ДП. Изпратени по компетентност са 94 броя 

преписки, прекратени с  резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.2006 г. 

на Главния прокурор на Р. България общо 13 бр. През 2012 г. за 

извършване на  предварителна проверка съгласно чл. 1, т. 5 от цитираната 

инструкция  на органите на МВР и други специализирани органи са 

изпратени 45 броя преписки, през същата година 32 преписки са върнати 

след извършена предварителна проверка /чл.9, ал. 3, т. 2 от Инструкция И 
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89/2012 г. От постановените откази 16 броя са обжалвани и всички са 

потвърдени, а 11 броя откази не са обжалвани. През 2012 г. 

инстанционните решения на АП - Велико Търново по преписки на ОП - 

Габрово, приключили с постановления за отказ са общо 38, всички са 

потвърдени, инстанционните решения на АП - Велико Търново по 

преписки на ОП -Габрово, които са приключили с резолюции по чл. 4 и чл. 

5 от Инструкция № И 89/10.03.2011 г. са общо 2 броя и всички са 

потвърдени. Инстанционните решения на ОП - Габрово по преписки на 

районните прокуратури, приключили с постановления за отказ са общо 57 

броя, и от тях 47 броя са потвърдени и 10 броя са отменени. 

Инстанционните решения на ОП - Габрово по преписки на районните 

прокуратури, които са приключили с резолюция  по чл. 4 и чл. 5  от 

Инструкция № И-89/10.03.2012 г. са  29 броя общо – от тях 24 броя са 

потвърдени, а 5 броя са отменени. Няма нерешени инстанционни преписки 

в едномесечен срок. /данните са от предоставените справки и годишните 

отчетни доклади и несъответствията явно се дължат на некоректно изготвени 

справки/ 

 По време на проверката беше изискана справка относно броя 

преписки, посочени като наблюдавани/решени от административния 

ръководител на ОП- Габрово в изготвените справки № 2 за 2011 и 2012 г. 

Съгласно тази справка през 2011 г.,/ приложена към акта/  в бройката са 

включени 27 преписки, разпределени в група „Административни преписки” 

чрез програмния продукт „Law  Choice” и 64 преписки, образувани по 

предложения на прокурори от съдебния район за възлагане разследването 

по досъдебни производства на следовател, а в справката за 2012 г. в 

отчетените за прокурор Генжов преписки 12 броя са от  група 

„Административни преписки” чрез програмния продукт „Law  Choice” и 

86 преписки, образувани по предложения на прокурори от съдебния район 

за възлагане разследването по досъдебни производства на следовател. 

 В ОП - Габрово се прилага Заповед № 216/03.02.2010 г. на Главния 

прокурор на Република България, относно дейността по възобновяване на 

административнонаказателни производства по реда на чл. 70 – 72 от 

ЗАНН.  Със заповедта се допълва Указание № 165/25.07.2006 г. за 

дейността на прокуратурата по отмяна на незаконосъобразни 

административни актове. Административният ръководител на ОП - 

Габрово прави искания за възобновяване на административнонаказателни 

производства, по които наказателните постановления са влезли в сила, 

както и решените и прекратените от съда дела, образувани във връзка с 

обжалване на наказателни постановления съгласно посочената заповед. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 



 9 

През 2011 г. са наблюдавани  общо 215 производства, от които 214 

досъдебни производства и едно бързо производство. От тях 

новообразуваните са 115 броя досъдебни производства и 99 производства, 

образувани в предходни периоди. В тази бройка са включени 33 броя 

досъдебни производства, получени по компетентност от други 

прокуратури. 

През 2012 г. са наблюдавани  общо 218 досъдебни производства, 

няма бързи  и незабавни производства. От тях новообразуваните са 119 

броя досъдебни производства и 99 производства, образувани в предходни 

периоди. В тази бройка са включени 13 броя досъдебни производства, 

получени по компетентност от други прокуратури. 

ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2011 г. -  155 общо, 154 

досъдебни производства и едно бързо производство, в края на 2011 г. 10 

броя досъдебни производства са били при наблюдаващия прокурор за 

произнасяне.  

ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни 165  общо, няма бързи  и 

незабавни производства, в края на 2012 г. 5 досъдебни производства са 

били при наблюдаващия прокурор за произнасяне. 

През 2011 г. на основание чл. 242, ал. 2 от НПК са изпратени на 

разследващ орган 6 броя досъдебни производства,  няма досъдебни 

производства, по които прокурорът сам е извършил необходимите 

действия. През 2012 г. на основание чл. 242, ал. 2 от НПК на разследващ 

орган са изпратени 9 броя  ДП, няма досъдебни производства, по които 

прокурорът сам е извършил необходимите действия. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2011 г. са 22 

броя,  от които 18 са срещу неизвестен извършител и 4 броя са срещу 

известен извършител, а през 2012 г. те са съответно общо 18 броя, от които 

14 броя са срещу неизвестен извършител и 4 броя са срещу известен 

извършител. 

ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са   9 

броя, от тях 3 са срещу НИ и 6 броя са срещу ИИ, а през 2012 г. този брой е 

– общо възобновени 7 броя, от които 5 броя срещу НИ и 2  броя срещу ИИ. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2011 г. 

са общо  98 бр., от тях – 14 бр. са водени срещу известен извършител, а  84 

бр. са срещу неизвестен извършител. Обжалвано пред съда  е едно 

постановление, което е отменено, обжалваните пред по-горестояща 

прокуратура постановления за прекратяване са общо 5 броя и от тях 3 броя 

са отменени, няма служебно отменени постановления за прекратяване на 

наказателното производство. 8 броя от общо прекратените досъдебни 

производства са прекратени поради изтекла давност.   

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2012 г. 

са общо  103 броя, от тях –17 бр. са водени срещу известен извършител, а  
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86 броя са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са две 

постановления, които са отменени. Обжалваните пред по-горестояща 

прокуратура постановления за прекратяване са 20 и  всички са потвърдени, 

няма служебно отменени постановления за прекратяване на наказателното 

производство. 13 броя от общо прекратените досъдебни производства са 

прекратени поради изтекла давност.   

През 2011 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 126 броя, всички са уважени; направените искания от 

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са общо 87 броя, като всички са уважени, а 

направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на 

разследването до административния ръководител на по-горестоящата 

прокуратура са общо 37 броя, като всички са уважени. 

През 2012 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 127 броя, уважените са 124 броя и 3 броя са 

неуважени; направените искания от наблюдаващия прокурор за 

удължаване срока на разследването до административния ръководител са 

общо 48 броя, уважените са 47 броя и 2 броя са неуважени, а направените 

искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването 

до административния ръководител на по-горестоящата прокуратура са 

общо 48 броя, като уважените са 47 броя, а едно искане е неуважено. 

През 2011 г. е внесено едно искане до съда за вземане на 

обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 от НПК, през 

2012 г. са внесени две искания, като всички са уважени. 

През 2011 г. на специален надзор са  били: пр. пр. №  524/2008 г. по 

описа на ОП - Габрово; пр. пр. № 1140/2008 г. по описа на ОП Габрово; пр. 

пр. № 912/2009 г. по описа на ОП - Габрово; пр. пр. № 732/2009 г. по описа 

на ОП - Габрово; пр. пр. № 458/2009 г. по описа на ОП - Габрово -  по 

изброените прокурорски преписки досъдебното производство, към датата 

на изготвяне на справката са приключени. Неприключени са досъдебните 

производства по пр. пр. № 800/2009 г. по описа на ОП - Габрово и по пр. 

пр. № 831/2009 г- по описа на ОП - Габрово.  

През 2012 г. в ОП - Габрово  на специален надзор е било 

досъдебното производство по пр. пр. № 458/2009 г. по описа на ОП -

Габрово, което към датата на изготвяне на справката не е приключено. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2011 г. ОП - Габрово е внесла в съда 25 обвинителни акта. От 

тях 13 броя ОА са по досъдебни производства, образувани през 2011 г. , а  

12 ОА са по ДП, образувани в предходни години. Върнати от съда с 
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разпореждане - 3 ОА, а върнат с определение на съда  е 1 ОА, или общо 4 

върнати дела. Протестирано е едно разпореждане на съда и протестът е 

уважен.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 22 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 10 броя,  а осъдителните 

присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК са - 3. От постановените по общия 

ред осъдителни присъди 3 броя са протестирани, два от протестите са 

неуважени, а един е частично уважен.  От осъдителните присъди по реда 

на глава ХХVІІ от НПК една е протестирана и протестът е частично 

уважен.  Постановени са  3 оправдателни присъди по общия ред, всички са 

протестирани, един протест е неуважен, един е частично уважен и един 

протест е уважен. По реда на глава ХХVІІ от НПК е постановена една 

оправдателна присъда, като подадения срещу нея протест е уважен. В хода 

на съдебното следствие са постигнати 5 споразумения.  

През 2011 г. са внесени 5 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/ - всички са одобрени от съда. 

 През 2011 г. ОП - Габрово е внесла 5 броя предложения  по реда на 

чл. 375 от НПК за освобождаване от  наказателна отговорност с налагане 

на административно наказание при условията на чл. 78а от НК, 4 броя от 

предложенията са уважени и едно предложение е върнато от съда. 

 През 2011 г. прокурорите от ОП - Габрово са участвали в 280 

заседания по наказателни дела – 94 заседания по първоинстанционни дела 

и 186 заседания по въззивни дела, в 54 броя граждански дела – 49 

първоинстанционни и 5 въззивни дела и в 234 дела от административен 

характер – първоинстанционни и касационни административно 

наказателни дела, от които 215 са участията по закон и по19 броя 

участието е по преценка на прокурора. През 2011 г. са приведени  в 

изпълнение 26 присъди. 

През 2012 г. ОП - Габрово е внесла в съда 35 обвинителни акта, като 

7 от тях са по досъдебни производства образувани през годината, а 28 по 

ДП, образувани в предходни години. Върнати от съда с разпореждане са 4 

ОА, а един ОА е върнат с определение на съда. Срещу едно от 

разпорежданията на съда е подаден протест, който е уважен. 

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 37 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 27 броя, а осъдителните 

присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК са 6 броя. От постановените по 

общия ред осъдителни присъди 5 са протестирани, два от протестите са 

уважени, един протест не е уважен и два протеста не са били разгледани 

към датата на изготвяне на справката. От осъдителните присъди по реда на 

глава ХХVІІ от НПК няма протестирани. Постановена е една оправдателна 

присъда по общия ред, която е протестирана и протестът не е уважен. Няма 

постановени оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК. В 

хода на съдебното следствие са постигнати 4 споразумения.  
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През 2012 г. са внесени 7 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/, от тях 6 са одобрени от съда и 1 

брой споразумение не е одобрено.  През 2012 г. няма внесени предложения  

по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от  наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание при условията на чл. 78а от НК.  

 През 2012 г. прокурорите от ОП - Габрово са участвали в 274 

заседания по наказателни дела, от които 97 заседания по дела първа 

инстанция и 177 заседания по въззивни дела. През 2012 г. прокурор е 

участвал по 57 граждански дела , от тях по 55 първоинстанционни дела и 

по 2 въззивни дела.  Предявени са 3 броя граждански искове от прокурор. 

Административните дела с участие на прокурор са общо 274, 

/първоинстанционни и касационни административно наказателни дела/. По 

две от делата участието е по преценка на прокурора. През 2012 г. са 

приведени  в изпълнение 22 присъди. 

 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

Проверени бяха на случаен принцип спрени  и прекратени 

досъдебни производства през 2011 и 2012 г., срещу известен 

извършител и неизвестен извършител, включително върнати от съда 

и прекратени по давност 

  

Пр. пр. № 1396/2007 г., ДП № 246/2008 г. по описа на ОД МВР, 

наблюдаващ прокурор Стоян Петков. Досъдебното производство е 

образувано срещу А.Х.А. за деяния, извършени при условията на 

продължавано престъпление за престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК. В хода на разследването са извършени разпити на много 

свидетели, назначена е графологична експертиза. Досъдебното 

производство е спирано с постановления от 18.12.2008 г., 08.02.2010 г. и от 

28.09.2011 г. на основание чл. 244, ал. 1 т. 3 от НПК за издирване и 

призоваване на свидетели за срок от по една година.  Лицето, което следва 

да бъде разпитано в качеството на свидетел е обявено за общодържавно 

издирване с телеграма от 21.07.2007 г. С постановление от 19.12.2012 г. е 

прието че разпитът на този свидетел е наложителен за разкриване на 

обективната истина и производството по делото за пореден път е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1,  т. 3 от  НПК за срок от една година, което е 

изрично изписано в постановлението. Посочена е възможността за 

обжалване, възложено е  на разследващия орган на всеки три месеца да 

извършва проверка дали са отпаднали основанията за спиране на 

наказателното производство и да докладва на наблюдаващия прокурор.   

Пр. пр. № 25/2012 г. по описа на ОП - Габрово, ДП № 26/2012 г. по 

описа на РУП - Габрово, наблюдаващ прокурор Ал. Александров.  На 
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12.01.2012 г. РУП Габрово уведомява ОП-Габрово, че на основание чл. 

212, ал. 2 от НПК е образувано ДП, по повод съобщение на гражданин за 

извършено престъпление от общ характер – възникнал взрив в „Е….. Б” 

ЕООД, находящо се в с. Ч., общ. Габрово, вследствие на което е починал 

работник. ДП е образувано срещу неустановено длъжностно лице, което 

поради незнание или немарливо изпълнение на занятие, представляващо 

източник на повишена опасност, причинил смърт на П. Ст. Ц. от гр. 

Габрово – престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК и за това, че на 11.01.2012 

г. около 08.00 ч. в община Габрово, в работно помещение на „Е…….Б” 

ЕООД, находящо се в с. Ч., поради незнание или немарливо изпълнение на 

занятие, представляващо източник на повишена опасност, причинил на 

Н.Н.Ив. от гр. Габрово средна телесна повреда, изразяваща се в травма на 

лява ръка, довела до трайно затрудняване на движението на крайника – 

престъпление по чл. 134, ал.1, т. 2 от НК. Приложен е следствено – 

календарен план. Срокът на разследването не е бил удължаван до 

06.03.2012 г., когато до ОП Габрово е изпратено писмо на основание чл. 

234, ал. 3 от НПК за удължаване срока за разследване с 4 месеца, 

последвало с удължаване с още 2 месеца до 6 месеца. Назначавани и 

изготвяни са различни експертизи. В протокол за предявяване на 

материали по приключено досъдебно производство пострадалото лице,  

чрез адв. С. и адв. Б. излага обстоятелства, свързани с искане за допускане 

на нови задачи по заключение на съдебно –комплексна експертиза № 

21/2012 г. на СДОТО и допускане на нови задачи към вече изготвената 

съдебно-техническа експертиза по безопасни условия на труд,, тъй като 

смята, че изготвените по делото заключения са непълни и не отговарят на 

установените доказателства. С постановление от 11.07.2012 г. прокурор 

Ал.Александров на основание чл. 199, ал.1 от НПК оставя искането на С. 

Ал. П. без уважение. В диспозитива на постановлението е записано, че 

същото подлежи на обжалване. С постановление от 02.08.2012 г. прокурор 

Д. Мачева – и.д. прокурор от  АП В.Търново оставя без уважение жалбата 

на С.Ал.П. На 19.07.2012 г. делото е постъпило в ОП - Габрово, с мнение 

за прекратяване на основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 

10.10.2012 г. на основание чл. 243, ал.1, т.1 от НПК прокурор Ал. 

Александров прекратява наказателното производство, образувано срещу 

неизвестно длъжностно лице поради това, че не са събрани безспорни 

доказателства за виновно причиняване на  смъртта на П.Ст.Ц. и средна 

телесна повреда на Н.Н.Ив., а основната причина за настъпилата тежка 

трудова злополука е последица от действията на самите пострадали лица, 

основно на загиналата П.Ст.Ц. В диспозитива на постановлението е 

записано, че същото може да се обжалва пред ОС Габрово в седмодневен 

срок от получаването му. Постановлението е обжалвано пред ОС Габрово. 

/НП не са подредени по хронологичен ред /. С определение 140/30.10.2012 

г. по НЧД № 152/2012 г.  ОС Габрово отменя постановлението на ОП 
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Габрово, с което е прекратено НП и връща делото на ОП Габрово за 

изпълнение на дадените в обстоятелствената част на определението 

задължителни указания относно прилагането на закона. Посочена е 

възможността за обжалване пред АС В. Търново. С частен протест от 

09.11.2012 г. прокурор Ал. Александров протестира определението на ОС 

Габрово на основание чл. 243, ал. 6 и ал.7 от НПК. С определение № 

56/04.12.2012 г. по ВНЧД № 325/2012 г. по описа на АС В.Търново в з.з. с 

председател съдия  Здр. Трифонов е потвърдено определението на ОС  

Габрово. Делото е върнато в РУП –Габрово за разследване и изпълнение на 

указанията по ЧНД № 152/2012 г. по описа на ОС Габрово, дадени в 

същото/не са дадени указания от наблюдаващия  прокурор/. На 

18.02.2013 г. е постъпило искане за отвод на наблюдаващия прокурор до 

АП В.Търново чрез ОП Габрово от С.Ал.П. чрез повереника си адв. Ив. С. 

На 18.02.2013 г. с постановление от 27.02.2013 г. прокурор Д. Мачева – и.д. 

прокурор от  АП В.Търново оставя без уважение искането за отвод на 

наблюдаващия прокурор. С постановление от 17.04.2013 г. прокурор 

Ал.Александров описа на РУП-Габрово. Приложен е протокол за избор на 

нов наблюдаващ прокурор- зам. окръжен прокурор Н. Желева. С 

постановление от 08.10.2013 г. прокурор Желева връща ДП за 

допълнително разследване, като дава указания по разследването, тъй като 

приема, че ДП не е приключило поради допуснати пропуски при 

събирането на доказателства. Приема, че с оглед ефективното и срочно 

провеждане на разследването, то следва да се възложи на следовател от 

ОСлО в ОП Габрово и предлага на основание чл. 196, ал. 2 от НПК на 

административния ръководител на ОП Габрово да възложи разследването 

на  следовател в ОСлО в ОП Габрово. С постановление от 14.10.2013 г. 

окръжният прокурор М. Генджов възлага извършването на разследването 

на следовател и прекратява НП. Посочена е възможността за обжалване в 

седмодневен срок пред ГОС. Постановлението е обжалвано  и с 

определение № 93/08.05.2013 г. по НЧД №78/2013г. по описа на съда, ОС 

Габрово отново отменя постановлението на ОП Габрово, с което е 

прекратено производството и връща делото на ОП Габрово. Подаден е нов 

частен протест на 16.05.2013 г.  от прокурор Ал.Александров срещу 

определението на ОС Габрово пред АС В.Търново. С определение № 

24/17.06.2013г. по ВНЧД № 146/2013 г. по описа на АС В.Търново в з.з. с 

председател съдия  Здр. Трифонов е потвърдено определението на ОС 

Габрово, с което е отменено постановлението за прекратяване на НП. С 

постановление от 25.07.2013 г. прокурор Ал.Александров отново за трети 

път прекратява НП, което отново е обжалвано пред ОС Габрово. Към 

жалбата са приложени определенията  на ОС Габрово за отмяна на  НП и 

определенията на АС В. Търново, с които са потвърдени определенията на 

ОС Габрово. С определение № 140/14.08.2013 г. по НЧД №132/2013 г. по 

описа на съда, ОС Габрово отменя постановлението за прекратяване и 
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връща делото на ОП Габрово за изпълнение на подробно дадените в 

обстоятелствената част на определението указания. /Въпреки 

няколкократната отмяна на постановленията за прекратяване на 

досъдебното производство, наблюдаващият прокурор Александров не е 

върнал делото за допълнително разследване на разследващите органи/. 

С. П. е направила искане за отвод на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 13.09.2013 г. Р. Ирманова – прокурор в АП В. Търново 

отвежда прокурор Александров от наблюдението на ДП № 26/2012 г. по 

Приложен е протокол за избор на нов наблюдаващ прокурор- зам. окръжен 

прокурор Н. Желева. С постановление от 08.10.2013 г. прокурор Желева 

връща ДП за допълнително разследване, като дава указания по 

разследването, тъй като приема, че ДП не е приключило поради допуснати 

пропуски при събирането на доказателства. Приема, че с оглед 

ефективното и срочно провеждане на разследването, то следва да се 

възложи на следовател от ОСлО в ОП Габрово и предлага на основание чл. 

196, ал. 2 от НПК на административния ръководител на ОП-Габрово да 

възложи разследването на  следовател в ОСлО в ОП- Габрово. С 

постановление от 14.10.2013 г. окръжният прокурор М. Генджов възлага 

извършването на разследването на следовател. Към момента на проверката 

досъдебното производство не е приключило. 

Пр. пр. № 1396/2007 г., ДП № 246/2008 г. по описа на ОД  на МВР -

Габрово, наблюдаващ прокурор Стоян Петков. Досъдебното производство 

е образувано срещу А.Х.А. за деяния, извършени при условията на 

продължавано престъпление за престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК. В хода на разследването са извършени разпити на много 

свидетели, назначена е графологична експертиза. Досъдебното 

производство е спирано с постановления от 18.12.2008 г., 08.02.2010 г. и от 

28.09.2011 г. на основание чл. 244, ал. 1 т. 3 от НПК за издирване и 

призоваване на свидетели за срок от по една година.  Лицето, което следва 

да бъде разпитано в качеството на свидетел е обявено за общодържавно 

издирване с телеграма от 21.07.2007 г. С постановление от 19.12.2012 г. е 

прието че разпитът на този свидетел е наложителен за разкриване на 

обективната истина и производството по делото за пореден път е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1,  т. 3 от  НПК за срок от една година, което е 

изрично изписано в постановлението. Посочена е възможността за 

обжалване, възложено е  на разследващия орган на всеки три месеца да 

извършва проверка дали са отпаднали основанията за спиране на 

наказателното производство и да докладва на наблюдаващия прокурор.   

Пр. пр. № 577/2009 г. по описа на ОП - Габрово, ДП № 454/2009 г. по 

описа на РУП - Севлиево, наблюдаващ прокурор Стоян Петков. С 

постановление от 11.08.2009 г. прокурор Атанасов от РП - Севлиево е 

изпратил тяхна преписка № 821/2009 г. по описа на РП - Севлиево по 

компетентност на ОП - Габрово, поради наличие на данни за извършено 
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престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. С постановление от 27.08.2009 г. на 

прокурор Стоян Петков от ОП - Габрово е образувано ДП  № 454/2009 г. 

срещу И.Д.Н. от гр. Севлиево за това, че на 24.04.2009 г. в гр. Севлиево е 

използвала данни от платежен документ без съгласието на титуляра и е 

осъществила транзакция на стойност 159, 63 лв. – престъпление по чл. 249, 

ал. 1 от НК . С постановление от 12.11.2009 г. производството по делото е 

спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 от НПК. Посочено е, 

препис да се изпрати на пострадалия и възможността за обжалване пред 

ОС - Габрово в седмодневен срок. /Има данни за връчване на 

постановлението на пострадалото лице. Периодично са изисквани 

справки  за резултатите  от издирването/. С постановление от 28.12.2011 

г. на прокурор Петков производството е възобновено, а делото е изпратено 

на РУП Севлиево за извършване на действия по разследването. Искано е и 

е получено удължаване на срока за разследване с 2 месеца. На 01.03.2012 г. 

материалите по делото постъпват в ОП - Габрово с мнение за 

прекратяване. С постановление от 23.03.3012 г. производството по делото е 

прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК – поради недоказаност 

на обвинението. Посочено е препис да се изпрати на лицето и пострадалия 

и възможността за обжалване в седмодневен срок.  /Съобщено на 

страните, обратните разписки са приложени по делото/. С 

постановление от 20.12.2012 г. на прокурор Вараджаков от АП - Велико 

Търново постановлението на ОП Габрово е потвърдено поради липса на 

причини за отмяна /основание чл. 243, ал. 9 от НПК, относимо към т. 3.2 

от Раздел ІІІ  от Методически указания за контрол в системата на ПРБ/ 

Пр. пр. № 862/2011 г. по описа на ОП - Габрово, ДП № 1219/2011 г. 

по описа на РУП - Габрово, наблюдаващ прокурор Милчо Генжов. 

Производството е започнато  на основание чл. 212, ал. 2 от НПК – оглед на 

местопроизшествие срещу НИ, за това, че на 23.12.2011 г. около 02.00 е 

умишлено умъртвил Н.И.К. – престъпление по чл. 115 от НК. На същата 

дата е назначена съдебномедицинска експертиза, установила причината за 

смъртта. На 27.02.2012 г. материалите по досъдебното производство са 

постъпили  в ОП - Габрово. С  постановление от 13.03.2012 г.  

производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. 

чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Посочено е препис от него да се изпрати  на сина 

на починалия, както и възможността за обжалване пред ОС Габрово. /Има 

приложена обратна разписка/. 

Пр. пр. №  265/2002 г. по описа на ОП - Габрово, ДП сл. д. № 

118/2002 г. по описа на ОСлС - Габрово,  наблюдаващ прокурор / при 

прекратяването/ Петя Станишева. Наказателното производство е 

образувано  на 18.04.2002 г. срещу НИ за това, че на 21.02.2002 г. в гр. 

Габрово запалил входна врата, част от коридор и ламперия на апартамент, 

собственост на Т.И.Т. на значителна стойност, като е имало опасност 

пожара да се разпростре върху намиращи се в съседство апартаменти – 
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престъпление по чл. 330, ал. 3, вр. ал. 1, предл. последно от НК. С 

постановление от 10.07.2002 г. производството по делото е спряно от 

младши прокурор Владимира Райчева на осн. чл. 239, ал. 1, т. 2 /отм./ 

Делото е изпратено в ОСлС за продължаване на издирването. С писмо от 

2008 г. на прокурор Станишева е изискана справка за резултатите от 

издирването. По ново писмо от прокурор Станишева, изпратено през 2009 

г. на 15.06.2009 г. е постъпил отговор от ОСлО в ОП - Габрово, от който е 

видно, че още през 2002 г. делото е изпратено в РУП - Габрово за 

издирване на извършителя. По повод ново писмо, изпратено до РУП - 

Габрово, делото е постъпило в ОП - Габрово на 29.03.2012 г. за 

прекратяване поради изтичане на давностния срок. С постановление от 

29.03.2012 г. прокурор Петя Станишева е прекратила наказателното 

производство срещу неизвестен извършител на основание чл. 243, ал. 1, т. 

1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК / не е възобновено преди това/. В 

диспозитива на постановлението е записано, че същото подлежи на 

обжалване и да се съобщи на пострадалото лице. С постановление от 

17.12.2012 г. на апелативния прокурор Аня Димова, след служебна 

проверка, извършена по реда на чл. 243, ал. 9 от НПК постановлението на 

ОП - Габрово е потвърдено. 

Пр. пр. №  650/2011 г. по описа на ОП - Габрово, ДП сл. д. № 55/2011 

г. по описа на ОСО в ОП - Габрово, наблюдаващ прокурор Жени Шикова. 

Производството е образувано с постановление от 14.10.2011 г. за 

извършено престъпление по чл. 282, ал. 1 от НК срещу К.П.Е. за това, че 

като длъжностно лице, управител на Общ. п. п. нарушил служебните си 

задължения сключвайки договор на 01.02.2010 г.  за охранителна дейност с 

конкретно ЕООД, с цел да набави за това дружество имотна облага и от 

това могат да настъпят немаловажни вредни последици за управляваното 

от обвиняемия дружество. Дадени са конкретни указания по 

разследването. С постановление от 05.04.2012 г. прокурор Шикова 

прекратява наказателното производство, като приема, че в хода на 

разследването не са събрани доказателства за извършено престъпление по 

чл. 282, ал. 1 от НК, а събраните доказателства за извършено престъпление 

по чл. 219, ал. 1 от НК са недостатъчни да обосноват по несъмнен и 

категоричен начин авторството на обвиняемия или на друго длъжностно 

лице по повод изпълнение на възложената му работа, в която и да е от 

съставомерните форми на вина, инкриминирани по смисъла на този 

престъпен състав – чл. 219, ал. 1-3 от НК, т.е. обвинението е недоказано. С 

определение от 19.06.2012 г. ГОС е  потвърдил постановлението за 

прекратяване като правилно и законосъобразно. С определение № 

35/16.07.2012 г., постановено по ВЧНД № 194/2012 г. по описа на АП 

Велико Търново е отменено определението на ОС Габрово, като са дадени 

конкретни указания за извършване на нови действия по разследването. 

След извършването им, отново с постановление от 30.11.2012 г. 
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производството по делото е прекратено, като прокурор Шикова приема, че 

извършените нови действия по разследване и събраните нови 

доказателства не обосновават промяна във вече изложените в първото 

постановление за прекратяване правни изводи. С определение № 

1/03.01.2013 г. , постановено по ЧНД № 175/2012 г. по описа на ОС - 

Габрово е отменено изцяло постановлението за прекратяване като 

необосновано и неправилно и делото е върнато на прокурора за 

продължаване на разследването, съгласно дадени указания в мотивите на 

определението. Прокурор Шикова е подала частен протест срещу това 

определение и в АП - Велико Търново е образувано ВЧНД № 18/2013 г. по 

описа на ВТАП. С определение № 6/28.021.2013 г. апелативният съд е  

отменил изцяло определението на ГОС, с което е отменено 

постановлението за прекратяване на наказателното производство по сл.д. 

№ 55/2011 г., като вместо него постановява друго определение, с което 

потвърждава постановлението за прекратяване на производството.  

 Проверени още - пр. пр. № 75/2011 г. по описа на ОП - Габрово,  ДП 

№ 84/2011 г. по описа на РУП - Габрово, наблюдаващ прокурор Милчо 

Генжов – спряно, възобновено в едногодишния срок, след което е 

прекратено, като постановлението е потвърдено при служебна проверка от 

АП Велико Търново;  

 пр. пр. №  32/2012 г. по описа на ОП Габрово, ДП № 823/2006 г. по 

описа на РУП Габрово, водено срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 115 от НК, наблюдаващ прокурор – Н. Желева, 

потвърдено от АП Велико Търново;  

 пр. пр. № 728/2011 г. по описа на ОП - Габрово, ДП № 657/2011 г. по 

описа на РУП - Севлиево, образувано и водено срещу НИ за престъпление 

по чл. 123, ал. 1 от НК, наблюдаващ прокурор Жени Шикова, потвърдено 

от АП Велико Търново;  

 пр.пр.№ 135/2012г., ДП № 129/2012г. по описа на РУП – Севлиево, 

наблюдаващ прокурор Петя Станишева; 

пр.пр.№ 125/2012г., ДП № 110/2012г. по описа на РУП – Севлиево, 

наблюдаващ прокурор Жени Шикова;  

пр.пр.№ 584/2012г., ДП № 729/2012г. по описа на РУП – Габрово, 

наблюдаващ прокурор Петя Станишева; 

  както  и пр. пр. № 60/2012 г., ДП № 57/2012 г. по чл. 115 от НК; пр. 

пр. № 59/2012 г., ДП № 58/2012 г. по чл. 115 от НК. 

 Спрените срещу неизвестен извършител се изпращат в 

полицията за продължаване на издирването, като във всички 

постановления за спиране срещу НИ е изписано основанието за спиране, 

постановено е преписи да се изпратят на страните, материалите по делото 

обжалване в 7 – мо дневен срок пред ОС - Габрово. 
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 От проверените спрени НП срещу ИИ се установи, че извършителите 

са обявявани за ОДИ с различни принудителни мерки и се намират извън 

пределите на страната.  

 Постановленията за привличане в повечето случаи се съгласуват по 

реда на чл. 219, ал. 1 от НПК. 

  Анализът на  проверените дела показва, че  основно  делата са 

спирани за издирване на извършителя, по време на възобновяването са 

искани удължавания на срока за разследване своевременно,  винаги се 

следи за спазване на разпоредбата на чл. 244, ал. 8 от НПК, съгласно която, 

когато делото е спряно поради неоткриване на свидетел очевидец, след 

изтичане на една година делото се възобновява /в тези случаи се изписва, 

че наказателното производство се спира за срок от една година/.  

             При  съпоставяне на броя образувани, спрени и прекратени 

досъдебни производства срещу НИ с броя на образуваните ДП срещу ИИ 

се установява, че броят на първите е в пъти повече. 

      Във всичките постановления за прекратяване е посочено, че 

постановлението може да се обжалва в 7 дневен срок. В повечето 

наблюдателни преписки има приложени известия за доставяне /обратни 

разписки/. 

Не се прилага протокол от случайното разпределение към 

наблюдателните дела, както и по преписките до 2013 г., като 

протоколите са подредени  в хронологичен ред в специални класьори, 

които се изпращат в архива след приключване на годината. Не винаги 

се прилагат актовете на съда, с които се отменят прокурорски 

актове. Винаги се прилагат обратните разписки, при образуване на ДП  

се извършва проверка в УИС, не се прилага протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор. По заповеди от 2010 г. №№ 01 и 17 в изрична 

компетенция на административния ръководител са освен посочените 

в съответната група дела и възлагането на разследване по 

досъдебните производства на следствието.  

 

Проверени бяха на случаен принцип следните откази от образуване на 

досъдебно производство за 2011 г. и 2012 г. 

 

Пр. пр. 453/2012 г. по описа на ОП - Габрово, наблюдаващ прокурор 

Ж. Шикова. В ОД на МВР - Габрово е извършена проверка,  водена за 

престъпление по чл. 244, ал.1 от НК, по повод  сигнал до РУП Габрово от 

М.Цв.М. – касиер в магазин Б.  със съмнения в истинността на 

предоставена й банкнота с номинал 20 лв. от А.Т. Б. на 12.12.2011 г. С 

протокол за доброволно предаване А.Т.Б.предал 1 бр. банкнота с номинал 

20 лв. сер. № ЯФ…….. емисия 1999 г. Снети са му обяснения, в които той 

посочва, че банкнотата му е предоставена от негов колега Ф.Ф. Изготвено 

е техническо изследване, в което е посочено, че се касае за неистинска 



 20 

банкнота  с номинал 20 лв. сер. № ЯФ….. емисия 1999 г., като същата е 

оставена на съхранение в БНБ. При така установената фактическа 

обстановка е прието, че не са събрани достатъчно данни, че А. Б. е 

съзнавал неистинността на банкнотата и съответно действията му в случая 

не се явяват съставомерни по смисъла на чл. 244, ал. 1 от НК. Прието е 

също, че от друга страна по преписката няма данни и не може да се 

установи евентуалният автор на банкнотата, поради което обществената 

опасност на деянието е явно малозначителна и са налице предпоставките 

по смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК. Преписката е изискана за служебен 

контрол и на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 199, ал.1 от НПК и чл. 9 от 

НК, прокурор Ж. Шикова постановява отказ от образуване на ДП за 

престъпление по чл. 244, ал.1 от НК. 

Пр. пр. № 746/2011 г. по описа на ОП – Габрово, наблюдаващ 

прокурор Петя Станишева. Преписката е образувана в ОП Габрово по 

отделени материали с постановление на РП Дряново от 08.11.2011 г. по пр. 

пр.№ 384/2011 г. по описа на РП Дряново, постъпило в ОП Габрово на 

10.11.2011 г. с оглед данни за престъпление по чл.249, ал. 1 от НК. С писмо 

от 16.11.2011 г. до РУП Дряново е указано да се извърши допълнителна 

проверка, при която да се изяснят конкретно посочени в писмото 

обстоятелства, като е даден срок 20 дни. / в писмото не е посочено 

основанието за възлагане на  проверката  - нито текст от ЗСВ, нито 

от Инструкцията за предварителните проверки; указано е да „се 

разпита” титуляра на дебитната карта/. Преписката е постъпила в ОП 

Габрово с писмо, получено на 13.12.2011 г. С постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство от 14.12.2011 г. е постановен отказ от 

образуване на ДП, като в диспозитива е посочено, че постановлението 

подлежи на обжалване пред Апелативна прокуратура, както и същото да се 

изпрати на жалбоподателката. /Отново не е посочено основание за 

издаването на постановлението за отказ – нито чл. 199 НПК, нито 

чл. 213, ал.1 от  НПК/. С резолюция от  06.02.2012 г. на зам. апелативен 

прокурор е констатирано, че е правилен извода в постановлението на ОП 

Габрово, че не са налице достатъчно данни за извършено престъпление по 

чл. 249, ал.1 от НК. 

Пр. пр. № 258/2011 г. по описа на ОП Габрово, наблюдаващ 

прокурор Ал. Александров. С постановление от 25.02.2011 г. прокурор в 

РП Габрово е изпратил по компетентност преписката на ОП  Габрово, с 

оглед разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от НПК, тъй като е приел, че са налице 

данни за престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 1 вр.чл. 213а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от 

НК. С постановление от 16.05.2011 г. ОП Габрово е отказала образуване на 

ДП по посочените текстове и е върнала делото в РП Габрово. С 

постановление от 21.11.2011 г. Апелативна прокуратура Велико Търново е 

отменила постановлението на ОП Габрово, като е разпоредила 

допълнителна проверка с конкретни указания. С писмо от 23.11.2011 г. 
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постановлението на АП Велико Търново е изпратено в РУП Габрово за 

извършване на допълнителна проверка, при която да се изпълнят 

указанията на АП Велико Търново. С постановление от 07.12.2011 г. е 

отказано образуването на наказателно производство. С резолюция от  

03.02.2012 г. на зам. апелативен прокурор е констатирано, че е правилен 

извода в постановлението на ОП Габрово, че не са налице достатъчно 

данни за извършено престъпление по чл. 214, ал. 2 от НК. 

Проверени още: пр.пр. № 468/2012 г. по описа на ОП Габрово, 

наблюдаващ прокурор Жени Шикова; пр. пр. № 464/2012 г. по описа на 

ОП Габрово, наблюдаващ прокурор П. Станишева. 

 Във всички постановления с отказ от образуване на наказателното 

производство е  посочено, препис да се изпрати на жалбоподателя и други 

страни, ако има такива, но не винаги се прилагат по проверените преписки 

обратни разписки, удостоверяващи съобщаването.  

Броят на обжалваните откази е много нисък, което е показател за 

качеството на прокурорските актове с постановен отказ, които са подробно 

мотивирани, като от обжалваните откази повечето са потвърдени.  

 

Проверени бяха на случаен принцип споразумения  2011 и 2012 г. 

и  върнати от съда дела, с внесен обвинителен акт 

  

Пр. пр. № 825/2011 г. по описа на ОП - Габрово, ДП № 164/2011 г. по 

описа на ОД на МВР - Габрово, наблюдаващ прокурор Милчо Генжов. С  

постановление от 09.11.2011 г. на прокурор Митко Илиев от РП Габрово 

досъдебно производство № 164/2011 г. е изпратено по компетентност на 

ОП - Габрово поради установяване на данни за престъпление по чл. 354а, 

ал. 1 от НК, тъй като това престъпление е подсъдно като първа инстанция 

на окръжен съд и съгласно разпоредбата на чл.35, ал. 2 от НПК. На 

12.12.2011 г. делото е постъпило в ОП - Габрово. Поискано е удължаване 

на срока за разследване и той е удължен с два месеца, считано от 

01.02.2012 г. до 01.04. 2012 г. На 19.04.2012 г.  в ОС - Габрово е внесено 

споразумение  и е образувано НОХД № СП 47/2012 г. по описа на съда. С 

протоколно определение от 26.04.2012 г. ГОС приема, че не следва да бъде 

одобрено внесеното споразумение и прекратява производството по делото, 

като го връща на прокурора. На 02.05.2012 г. делото е постъпило в 

прокуратурата, а с постановление от  31.07.2012 г. прокурор Генжов връща 

делото за допълнително разследване с конкретни указания за изпълнение. 

На 03.09.2012 г. материалите постъпват в ОП - Габрово, а на  20.12.2012 г. 

е изготвен и внесен в съда обвинителен акт. Образувано е НОХД № 

186/2012 г. Делото е насрочено за разглеждане на 11.02.2013 г., а на 

01.02013 г. в съда е внесено споразумение между подсъдимия и 

прокуратурата. В с.з. на 11.02.2013 г. внесеното споразумение е одобрено 

от съда, а наказателното производство по делото пред съда е прекратено. 
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Пр. пр. № 275/2012 г. по описа на ОП - Габрово, ДП № 119/2012 г. по 

описа на РУП Дряново, наблюдаващ прокурор Жени Шикова. ДП е 

започнато 04.05.2012 г. на основание чл. 212, ал. 2 от НК  с извършено 

претърсване и изземване от жилище срещу Ц.Д.Д. от гр. Дряново, за това, 

че от неизвестна дата до 04.05.2012 г. без надлежно разрешение държал 

наркотични вещества канабис с цел разпространение- престъпление по чл. 

354а, ал. 1 от НК. Искането на наблюдаващия прокурор на основание чл. 

161, ал. 2 от НПК за одобряване на изземването е одобрено от съда с 

разпореждане № 69 по ЧНД № 72/2012 по описа на ОС - Габрово. 

Поискано е удължаване на срока за разследване от прокурор Петя 

Станишева, като срокът е удължен на два пъти с два месеца и с един месец, 

всичко 3 месеца. до 04.10. 2012 г. На 10.10.2012 г.  в ОС Габрово е внесено 

споразумение  и е образувано НОХД № 147/2012 г. по описа на съда. С 

протоколно определение от 12.10.2012 г. внесеното споразумение е 

одобрено от съда, а наказателното производство по делото пред съда е 

прекратено. 

Пр. пр.133/2011 г. по описа на ОП - Габрово, ДП № 81/2011 г. по 

описа на РУП - Габрово, наблюдаващ прокурор  П. Станишева. С 

постановление на прокурор Пл. Дичева от РП - Габрово преписка № 

173/2011 г.  по описа на РП Габрово е изпратена по компетентност на ОП-

Габрово. Производството е образувано на 11.02.2011 г. с постановление на 

РП - Габрово срещу Н.Хр.И. от гр. Габрово за това, че на 24.01.2011 г.  в 

къща на ул. „Т” № .. в гр. Габрово причинил на майка си П.Ив.И. от гр. 

Габрово средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на общо 5 ребра 

двустранно, довело до трайно затрудняване движението на снагата – 

престъпление по чл. 131, ал.1, т. 3, пр. 1 от НК. Пострадалата е починала на 

21.02.2011г.  по време на разследването и на основание чл. 35, ал. 2 от НПК 

досъдебното производство е изпратено на ОП - Габрово с постановление 

от 23.02.2011 г. за извършено от Ил. престъпление по чл. 124, ал. 1 от НК. 

Видно от извършената съдебно –медицинска експертиза на труп, причина 

за смъртта на П.И. е острата дихателна и сърдечно - съдова 

недостатъчност, вследствие на масивната белодробна тромбоемболия. 

Тромбоемболията е вследствие тристранно образуване на 

тромби/автохтонна/ в белодробните артерии поради гръдна травма, 

притискането на гръдните органи от хемоторакса и плевралния излив и 

затруднената сърдечна дейност. Видно от СМЕ, между причинените 

травми на гръдния кош на 24.01.2011 г. и настъпилата на 21.02.2011 г. 

смърт на П.И. има пряка причинно следствена връзка и белодробната 

емболия е пряко свързана с гръдната травма и нейните усложнения. На 

25.02.2011 г. прокурор П. Станишева е направила искане до ОС-Габрово за 

одобряване на приложен протокол за претърсване и изземване от 

25.02.2011 г. С определение № 34/2011 г. по описа на  ОС - Габрово 

протоколът за претърсване и изземване от 25.02.2011г. е одобрен.  С 
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постановление от 12.04.2011 г. Н.Хр.И. е привлечен като обвиняем 

/постановлението не е одобрено по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, няма 

подпис на наблюдаващия прокурор /за извършено престъпление по чл. 

124, ал. 1, предл. 2 от НК. Срокът за разследването е удължен. На 

01.07.2011 г. прокурор П. Станишева изготвя  и внася в съда ОА. 

Образувано е НОХД № 139/2011 г. по описа на ОС - Габрово. Съдиите от 

ОС - Габрово са се отвели от разглеждане на делото, по съображения, че са 

налице данни  за влошени взаимоотношения между подсъдимия и негов 

родственик по сватовство, който е дългогодишен прокурор  в съдебния 

район на същия съд. С разпореждане от 05.08.2011 г. зам. председателят на 

ОС - Габрово е прекратил производството по НОХД № 139/2011 г. по 

описа на ОС - Габрово  и на основание чл. 43, т. 3 от НПК е изпратил 

делото на ВКС за произнасяне./Към НП-то не е приложено 

разпореждането на ОС Габрово/ С определение от 26.09.2011 г. ВКП, I 

НО в з.з. приема, че при условията на чл. 43, т. 3 от НПК делото следва да 

бъде разгледано в друг, еднакъв по степен съд, а именно в ОС - Русе. В ОС 

- Русе е образувано НОХД № 534/2011 г. по описа на съда. С разпореждане 

от 06.10.2011 г. съдия Св. Сирманов  намира, че обвинителният акт не 

съответства на изискванията на чл. 246, ал. 2 от НПК,  тъй като не е 

описано времето, мястото и начина на извършване на престъплението. 

Приел е, че правото на защита на обвиняемия е ограничено и от липсата на 

всякакви мотиви относно субективната страна на престъплението, поради 

което на основание чл. 249, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК е прекратил 

съдебното производство и е върнал делото на прокурора за допълнително 

разследване. На 28.10.2011 г. прокурор П. Станишева изготвя нов ОА, 

който изпраща в ОС - Русе, ведно с приемо- предавателен протокол от 

01.11.2011 г. за изпращане на веществени доказателства. /в приемо 

предавателния протокол са отбелязани имената и подписите на предал и 

приел/. С определение № 440/23.11.2011 г., постановено по НОХД № 

576/2011 г. делото отново е върнато на ОП - Габрово за допълнително 

разследване. /В НП-то е приложено копие от определението на ОС Русе/. 

На 09.12.2011 г., на основание чл. 47, ал. 2, вр. ал.1, вр. чл. 29, ал. 2 от НПК 

прокурор Станишева  изпраща до апелативния прокурор на В. Търново 

самоотвод по наблюдаваното от нея дело. С постановление от 20.12.2011 г. 

прокурор Д. Мачева от АП - В.Търново оставя без уважение самоотвода на 

прокурор Станишева и връща материалите на ОП - Габрово по 

компетентност, която изпраща делото на  РУП - Габрово за изпълнение на 

указанията на съда. На 02.02.2012 г. прокурор Станишева изготвя нов ОА, 

в който е посочен и втори обвиняем – Хр.Н.И. С разпореждане от 

08.02.2012 г., постановено по НОХД № 46/2012 г. по описа на ОС - Русе, на 

основание чл. 249, вр. 248, ал. 2, т.3 от НПК съдия Сирманов за трети път 

прекратява съдебното производство, поради извършени процесуални 

нарушения, поправими само във фазата на досъдебното производство. На 
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12.03.2012 г. прокурор Станишева изпраща делото на полицията за 

изпълнение на указанията на съда. Срокът за разследването е удължен. ДП 

е получено в ОП - Габрово на 15.05.12 г. с изпълнени указания. На 

14.06.2012 г. прокурор П. Станишева изготвя и внася в ОС Русе нов ОА, 

образувано е НОХД № 168/2012 г. по описа на съда. Към момента на 

проверката няма данни дали делото е приключило. 

Пр. пр. № 23/2011 г. по описа на ОП - Габрово, ДП № 166/2010 г. по 

описа на ОД на  МВР - Габрово, наблюдаващ прокурор Александър 

Александров. На 06.01.2011 г. прокурор от РП - Габрово изпраща на ОП -

Габрово материали по извършена проверка поради установяване на данни 

за извършено престъпление по чл. 255 от НК. Наблюдаващият прокурор 

Александров от ОП - Габрово  възлага извършване на допълнителни 

проверки  с конкретни указания с две постановления от 11.01.2011 г. и 

22.03.2011 г. С постановление от 16.05.2011 г. е образувано досъдебно 

производство срещу В.Х.Ц. от гр. Габрово за това, че от 01.01.2006 г. до 

31.12.2009 г. е избягнал установяване и плащане на данъчни задължения в 

големи размери, като не е издал фактура за извършена дейност/ услуга на 

В.С.Т., с което е избегнал плащане на ДДС по ЗДДС и дължим данък по 

ЗКПО, като не е декларирал получени от управляваното от него дружество 

пари по сключени договори за продажба на еднофамилни къщи – 

престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НК. Дадени са конкретни 

указания по разследването. По искания от наблюдаващия прокурор срокът 

на разследване е удължаван на два пъти с по два месеца. На 25.10.2011 г. 

материалите по досъдебното производство постъпват в прокуратурата. На 

14.11.2011 г. е внесен в ОС - Габрово изготвеният обвинителен акт. 

Образувано е НОХД № 212/2011 г. по описа на ГОС, а с определение от 

с.з. от 25.06.2012 г.  съдът прекратява съдебното производство и връща 

делото на прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения, 

описани в обстоятелствената част  на определението.  На 14.09.2012 г. е 

внесен нов обвинителен акт и е образувано  НОХД № 117/2012 г. по описа 

на ОС - Габрово. С присъда от 29.10.2012 г. подсъдимият е признат за 

виновен и му е наложено наказание  една година лишаване от свобода при 

прилагане на разпоредбата на чл. 66 от НК. Подаден е протест срещу 

определения от съда размер на наложеното наказание, както и жалба от 

подсъдимия срещу постановената присъда и е образувано ВНОХД № 

317/2012 г. по описа на АС - Велико Търново.  

Пр. пр. № 448/2011 г. по описа на ОП - Габрово, ДП № 97/2010 г. по 

описа на ОД на МВР - Габрово, наблюдаващ прокурор Милчо Генжов. 

Производството е образувано с постановление от 07.07.2011 г. срещу НИ 

за това, че на 06.07.2011 г. в гр. Габрово като съизвършители, с цел да 

набавят за себе си имотна облага принудили И.Г.Х. чрез сила и заплашване 

д извърши нещо противно на волята му – да им предаде 1000 лв., с което 

му причинили вреда на същата стойност, като са действали по поръчение 
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на друго лице – престъпление по чл. 214, ал. 2, вр. с чл. 213, ал. 3, т. 3 от 

НК.  Извършените неотложни действия – претърсване и изземване от 

различни жилищни помещения в гр. Габрово, в леки автомобили по искане 

на наблюдаващия прокурор са одобрени от съда с разпореждания №№ 

90,91, 93, 94 и с определение № 92.По искане за удължаване на срока за 

разследване срокът е удължен с шестдесет дни. Като обвиняеми са 

привлечени две  лица. След обжалване на мерките за неотклонение  е 

разрешено ново удължаване на срока за разследване с 2 месеца. С 

постановление от 08.03.2012 г. делото е върнато за допълнително 

разследване с оглед прецизиране на обвиненията. На 03.04.2012 г. 

материалите по делото постъпват в прокуратурата с мнение за обвинение, 

а на 04.06.2012 г. в ОС - Габрово е внесен обвинителен акт. Образувано е 

НОХД № 90/2012 г. по описа на ГОС и с разпореждане от 06.06.2012 г. 

съдебното производство по делото е прекратено и делото е върнато на ОП  

- Габрово за отстраняване на допуснати съществени процесуални 

отношения. Досъдебното производство  е върнато от наблюдаващия 

прокурор за изпълнение на указанията на съда. След изпълнението им е 

изготвен и внесен в съда нов обвинителен акт на 19.12.2012 г. 

Образуваното НОХД № 185/2012 г. по описа на Габровски окръжен съд 

отново е прекратено с разпореждане от 19.12.2012 г. за отстраняване на 

посочени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на 

процесуалните права на обвиняемите. 

Проверени още – пр. пр. № 254/2012 г. по описа на ОП - Габрово, ДП 

№ 337/2012 г. по описа на РУП - Габрово, наблюдаващ прокурор Жени 

Шикова- престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК;  

пр. пр. № 10/2012 г. по описа на ОП - Габрово, ДП № 1210/2011 г. по 

описа на  РУП Габрово, наблюдаващ прокурор Милчо Генжов – 

престъпление по чл.  354а, ал. 1 от НК – решени със споразумения. 

 Причините за връщане на делата от съда са  за допуснати 

процесуални нарушения в хода на досъдебното производство, непълноти 

на диспозитива на обвиненията, както и технически пропуски, 

незабелязани от наблюдаващия прокурор при изготвяне и внасяне на ОА. 

В отчетните доклади е посочено, че не винаги преценката на съда за 

връщане на делата поради допуснати съществени нарушения на 

процесуалните правила съвпада с преценката на прокурорите. 

 

По време на проверката бяха изискани дела образувани по чл.252 от 

НК и с внесени обвинителни актове по чл.252 от НК, както следва: 

Пр.пр.№ 777/2010г. по описа на ОП – Габрово, ДП № 22/2011г. по 

описа на ОД на МВР –Габрово, наблюдаващ прокурор Александър 

Александров. Досъдебното производство е образувано срещу Д.Х.Д. за 

престъпление по чл.252 ал.1 от НК. На 30.06.2011г. е внесен обвинителен 

акт в ОС – Габрово срещу Д.Х.Д. за престъпление по чл.252 ал.2 вр.чл.ал.1 
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от НК. С присъда № 28/09.03.2012г. на ОС - Габрово подсъдимия Д.Х.Д. е 

признат за виновен за извършено престъпление по чл.252 ал.1 от НК. 

Пр.пр.№ 723/2010г. по описа на ОП – Габрово, ДП № 42/2010г. по 

описа на ОСО при ОП – Габрово, наблюдаващ прокурор Надежда Желева. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 15.11.2010г. 

на прокурор К.Колев срещу А.С.К. за престъпление по чл.252 ал.2 вр.ал.1 

вр.чл.26 ал.1 от НК. На 10.06.2011г. е внесен обвинителен акт в ОС – 

Габрово срещу А.С.К. за престъпление по чл.252 ал.2 във вр.ал.1 от НК. С 

присъда № 34/11.04.2012г. на ОС - Габрово подсъдимия А.С.К. е признат 

за виновен за извършено престъпление по чл.252 ал.2 във вр.ал.1 от НК. 

Пр.пр.№ 338/2010г. по описа на ОП – Габрово, ДП № 77/2010г. по 

описа на ОД на МВР– Габрово, наблюдаващ прокурор Александър 

Александров. Досъдебното производство е образувано срещу В.В.Г. за 

престъпление по чл.252 ал.2 вр.ал.1 от НК. На 21.03.2011г. е внесен 

обвинителен акт в ОС – Габрово срещу В.В.Г. за престъпление по чл.252 

ал.2 във вр.ал.1 от НК. С присъда № 132/17.10.2011г. на ОС - Габрово 

подсъдимия В.В.Г. е признат за виновен за извършено престъпление по 

чл.252 ал.2 във вр.ал.1 от НК. С решение №23/14.02.2012г. на Апелативен 

съд В.Търново е изменена присъдата само в частта й относно наказанието, 

в останалата част е потвърдена. 

 

Пр.пр.№ 611/2012г. по описа на ОП – Габрово, ДП № Гб-16/2012г. по 

описа на Сектор „БОП” – Габрово. Досъдебното производство е 

образувано на 09.10.2012г. на основание чл.212 ал.2 от НПК с действие по 

разследването разпит на свидетел от 14.08.2012г. срещу Д.В.Д за това, че в 

гр.Габрово в периода от началото на 2008г. до края на 2009г. в извършвал 

по занятие банкови сделки  - отдавал парични заеми на отделни физически 

лица, сред които О.С.Б. и М.Г.П. и двамата от гр.Габрово, без съответно 

разрешение, което се изисква по закон за извършване на тази дейност – 

престъпление по чл.252 ал.1 от НК. В деня на образуването материалите по 

делото са докладвани на административния ръководител на ОП – Габрово 

прокурор Милчо Генжов. Със заповед № 67/09.10.2012г. М.Генжов възлага 

„наблюдението и решаването” на досъдебното производство на 

административния ръководител на Районна прокуратура – Севлиево Диян 

Атанасов. Като мотиви в заповедта е записано „лицето, чието поведение е 

предмет на разследване, е съпруг на Т.....Д....., дългогодишен държавен 

съдебен изпълнител в гр.Габрово, местоработата на която е в съдебната 

палата в града. Поради този факт прокурорите от Габровската 

окръжна прокуратура са изградили познанство с нея, което е 

достатъчно основание да се приеме, че те могат да бъдат приети като 

заинтересовани от изхода на делото срещу съпруга й. За да бъдат 

изолирани тези взаимоотношения, делото би следвало да бъде възложено 
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на прокурор, който има съответен ранг и квалификация и работи извън 

района на гр.Габрово”.  

В хода на разследването е извършено претърсване и изземване на 

09.10.2012г., които са одобрени от ОС – Габрово с разпореждане № 

126/10.10.2012г., при което са иззети множество веществени доказателства, 

подбробно описани в протоколите за претърсване и изземване. Исканията 

за одобряване на извършените претъсвания и изземвания до Окръжен съд 

Габрово са изготвени и подписани от прокурор Диян Атанасов, като в тях е 

записано „и.д. прокурор при Окръжна прокуратура – Габрово”. На 

ИВСС не беше предоставена заповед, с която Диян Атанасов – 

административен ръководител на РП – Севлиево да е командирован да 

изпълнява функциите на наблюдаващ прокурор по конкретното досъдебно 

производство в Окръжна прокуратура Габрово.  

С писмо от 10.10.2012г. разпореждането на ОС – Габрово, ведно с 

оригинала на протокол за престърсване и изземване от 09.10.2012г., както 

и копие от заповед № 67/09.10.2012г. са изпратени на ОД на МВР – 

Габрово за прилагане по делото, като писмото е подписано от Д.Атанасов 

– „и.д.прокурор в ГОП”. 

 Разпитани са множество свидетели, назначена и изготвена е съдебно 

– финансова експертиза, направено е искане по реда на чл.62 от ЗКИ за 

разкриване на банкова тайна пред РС – Габрово, възложена е данъчна 

ревизия на Д.В.Д. на ТД на НАП – Велико Търново, назначена е финансово 

– счетоводна експертиза, били са изискани и много документи. 

С искания за удължаване срока за разследване, направени от 

и.д.прокурор А.Атанасов е поискано удължаване срока на разследване от 

ОП – Габрово, считано от 09.12.2012г. до 09.04.2013г. Разследващият 

полицай по делото е направил предложания за удължаване срока на 

разследване до прокурор Д.Атанасов и след тази дата, като с искания от 

21.03.2013г. и от 30.05.2013г., подписани от Милчо Генжов до 

административния ръководител на Апелативна прокуратура Велико 

Търново е поискано удължаване срока на разследване. В исканията за срок 

е посочено кога, как и срещу кого е образувано досъдебното производство, 

посочени са извършените действия по разследването, посочен е 

разслеващия полициай И. Г., както и предстоящите действия по 

разследването, но не е посочено, че наблюдението по делото е възложено 

на Д.Атанасов – административен ръководител на РП – Севлиево. Срокът 

за разследване е бил удължен последно до 09.08.2013г.  

С постановление от 14.06.2013г. на прокурор Д.Атанасов от пр.пр.№ 

611/2012г. по описа на ОП – Габрово, ДП № ГБ-16/2012г. по описа на 

Сектор „БОП” на МВР са отделени материали, касаещи престъпление по 

чл.255 от НК извършено от Д.В.Д. На случаен принцип отделените 

материали са били разпределени на прокурор Александър Александров от 

ОП – Габрово, който си прави отвод по делото на 02.07.2013г., „поради 
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лични и служебни контакти със съдия изпълнител Т.Д.” С постановление 

от 22.07.2013г. прокурор Д.Мачева от АП – Велико Търново отменила 

постановлението за разделяне на материалите като е приела, че 

„действията по разделяне на материалите са незаконни и в разрез с 

правилата на чл.35 ал.2 от НПК-извършени са от прокурор Диян 

Атанасов без същия да е командирован по съответния ред в ОП-

Габрово”. 

С писмо – искане от 29.07.2013г. прокурор Д.Атанасов иска 

удължаване срока на разследване от административния ръководител на 

Апелативна прокуратура Велико Търново, като към искането прилага и 

копие от заповед № 67/09.10.2012г. на М.Генжов, с която е определен за 

наблюдаващ прокурор по досъдебното производство. С постановление от 

01.08.2013г. на прокурор Д. Мачева искането са срок е оставено без 

уважение. Мотивите за оставяне на искането без уважение са посочени в 

обстоятелствената част на постановлението, а именно прието е, че 

издадената заповед № 67/09.10.2012г. е незаконосъобразна. В 

постановлението е записано също, че мотивите в заповедта са в 

противоречие с разпоредбата на чл. 29, ал. 2, вр.чл. 47 ал. 4, вр.ал. 2 от 

НПК и на заповед № 36/09.01.2012 г. на Главния прокурор на РБ относно 

създаване организация за разпределение на преписките и делата на 

принципа на случайния подбор, както и че посоченото основание за 

издаване на заповедта /чл.143 ал.3 от ЗСВ/е в противоречие с чл.35 ал.2 от 

НПК, който е специален от отношение на ЗСВ. В диспозитива на 

постановлението е записано копие да се изпрати на административния 

ръководител на ОП – Габрово за изпълнение и на районния прокурор на 

РП – Севлиево за сведение. В постановлението не са дадени указания, а 

само е констатирано, че заповедта е незаконосъобразна и е постановено, че 

се оставя искането за срок без уважение. В постановлението е записано 

преписката да се докладва на административния ръководител на 

Апелативна прокуратура – Велико Търново.   

Към момента на извършването на проверката от ИВСС 22 – 25 

октомври 2013г. нямаше определен друг наблюдаващ прокурор чрез 

системата за случайно разпределение на преписките и делата, нямаше 

поискано удължаване срока на разследване и от 09.08.2013г. делото е без  

срок за разследване, което е дисциплинарно нарушение по см. на чл. 307, 

ал. 4, т. 2, пр. 2 от ЗСВ – бездействие, което неоправдано забавя 

производството. След 09.08.2013г. са извършвани действия по 

разследването, видно от писмо вх.№ 205/13 -20.11.2013г. на АП – Велико 

Търново. Няма данни към момента на извършването на проверката 

преписката да е докладвана на административния ръководител на 

Апелативна прокуратура – Велико Търново, нито от прокурор М. Генжов, 

нито от прокурор от Апелативна прокуратура – Велико Търново. 

С възражение от 06.11.2013г. /постъпило в ИВСС копие на 
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08.11.2013г./ до Върховна касационна прокуратура Милчо Генжов 

административен ръководител на ОП – Габрово е поискал 

постановлението на АП – В.Търново от 01.08.2013г. да бъде отменено.  

С постановление на ВКП от 15.01.2014г. възражението на М.Генжов 

е оставено без уважение, като в обстоятелствената част на 

постановлението е записано, че „с действията и пропуските си 

Административния ръководител и Окръжен прокурор на ОП-Габрово 

М.Генжов е създал условия за опорочаване компетентността и 

качеството на наблюдаващ прокурор по делото, както и от опорочаване 

валидността на действията, извършени от Д.Атанасов….”.  

С издаването на заповед № 67/09.10.2012г. Милчо Генжов не е 

спазил разпоредбите на чл. 9 от ЗСВ и заповед № 36/09.01.2012г. на 

Главния прокурор на Република България относно създаване организация 

за разпределение на преписките и делата на принципа на случайния 

подбор, като не е изпълнил служебните си задължения и не е разпоредил 

материалите по досъдебното производство да бъдат разпределени на 

случаен принцип на прокурор от ОП – Габрово, което е дисциплинарно 

нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ неизпълнение на други служебни 

задължения. Отделно от това със заповедта е определен за наблюдаващ 

прокурор административния ръководител на РП – Севлиево Диян 

Атанасов без същия да е бил командирован в ОП – Габрово за конкретното 

дело. Посоченото основание за определяне на Д. Атанасов за наблюдаващ 

прокурор в заповедта е чл.143, ал. 3 от ЗСВ, който гласи следното 

„писмените разпореждания на по-горестоящия прокурор са 

задължителни за подчинените му прокурори”. Във възражението от 

06.11.2013г. на М. Генжов е записано, че се касае за грешно позоваване на 

този текст и бе следвало да счита за основание чл.147, ал. 2 от ЗСВ. Със 

същата заповед М. Генжов е отвел от делото всички прокурори от ОП – 

Габрово като е приел, че същите биха могли да се считат за заинтересовани 

от изхода на делото, което е нарушение по см. на чл. 307, ал. 4, т. 2, пр. 1 от 

ЗСВ – действие, което неоправдано забавя производството. Преценката за 

заинтересованост е лична за всеки наблюдаващ прокурор и по 

основателността му следва да се произнесе прокурор от по – горестоящата 

прокуратура. В този смисъл заповедта противоречи и на разпоредбите на 

чл. 47, ал. 2, вр. ал. 1 и чл.47, ал. 4 от НПК.  

ИВСС приема, че с горното административният ръководител 

окръжен прокурор на ОП – Габрово Милчо Генжов е извършил 

дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 4, т.т. 2 и 5 от ЗСВ. 

 

Книга за влезлите в сила присъди 

 

През 2011г. и 2012 г. в Окръжна прокуратура Габрово няма 

несвоевременно изпратени от прокурора присъди за изпълнение на 
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органите по изпълнението им. Всички получени в прокуратурата присъди 

са изпратени за изпълнение на съответните органи в срок до 5 дни. В този 

срок получените присъди се изпращат за изпълнение на компетентния 

орган или се предприемат необходимите действия за установяване на 

обстоятелства, имащи пряко отношение към привеждането в изпълнение 

на наложените наказания – наличие на данни за други осъждания на 

лицата, адресна регистрация, месторабота, условия за определяне на общо 

наказание, приспадане на изтърпяно наказание или предварително 

задържане, което е и причината за неприведени в срок присъди.  

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

1. Прокурорите в ОП - Габрово се произнасят по преписките и 

досъдебните производства в законните срокове, като не се допускат 

забавяния и нарушаване  на сроковете, определени в закона, както по 

отношение на решаването на преписките, така и по отношение на 

разследването на досъдебните производства и действията на прокурора 

след приключването им. В постановленията за образуване на ДП, 

наблюдаващите прокурори дават подробни указания на разследващите 

органи. Подробни указания се дават и в последващите прокурорски актове. 

  2. Прокурорите от ОП - Габрово постановяват преписи от 

постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на 

жалбоподателите при постановленията да отказ, както и на страните в 

постановленията за спиране или прекратяване на досъдебното 

производство. В постановленията се изписва както пред кой орган могат да 

бъдат обжалвани, така и срокът за обжалване. Не във всички наблюдателни 

преписки, по които са постановени откази за образуване на ДП или 

прекратяване на ДП, както и в постановленията за спиране срещу известен 

извършител има приложени обратни разписки. Необходимо е да се 

отбележи, че с неизпращане на препис от постановлението за прекратяване 

на страните, незабавно след издаването му и/или забавяне съобщението за 

прекратяване на ДП се създава реална предпоставка за търсене на 

обезщетение по реда на глава ІІІа от ЗСВ, доколкото практиката на 

Европейския съд по правата на човека е, че за край на периода, който влиза 

в обхвата на „разумния срок” и трябва да бъде взет предвид при 

преценката дали е нарушен чл.6 ал.1 от ЕКЗПЧОС, се счита датата, на 

която лицето е било уведомено или е узнало за прекратяването на 

наказателното производство срещу него.  

3. Всички спрени дела срещу неизвестен извършител се изпращат на 

органите на МВР или ДАНС за продължаване на издирването, съгласно 

разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от НПК. Извършителите и свидетелите по 
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спрените ДП срещу ИИ се обявяват за ОДИ с телеграми, исканията за 

удължаване на срока за разследване се правят своевременно. 

Във всички проверени спрени срещу неизвестен извършител дела е 

записано, че служител на съответните управления на МВР периодично – на 

три или четири месеца следва да докладва на наблюдаващия прокурор за 

резултатите от проведените ОИМ за издирването на извършителя. При 

извършената проверка в нито едно наблюдателно производство не беше 

приложен такъв доклад или писмо за резултатите от издирването. 

4. Преписките и делата се разпределят равномерно между 

прокурорите  съобразно издадената заповед за електронно разпределение 

на административния ръководител, с изключение на описаното по – горе в 

акта ДП № ГБ-16/2012г. по описа на Сектор „БОП”-Габрово, пр.пр.№ 

611/2012г. по описа на ОП – Габрово. 

5.   В ОП - Габрово е създадена добра организация за явяване на 

наблюдаващите прокурори в съдебните заседания, а освен това съгласно 

Заповед № 75/22.11.2012 г. на административния ръководител е създадена 

нова група в софтуера за случайно разпределение, наречена „избор по чл. 

144, ал. 2 от ЗСВ”, в която при нужда от определяне на заместващ 

прокурор за явяване в съдебно заседание, се извършва подбор на случаен 

принцип. 

6. При проверка на случайния принцип на разпределение на 

преписките се установи, че се разпределят по поредността на номерата. 

7. В ОП - Габрово  в наблюдателните преписки  и в досъдебните 

производства до края на 2012 г. не се прилага протоколът от случайно 

разпределение.  

8.  В повечето наблюдателни преписки и дела се прилага оригинал /с 

печат/ от постановлението за привличане на обвиняем по реда на чл. 219, 

ал. 1 от НПК и  от постановлението за вземане на мярка за неотклонение с 

подпис на наблюдаващия прокурор. Не във всички дела са приложени 

протоколи за необходими действия по чл. 226 от НПК преди предявяване 

на разследването, съгласно Методическите указания на Главния прокурор 

на Република България за необходими действия по чл. 226 от 

НПК./изключенията са описани в проверените преписки и дела/.  

9.  Проверката  на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в  

сила присъди установи, че влезлите в сила присъди и получени в ОП 

Габрово се описват редовно в дневника. След получаване на информацията 

от съда, постановил влязлата в сила присъда, натоварените с водене на 

книгата деловодители описват и изпращат влязлата в сила присъда за  

изпълнение в предвидения в чл. 416, ал. 5 от НПК срок. 

10. Създаден е  „Регистър на веществените доказателства”, в който се 

отразява цялото им движение от момента на получаването им в ОП - 

Габрово, както и дали подлежат на унищожаване след влизане в сила на 
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прокурорския акт, дали се внасят в съда, заедно с материалите по 

досъдебното производство, дали подлежат на връщане и на кого. 

 11. Архивът се съхранява в отделно помещение, като в него с 

метална врата е отделен складът за веществени доказателства. Всяко 

веществено доказателство е с прикрепен опис, а ВД които подлежат на 

унищожаване са с прикрепени към тях влезли в сила актове на съд или 

прокурор.  

 Предаването на веществените доказателства в ОС Габрово се 

извършва с приемо-предавателен протокол, в който подробно са описани 

веществените доказателства, номера на ДП, прокурорската преписка, 

името на обвиняемия, името  на приемащия и предаващия ВД служител, 

както и подпис /без  да е посочена длъжността на служителя/. Периодично 

се прави ревизия на веществените доказателства, съхранявани от ОП 

Габрово, които подлежат на унищожаване и същите се унищожават. 

Поради дългосрочен отпуск по болест на административния секретар, Н. 

Й., която е член на комисията и е отсъствала продължително време през 

2012 и част от 2013 г. /за което е представена справка/ е налице обективна 

причина за неизвършването на унищожаване на ВД през  2012 г. 

12. По всички проверени досъдебни производства са спазени 

изискванията на чл. 212, ал. 3 от НПК за незабавно уведомяване на 

прокуратура при образуване на ДП. В някои случаи обаче в писмата- 

уведомления от МВР, с които се уведомява прокуратурата за  образуваното 

досъдебно, бързо или незабавно производство,  не е посочен точният текст 

от НПК, като са изписани всички основания за образуване на 

производството, а не конкретното.  

13. В наблюдателните преписки се прилага разпечатка от УИС, 

удостоверяваща дали срещу лицето има образувани други ДП на 

територията на страната съгласно чл. 18 и чл. 20 от Инструкция за 

поддръжка и използване на електронния регистър на лица с неприключени 

наказателни производства издадена от м.февруари 2010 г. от Главния 

прокурор на Република България. При образуване на досъдебно 

производство винаги се прилага свидетелство за съдимост. 

14. Проверяващият екип установи, че наблюдаващите прокурори 

сами записват датата на регистрацията в горния ляв ъгъл на изходящите 

документи/постановления, писма и др./. Съгласно чл. 39, ал. 2, изр. 2 от 

Инструкция за деловодната дейност и документооборота в прокуратурата 

на Република България, утвърдената практика не позволява да се направи 

категоричен извод, че посочената от прокурора дата на извеждане на 

документа във всички случаи е тази, на която реално е извършено това. 

Възможно е да има и некоректно отразяване на датата на изходящата 

кореспонденция./ От началото на 2013г. датата на изходящата поща се 

изписва от деловодството, а не от наблюдаващия прокурор. / 
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 В тази връзка, ИВСС намира, че датата на регистрация на 

изходящите документи следва да се извършва от служител на 

деловодството, а не на съответния наблюдаващ прокурор. Подобна  

практика се констатира и в Районните прокуратури от Окръжен район  - В. 

Търново. 

  

ЧАСТ ІІ - ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОП ГАБРОВО 

 

През 2011 г. ОСО в ОП Габрово е осъществявала дейността си в 

състав от 9 души /в това число и административен ръководител/. За 

периода няма незаета щатна бройка за следовател. Общият брой служители 

в ОСО В ОП - Габрово е 12,5 души през 2011 година,  като няма незаети 

бройки служители. Конкретно заетите длъжности са: административен 

секретар – 1 бр.; системен администратор І степен – 1 бр.; съдебен 

секретар-протоколист – 3 бр.;  съдебен деловодител – 1 брой; домакин – 1 

бр.; призовкар – 2 бр.;  шофьор – 1 бр.; пазач-невъоръжена охрана – 1 бр.; 

чистач – 1,5 бр.  

През 2012 г.  са работили 8 следователи и има една незаета щатна 

бройка. Служителите по щат са 11, 5 бройки – като са работили 

призовкари – 1, 5 броя, а пазача – невъоръжена охрана е на половин щатна 

бройка. Организационното и административно ръководство на ОСО в ОП 

Габрово се осъществява от следовател  В. Богданов, който е завеждащ 

отдела.  

 В ОСО в ОП - Габрово електронното разпределение на 

новопостъпилите дела и следствени поръчки  е въведено от м. юли 2006, 

актуализирано със заповед от 2007 г. на директора на ОСлС Габрово, като 

през 2009 г. е въведена специализация на следователите по групи, според 

вида разследвани дела. Със Заповед № 08/ 13.01.2012 г. окръжният 

прокурор на ОП - Габрово е определил групите дела, които ще се 

разпределят на случаен принцип и  разпределил следователите по групи, 

както следва: „следствени поръчки” и „следствени дела” . Посочил е в 

цитираната заповед възможността при необходимост поради 

продължително отсъствие на следователя да води разследването да се 

извършва преразпределение, за което да се уведомява незабавно 

наблюдаващия прокурор. В т. 3 на заповедта  е създадена възможност да не 

се прилага случайният принцип за разпределение в случаите:  

 когато следователят е персонално определен от наблюдаващия 

прокурор; по изключение с разпореждане на завеждащ отдела по дела с 

фактическа и правна сложност и с подчертан обществен интерес; при 

възобновяване на досъдебно производство, като в случаите на напуснал 

следовател, изборът се прави чрез програмния продукт за случайно 

разпределение и  при започване на досъдебно производство по време на 

дежурство. Задължен е административният секретар на ОСО в ОП - 



 34 

Габрово два пъти в месеца да докладва на завеждащ отдела за 

натовареността на следователите с цел ефективен контрол на 

натоварването.  

 Със Заповед № 12/26.03.2013 г.  е изменена т. 3 от предходната 

заповед,  като е посочено, че разпределение на принципа на случайния 

подбор не се извършва, ако с постановление на наблюдаващия прокурор е 

определен следовател, специализиран в разследване на конкретен вид 

престъпление и дела с фактическа и правна сложност, както и в случаите, 

когато определен от завеждащ отдела следовател има ниска 

натовареност към момента на разпределяне, която да се аргументира с 

цифрови показатели. 

 Водят се: 

 азбучник на обвиняемите лица; регистър за образуваните следствени 

дела; дневник за получаване на следствени дела/докладна книга; регистър 

за регистриране на веществените доказателства по досъдебни 

производства – следствени дела; входящ регистрационен дневник – общ; 

изходящ регистрационен дневник – общ; дневник за завеждане на молби 

на граждани за издаване на служебни бележки за висящи ДП; дневник за 

назначените експертизи по следствени дела и отчет на постановленията за 

възнагражденията на  вещите лица; дневник за завеждане на постъпилите 

технологични документи за обработка в ЕИСПП; дневник за предаване на 

технологични документи на операторите за обработка в ЕИСПП. 

 Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно 

изискванията, прегледно се попълват графите, книгите са подшити, с 

подпис и печат. 

  През 2011 г. ОСО в ОП - Габрово са разследвани общо  116 броя  

досъдебни производства, което означава средна натовареност на 

следовател – 12.88 ДП. От тях 72 бр. са образувани през периода, 42 бр. са 

образувани през предходни периоди, а възобновените дела са 13 бр., от 

които: 

- образувани срещу известен извършител – 86; 

- образувани срещу неизвестен извършител – 30 броя. 

  Делата в двумесечен срок са 39 бр., 85 дела са в срок, удължен от 

наблюдаващия прокурор. Няма следствени дела, които да са извън срок. 

 През 2012 г. ОСО в ОП - Габрово са разследвани общо 154 броя 

досъдебни производства, което означава средна натовареност на 

следовател – 19.25 ДП. От тях 91 бр. са образувани през периода, 60 бр. са 

образувани през предходни периоди, а възобновените дела са 13 бр., от 

които: 

- образувани срещу известен извършител – 123 броя; 

- образувани срещу неизвестен извършител – 31 броя. 

  Делата в двумесечен срок са 54 бр., 112 дела са в срок, удължен от 

наблюдаващия прокурор. Няма следствени дела, които да са извън срок. 
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ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през 2011 г. – общ брой  78 

дела, от тях: 

в двумесечен срок 25 бр.; в срок, удължен от наблюдаващия 

прокурор – 53 броя, няма следствени дела, които да са извън срок. 

4 броя следствени дела са върнати от прокуратурата на основание чл. 

242, ал. 2 от НПК, след което са изпълнени  дадените от прокурора 

указания.  

 От приключените дела – 32 броя са с мнение за съд, 34 броя са 

приключили с мнение за прекратяване и 12 бр. са приключени с мнение за 

спиране. 

 Според датата на образуване – 40 са новообразуваните досъдебни 

производства, образуваните през минали периоди  са 36 бр., а 

възобновените са 12 бр./общо 88/. Приключените дела на специален 

надзор са общо 6, няма приключени дела с голям обществен интерес. 

ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП в края на 2011 г. Общият брой 

на  неприключените дела през 2011 година е 38 броя, като от  тях 

новообразуваните са 32 бр., стари са 5 броя  и  е възобновено 1 ДП/ Според 

извършителя – 25 дела са образувани срещу известен извършител, а 13  ДП 

са образувани срещу неизвестен извършител. 14 броя дела са в двумесечен 

срок, в срок – удължен от наблюдаващия прокурор са 24 досъдебни 

производства, няма извън срока.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през отчетния период на 

2012 г. – общ брой  126 дела – съгласно годишния доклад и 130 броя – 

съгласно изготвената справка, от тях: 

в двумесечен срок 43 бр.; в срок, удължен от наблюдаващия 

прокурор – 83 броя, няма следствени дела, които да са извън срок. 

Върнатите от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал. 2 от НПК 

са 3 и указанията са изпълнени в срок.  

 От приключените дела – 61 броя са с мнение за съд, 37 броя са 

приключили с мнение за прекратяване и 24 бр. са приключени с мнение за 

спиране/общо 132/. 

 Според датата на образуване – 68 са новообразуваните досъдебни 

производства, образуваните през минали периоди  са 55 бр., а 

възобновените са 12 бр. /общо 135/. Приключените дела на специален 

надзор са общо 11, няма приключени дела с голям обществен интерес. 

ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП в края на 2012 г. Общият брой 

на  неприключените дела през 2012 година е 28 броя, като от  тях 

новообразуваните са 23 бр., стари са 4 броя  и е възобновено 1 ДП. Според 

извършителя – 18 дела са образувани срещу известен извършител, а 10 ДП 

са образувани срещу неизвестен извършител. От тези дела – 11 броя са в 

двумесечен срок, а 17 бр. са в срок, удължен от наблюдаващия прокурор, 

няма извън срок.  
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СПРЕНИ  досъдебни производства през 2011 г. Общият брой на 

спрените досъдебни производства през 2011 г. е 343 броя. 

От тях : 45 броя ДП са срещу известен извършител,  а 298 броя ДП са 

срещу неизвестен извършител, като 34 броя са на следователите в 

гр.Габрово и 11 броя са на следователите в гр.Севлиево. Делата, спрени 

срещу известен извършител се намират в прокуратурите, по тях са 

извършени всички възможни действия, всички са спрени на основание чл. 

244, ал. 1, т. 1 от НПК и всички неиздирени лица са обявени за ОДИ с 

постановено „принудително довеждане”. Всеки следовател е задължен да 

изисква на 3 месеца справка за резултата от издирването. В края на 2011 г. 

при следователите няма дела, спрени срещу известен извършител. 

Всички спрени досъдебни производства срещу неизвестен 

извършител се намират в съответните управления на МВР и съгласно 

указанията на ВКП работата по издирване на извършителя периодично се 

уточнява писмено с органите на полицията.  

СПРЕНИ  досъдебни производства през  отчетния период на 2012 г. 

Общият брой на спрените досъдебни производства през 2012 г. е 307 бр.  

От тях : 44  ДП са срещу известен извършител,  а 263 ДП са срещу 

неизвестен извършител, като 34 броя са на следователите в гр.Габрово и 10 

броя са на следователите в гр.Севлиево. Делата, спрени срещу известен 

извършител се намират в прокуратурите, по тях са извършени всички 

възможни действия, всички са спрени на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от 

НПК и всички неиздирени лица са обявени за ОДИ с постановено 

„принудително довеждане”. Всеки следовател е задължен да изисква на 3 

месеца справка за резултата от издирването. В края на 2011 г.  при 

следователите няма дела, спрени срещу известен извършител. 

Всички спрени досъдебни производства срещу неизвестен 

извършител се намират в съответните управления на МВР и съгласно 

указанията на ВКП работата по издирване на извършителя периодично се 

уточнява писмено с органите на полицията.  

Дела с неустановено местонахождение няма, нито през 2011 година, 

нито през 2012 година. /данните са от предоставените справки и годишните 

отчетни доклади за работата на ОСО в ОП - Габрово, несъответствията явно се 

дължат на некоректно изготвени справки/  

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

 

Редът за работа с веществените доказателства в  ОСО в ОП - Габрово 

е регламентиран въз основа на актове, издадени през 2004 г., които не са 

актуализирани. Веществените доказателства се съхраняват с специално 

помещение, определени са съответни служители  за Габрово и Севлиево, 

предават се с приемо-предавателни протоколи и дневник срещу подпис. 
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КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

 Сл. д. № 18/2013 г. по описа на ОСО в ОП - Габрово, следовател 

Йовчо Георгиев. Досъдебното производство е започнало на 14.03.2013 г. с 

оглед на местопроизшествие срещу неизвестен извършител за извършено 

престъпление по чл. 115 от НК /ДП № 184/2013 г. по описа на РУП -

Габрово, пр. пр. № 520/2013 г. по описа на ОП - Габрово/. Делото е 

възложено с постановление от 20.03.2013 г. на прокурор Милчо Генжов – 

окръжен прокурор на ОП - Габрово, който е приел, че казусът е с 

фактическа и правна сложност. Посочено е постановлението за възлагане 

да се изпрати на завеждащ ОСО в ОП - Габрово и на наблюдаващия 

прокурор. Приложен е протокол за избор на разследващ следовател от 

20.03.2013 г., като  е извършен избор с изключване, като са изключени са 

двамата следователи с месторабота гр. Севлиево, двама следователи, на 

които предстои ползване на отпуск и следовател Богданов, за когото е 

посочена причина – натовареност.  С разписка веществените доказателства 

са предадени от разследващия полицай на следовател Георгиев, който с 

приемо-предавателен протокол от 21.03.2013 г. ги е предал за завеждащ 

склада за ВД. На 08.04.2013 г. и на  09.04.2013 г. са разпитани четирима 

свидетели, а на 13.05.2013 г. с постановление на следовател Георгиев е 

назначена комплексна техническа експертиза с конкретни въпроси. 

Постановлението е съгласувано с наблюдаващия прокурор Жени Шикова.  

Искано е удължаване на срока за разследване  от и.д. прокурор Шикова с 

два месеца, считано от 14.05.2013 г. При разпита на един от свидетелите, 

който е управител на дружеството, извършвало строително монтажни 

работи по сграда, която се срутила върху случайна минувачка се 

установило, че има подробна документация, която е необходима за 

разследването. Едва  на 07.08. и на 16.08.2013 г. с писмо е изискана тази 

документация от конкретното дружество и от други дружества, участвали 

в изпълнението на СМР. Направени са нови искания за удължаване на 

срока за разследване от прокурор Александров от 18.07.2013 г. и от 

11.09.2013 г. с по два месеца. На 17.10.2013 г. и на 22.10.2013 г. са 

разпитани още двама свидетели. С постановление от 22.10.2013 г. за 

възлагане на следствени действия  е възложено на следовател от ОСО в ОП 

Велико Търново да бъде извършен разпит на свидетели, като са уточнени 

имената им и въпросите, на които следва да отговорят. По време на  

проверката общият срок на разследване е удължен до 8 месеца и би 

следвало да изтече на 14.11.2013 г. 

 Сл. д. № 47/2013 г. по описа на ОСО в ОП - Габрово, следовател 

Виктор Цонев. Досъдебното производство е образувано на 24.06.2013 г. 

срещу четири известни извършители, от които двама са непълнолетни за 

престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 

63, ал. 1, т. 3  по отношение на непълнолетните лица, а за останалите двама 
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вр. чл.  28, ал. 1 от НК /пр. пр. № 878/2013 г. по описа на ОП-Габрово/. 

Делото е възложено с постановление от 28.06.2013 г. на прокурор Милчо 

Генжов – окръжен прокурор на ОП  - Габрово, който е приел, че казусът е с 

фактическа и правна сложност, поради извършеното противоправно 

деяние от непълнолетни лица. Посочено е постановлението за възлагане да 

се изпрати на завеждащ ОСО в ОП - Габрово и на наблюдаващия 

прокурор. Не е приложен протокол за избор на разследващ следовател. По 

време на разследването са разпитани свидетели от гр. Габрово и един 

свидетел от Кюстендил, изискани са свидетелства за съдимост, справки за 

водени досъдебни производства, съобщени са на пострадалото дружество  

правата по чл. 75 от НПК,  изготвено е и е изпратено за съгласуване с 

наблюдаващия прокурор Румен Николов постановление за  назначаване на 

експертиза. Искано е удължаване на срока за разследване с два месеца, 

считано от 24.08.2013 до 24.10. 2013 г. Постановлението е одобрено на 

24.09.2013 г., а експертизата е изготвена на 01.10.2013 г. Следовател Цонев 

е изготвил ново предложение за удължаване на срока за разследване, 

мотивирайки се с необходимостта от назначаване на експертизи за 

установяване на състоянието на непълнолетните лица, както и с 

посочената по-горе късно изготвена експертиза. 

 Сл. д. № 69/2012 г. по описа на ОСО в ОП – Габрово, следовател 

Вергил Богданов. Досъдебното производство е образувано от мл. прокурор 

Румен Николов от РП - Габрово на 10.07.2012 г. срещу неизвестен 

извършител за извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т.5, вр. чл. 209, 

ал. 1 от НК /ДП № 66/2012 г. по описа на ОД на МВР - Габрово, пр. пр. № 

497/2012 г. по описа на ГРП, пр. пр. № 451/2012 г. по описа на ОП - 

Габрово/. Делото е възложено с постановление от 25.07.2012 г. на 

прокурор Милчо Генжов – окръжен прокурор на ОП  - Габрово, който е 

приел, че казусът е с фактическа и правна сложност, както и че по делото е 

необходимо извършване на множество действия по разследването, които 

следва да се извършат в чужбина, чрез поръчка за международна правна 

помощ. Посочено е постановлението за възлагане да се изпрати на 

завеждащ ОСО в ОП - Габрово и на наблюдаващия прокурор. Приложен е 

протокол за избор на разследващ следовател от 30.07.2012 г., като  е 

извършен избор с изключване, като са изключени двамата следователи с 

месторабота гр. Севлиево и следователи, на които предстои ползване на 

отпуск.  На 18.09.2012 г. е изготвено предложение за изпращане на молба 

за правна помощ до прокуратурата на гр. З., Кралство Нидерландия, 

придружена с въпросен лист. Искано е и е разрешено удължаване на срока 

за разследване първоначално с два месеца – до 10.11.2012 г., с 

предложение от 09.11.2012 с още два месеца, до 10.01.2013 г. Следва ново 

искане за удължаване на срок до 10.03.2013 г. и още едно  искане, което е 

уважено за два месеца – до 10.05.2013 г. Тези предложения за удължаване 

на срока за разследване са необходими предвид неизпълнението на 
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изпратената международна поръчка. Със заключение от 09.05.2013 г. 

разследващият следовател Богданов е анализирал подробно извършените 

до момента действия по разследването, като е изразил мнение за спиране 

на наказателното производство за издирване на извършител. С 

постановление от 15.05.2013 г. мл. прокурор Николов е спрял 

производството по делото на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК и е 

разпоредил изпращане на делото в РУП - Габрово за издирване на 

извършителя. На 17.06.2013 г. е изготвено предложение за възобновяване 

на производството, поради обстоятелството, че  е открит един от 

пострадалите, който е следвало да бъде разпитан в качеството му на 

свидетел. С постановление от 18.06.2013 г. производството е възобновено. 

Искано е ново удължаване на срока за разследване. На 24.06.2013 г. е 

изготвена нова молба за международна правна помощ до прокуратурата на 

гр. Бирмингам. 

 КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

 1.  Проверката  на досъдебните производства, които са на 

производство  в следствения отдел установи, че действията по разследване 

се извършват ритмично и в повечето случаи следователите спазват 

дадените прокурорски указания с оглед приключването на делата. 

 2. Разпределението се извършва от завеждащ отдела, който   е 

натоварен от окръжния прокурор да следи за натовареността на всеки от 

следователите със Заповед №  08/2012 г. и Заповед № 12/2013 г.  и 

съгласно тези заповеди в определени случаи може да не разпределя 

постъпили досъдебни производства чрез програмния продукт на принципа 

на случайния подбор.  

 3. Спрените дела срещу известен извършител се намират в 

прокуратурата,  а спрените дела срещу неизвестен извършител са 

изпратени в МВР или ДАНС. 

 4.  Няма дела с неустановено местонахождение. 

 5. Всички лица по дела, спрени срещу ИИ са обявени за 

общодържавно издирване. При всяко възобновяване на делото се изискват 

необходимите справки, с оглед установяване местонахождението на 

съответните лица. 

 6. Предложенията за удължаване на срока за разследване са 

мотивирани, в тях са описани както извършените досега действия по 

разследването, така и предстоящите, въпреки че съгласно чл. 234 от НПК 

прокурорът следва да следи за изтичане на сроковете и да изготвя искане 

за удължаване на срока за разследване, като това не е вменено  задължение 

на разследващите следователи. 

    П Р Е П О Р Ъ К И 
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 1. Административният ръководител  на ОП - Габрово да предприеме 

необходимите мерки: 

  -  за  привеждане  на водените в прокуратурата книги, регистри, 

дневници и др. в съответствие с разпоредбите на Правилник за  

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПАПРБ/, 

обнародван в ДВ, брой 106/10.12.2013 г.; 

 - приемането, съхраняването и предаването на веществените 

доказателства да се осъществява съгласно раздел VIII от  ПАПРБ; 

 -  спазване на изискванията за регистриране на постъпващите в 

прокуратурата документи съобразно изискванията на чл. 43 и сл. от  

Инструкция за деловодната дейност и документооборота в прокуратура на 

Република България; 

- на изходящите документи, служител от деловодството в ОП- Габрово 

да поставя в горния ляв ъгъл датата на извеждане съгласно чл. 39, ал.2, изр. 

2 от Инструкция за деловодната дейност и документооборота в 

прокуратурата на Република България, а не тази дата да се поставя от 

прокурор; 

 - материалите по прокурорските преписки да се  подреждат в 

хронологичен ред, да  се подшиват, номерират и описват. Документите, 

включително обратните разписки по приключените дела, да се прикрепят в 

папките. 

 2.   Административният ръководител  на ОП – Габрово: 

 - да спазва чл.9 от ЗСВ, при разпределянето на преписките и делата 

между наблюдаващите прокурори; 

 - да не допуска заобикаляне на случайния принцип за разпределение 

на следствените дела между следователите от ОСО при ОП – Габрово чрез 

издаване на конкретни заповеди. 

 3. Наблюдаващите прокурори да изискват от разследващите органи 

изрично да посочват в уведомлението до прокурора  по кой текст от НПК  

е образувано наказателното производство като подчертават/отделят 

основанието  за образуване – чл. 212, ал. 2, чл. 356, ал. 3 или чл. 362, ал. 3 

от НПК.  

            4. Наблюдаващите прокурори да следят за провежданите 

мероприятия по издирване на лицата, обявени за ОДИ, като изискват от 

органите на МВР да изпращат  в прокуратурата обратна информация за 

резултатите, по спрените досъдебни производства срещу ИИ.  

  5.   Наблюдаващите прокурори да спазват изискванията на НПК, 

като изпълняват дадените от съда  указания за извършване на съответните 

действия по разследване при връщане на делата поради допуснати 

съществени нарушения на процесуалните правила.          
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  6. Наблюдаващите прокурори да използват максимално 

възможностите за провеждане на задочно производство и прилагането на 

ЕЗА. 

  

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

Административният ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Габрово г-н Милчо Генжов на основание чл.58, ал. 3 от ЗСВ в 7-мо дневен 

срок от връчване на акта може да направи възражения до главния 

инспектор на ИВСС. 

Приложения: 

 

 1. Заповед № ПП-01-42/02.05.2012 г. за извършване на планова 

проверка, връчена на проверявания орган;  

 2. Справки  по 4 броя за 2010 и 2012 г., както и справки за 

проверявания период от ОСО в ОП - Габрово, включително за 2013 г.;   

 3. Отчетен доклад за дейността на ОП - Габрово 2009, 2010 и 2012 г.;   

 4. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор, за 

въвеждане на вътрешни правила за съхраняване на веществените 

доказателства, копия от протоколи на комисия за ВД;  

 5.  Копие от преписка по съхраняване на веществени доказателства; 

 6.  Копия от справки, от които са видни делата на производство при 

следователите и датите на изтичане на сроковете за разследване.  

 

Настоящият акт на електронен носител, без приложенията, да се 

изпрати на: 

 

1.  Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Габрово г-н Милчо Генжов, за сведение и изпълнение на препоръките / и 

на хартиен носител/.  

2. Административния ръководител на Великотърновска апелативна 

прокуратура г-жа Аня Димова, за сведение. 

3. Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров, за 

сведение. 

4. Представляващия Висшия съдебен съвет г-жа Соня Найденова, за 

сведение. 

 

 

 

      ИНСПЕКТОР: 

     София             /Моника Малинова/ 


