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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет.4-5, тел.факс 989 48 66 

 
 

 

 

 

 

 

                                         А К Т 

с резултати от извършена проверка 
 

 

 На основание чл.56,ал.2 от Закона за съдебната власт и въз основа на 

Заповед № 100/23.04.2009г. на Главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, на 27 и 28 април 2009г. бе извършена проверка от 

инспектор ВАСИЛ ПЕТРОВ и експерти МАРГАРИТА БОРИСОВА и 

ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА в Окръжна прокуратура - гр.Стара Загора по 

образуването и движението на преписка № 99/97г. по описа на ОП-Стара 

Загора, сл.дело № 1236-К/2005г.(сл.д.№ 33/97г.) по описа на ТСО-Казанлък 

и ПД № 115/2006г. по описа на ОП-Стара Загора.  

          Въз основа на същата заповед, на 28 април 2009г. бе извършена 

проверка в Окръжен съд – Стара Загора по образуването и движението на 

НОХД № 1208/2006г. по описа на съда. 

          Преписи от заповедта бяха връчени на Окръжния прокурор при 

Окръжна прокуратура – прокурор Николай Божилов  и  на Председателя на 

Окръжен съд – Стара Загора – съдия Тоньо Тонев. 

          На проверяващия екип от ИВСС  бе предоставено ПД № 115/2006г. 

по описа на Окръжна прокуратура – Стара Загора, както и  НОХД № 

1208/2006г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, към което е 

приложено сл.дело № 1236-К/2005г.(сл.д.№ 33/97г.) по описа на ТСО-

Казанлък. 

 

Повод за проверката: 

           

          Заповедта на Главния инспектор е издадена по повод постъпил в 

Инспектората към ВСС сигнал, рег.вх.№ 2730/17.12.2008г., от  З. К. В., 

живуща в гр.К.,…….  

          Г-жа В. твърди в жалбата си, че на 25.01.1997г. в гр.К.с огнестрелно 

оръжие  бил убит съпругът й  П. А. В. По случая е било образувано сл.дело 

 Изх.№……………… 

 Дата: …………….… 
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№ 33/1997г. по описа на ОСС-Стара Загора, ТСО – Казанлък. 

Жалбоподателката е получила информация, че след приключване на 

предварителното производство по делото, същото не е било внесено в съда 

с обвинителен акт, а е било спряно. Спирането на производството  било 

продължило до 2005г. Г-жа В. изтъква в жалбата си следното: „Правих 

многократни опити да се възобнови и приключи делото, но 

ръководителя на ОП-Стара Загора парираше всички мои опити в тази 

насока. Дори молбата ми до ВКП-София, която е била изпратена по 

компетентност на Окръжна прокуратура-Стара Загора не доведе до 

положителен резултат /същата бе с вх.№ 8407/2003г./ и бе стопирана 

от ръководителя на Окръжна прокуратура в гр.Стара Загора”.  

         След смяна на административния ръководител на Окръжна 

прокуратура – Стара Загора през 2004г. жалбоподателката била 

предприела нови действия, целящи приключване на наказателното дело 

относно смъртта на съпруга й, т.е., подала е нови молби   до Окръжния 

прокурор при  Окръжна прокуратура -Стара Загора. Определеният  нов 

наблюдаващ прокурор по делото – прокурор Христо Мишев е започнал да 

работи по случая, като през 2006г. разследването било приключено и 

делото внесено в съда с обвинителен акт. В Окръжен съд – Стара Загора е 

било образувано НОХД № 1208/2006г. На  30.09.2008г. е  била постановена 

оправдателна присъда спрямо подсъдимия Е. К. Ц. 

        В жалбата на г-жа В. се прави и друго оплакване, касаещо веществено 

доказателство по делото – пистолетът, с който е бил убит съпругът й. 

Според твърденията на жалбоподателката, пистолетът бил върнат с 

разпореждане на тогавашният наблюдаващ прокурор и същевременно 

Окръжен прокурор  при Окръжна прокуратура – Стара Загора  Петър 

Василев, въпреки, че производството по делото не било приключило. 

          Очакванията на г-жа В. от Инспектората към ВСС са да бъде 

извършена проверка по изнесеното от нея в сигнала, като бъде потърсена 

дисциплинарна и наказателна отговорност от виновното длъжностно лице, 

забавило производството по делото с близо осем години, през което време 

не са били извършвани никакви процесуално-следствени действия, 

насочени към установяване авторството на престъплението „убийство”, 

жертва на което е станал съпругът й и същевременно  баща на двете й 

деца, с цел налагане на справедливо наказание. Г-жа В. е достигнала до 

извода, че този  резултат се дължи на „безхаберието или нещо по-лошо 

от страна на един български магистрат – прокурор, който е следвало 

да „защитава” от престъпни посегателства личността и правата на 

гражданите на Република България…” 
          

          В хода на извършеното от ИВСС предварително проучване по 

сигнала, с писмо изх. № 138/14.012009г. е поискана служебна справка от 

Окръжна прокуратура – Стара Загора относно образуване, движение и 
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приключване на сл.дело № 33/1997г. по описа на ОСС –Стара Загора, ТСО-

Казанлък . На 29.01.2009г. в ИВСС  е постъпил отговор от ОП-Стара 

Загора  - докладна записка от Николай  Божилов, Окръжен прокурор при 

Окръжна прокуратура – гр.Стара Загора, с приложени към нея документи, 

по опис. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

I. 

При извършената проверка в Окръжна прокуратура – Стара 

Загора се установи следното: 

 

1.Относно хода на наказателното производство. 

 

Преписка № 99/1997г. по описа на Окръжна прокуратура – Стара 

Загора е образувана по повод уведомление от ТСО-Казанлък за започнато 

предварително производство за извършено престъпление по чл.115 НК, 

при което на 25.01.1997г. неизвестен извършител умишлено е умъртвил 

П.А.В. Образувано е следствено дело № 33/1997г. Делото е разпределено 

за наблюдение на прокурор Петър Василев, тогава Окръжен прокурор при 

Окръжна прокуратура – Стара Загора. 

На 27.01.1997г. в ОП-Стара Загора е заведено постъпилото от ТСО – 

Казанлък постановление за образуване на следственото дело. 

На 15.04.1997г. във входящия дневник е отразено, че е продължен 

срокът за разследване. 

На 14.11.1997г. във входящия дневник е вписано, че в Окръжна 

прокуратура е постъпило от ТСО - Казанлък сл.дело № 33/1997г.с мнение 

за спиране на наказателното производство. На същата дата делото е 

разпределено и докладвано на наблюдаващия прокурор Петър Василев, 

което обстоятелство е отбелязано в тетрадката за доклад, разпределян на 

прокурорите. В тази тетрадка липсва отбелязване за връщане на делото от 

прокурора на деловодството. 

Във входящия дневник има отбелязване, че производството по 

делото е спряно на „14.XI.”, като  не е посочена годината на спиране. В 

следствената книга на Окръжна прокуратура – Стара Загора липсва 

отбелязване за произнасяне на прокурора с конкретен  прокурорски 

акт. 

На 07.11.2005г. е отразено, че е постъпило писмо от ВКП, с което се 

иска справка по сл.дело № 33/1997г. Това писмо е станало повод за 

извършване на служебна проверка.  

Установена е липсата на посоченото следствено дело, както и на 

наблюдателната преписка № 99/1997г. по описа на Окръжна 

прокуратура – Стара Загора. 
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Безспорно установено е също така, че производството по делото 

не е било спирано с надлежен прокурорски акт,  като отбелязването 

във входящия дневник „14 XI спряно” се дължало на „техническа 

грешка” на съдебния деловодител, според собствените й обяснения. 

Изискани са  справки от РПУ-Казанлък и ТСО-Казанлък с цел да се 

установи дали след 14.11.1997г. са получавали сл.дело № 33/1997г. 

Отговорът на този въпрос е отрицателен.  

С постановление от 19.12.2005г. на Зам. Окр. прокурор Христо 

Мишев е разпоредено да започне ново разследване срещу неизвестен 

извършител, причинил на 25.01.1997г. смъртта на П. А. В., с оглед 

престъпление по чл.115 НК, като наново е образувано предварително 

производство. 

На 30.01.2006г. в ОП-Стара Загора е постъпило образуваното сл.дело   

№ 1236-К/2005г.(сл.дело № 33/1997г.) с мнение за спиране. 

          На 27.02.2006г. следственото дело е върнато в ТСО-Казанлък за 

допълнително разследване. 

          На 28.04.2006г. е продължен срокът на разследване с 60 дни. 

          На 31.08.2006г. сл.дело № 1236-К/2005г. е постъпило в ОП-Стара 

Загора с обвинително заключение. 

          На 24.10.2006г. с ДП № 115/2006г. е внесен обвинителен акт в 

Окръжен съд – Стара Загора срещу подсъдимия Е. К. Ц. Образувано е 

НОХД № 1208/2006г. На 30.09.2008г. е постановена оправдателна присъда. 

         На 06.10.2008г. Окръжна прокуратура – Стара Загора е протестирала 

оправдателната присъда на Окръжен съд – Стара Загора. 

           

          2.Относно вещественото доказателство по делото. 

 

           Съгласно писмо рег. № И-65/28.01.2008г. на ТСО-Казанлък  до 

Началника на РПУ гр.Казанлък, при тях (ТСО) се е намирал пистолет 

„Макаров” кал. 9х18 мм с № ВЕ 342785, иззет  на 25.01.1997г. от мястото 

на инцидента като веществено доказателство по делото. За това оръжие е 

било издадено разрешение за носене от подсъдимия Е.К.Ц. сер.К № 

043310/27.04.1996г.  Следователят по делото Тончев твърди, че по писмено 

разпореждане на наблюдаващия прокурор по сл.дело № 33/1997г. Петър 

Василев, срещу разписка, е върнал вещественото доказателство  на 

„Язовири и каскади”-гр.Пловдив, като  писменото разпореждане и 

разписката са били приложени към следственото дело, изгубено заедно с 

наблюдателната прокурорска преписка. Същевременно, по делото има 

данни, че лицето Е.К. Ц. е работел като инспектор в „Районна Инспекция 

по рибовъдство”, а предприятие „Язовири и каскади”-гр.Пловдив никога 

не е  имало в гр.Пловдив ( по данни от юриста на „Язовири и каскади” 

гр.София). В устен разговор, проведен по време на проверката на 

27.04.2009г. в ОП-Стара Загора между инспектора от проверяващия екип 
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на ИВСС и прокурор Петър Василев, последният  изнесе твърдение, че 

никога не е постановявал връщане на вещественото доказателство, 

средство за извършване на престъплението. 

          От своя страна, решаващият състав при Старозагорски окръжен съд е 

положил усилия за издирване на вещественото доказателство и 

приобщаването му отново към доказателствения материал по делото, като 

тези усилия са останали безрезултатни. 

          В книгата за веществените доказателства, водена в ОП-Стара Загора, 

такова ВД  не е записвано. 

          Видно от записите във входящия дневник в ОП-Стара Загора, не е 

постъпвало искане от определено лице за връщане на пистолета като 

веществено доказателство. 

          Остават неизяснени следните въпроси: има ли писмено/устно 

разпореждане на наблюдаващия прокурор за връщане на ВД, кому, кога и 

защо е върнато преди да е приключило наказателното производство? 

           

          

          3.Контрол върху производството, осъществяван от по-

горестоящи прокуратури. 

 

          С молба вх.№ 4461/24.10.2003г. З. К. В. е сигнализирала Главния 

прокурор на Република България, че в продължение на  повече от шест 

години от убийството на съпруга й не е постигнат конкретен резултат в 

наказателното производство. 

          С писмо изх.№ 8407/2003.III от 29.10.2003г. , подписано от прокурор 

от ВКП Румен Колчев, молбата на жалбоподателката е препратена по 

компетентност на Окръжна прокуратура-Стара Загора. 

          На 07.07.2005г. (вх.№ 46468) г-жа З.В. е подала нова молба до ВКП, 

в която е сочила, че година и половина след първата й молба до ВКП, по 

делото за убийството на съпруга й отново не се работи. 

          На 14.07.2005г. ВКП  е изпратила  писмо до ОП-Стара Загора, с 

което е  указала, че следва да бъде уведомена за хода на разследването  по 

сл.д.№ 33/97г. на ТСО-Казанлък. Определен е срок от 7 дни за отговор. 

          На 29.09.2005г. е  последвало ново писмо от ВКП до ОП-Стара 

Загора с искане за уведомление относно сл.д.№ 33/97г. на ТСО-Казанлък. 

          На 03.11.2005г. ВКП отново е изискала справка  за хода на 

разследване. 

          На проверяващия екип на ИВСС бе предоставена Заповед № ЛС № 

118/2005г. от 22.12.2005г. на Окръжния прокурор при Окръжна 

прокуратура – Стара Загора прокурор Николай Божилов, с която е 

установено, че съдебният деловодител при Окръжна прокуратура-Стара 

Загора Д. Г. Н. не е завеждала и докладвала своевременно писмо № 

8407/29.10.2003г. на ВКП-София, молба от З. К. В. от Казанлък до ОП-
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Стара Загора с дата 04.07.2005г., писмо № 8407/14.07.2005г. и писмо № 

8407/29.09.2005г. на ВКП. За тези нарушения на служителката е наложено 

дисциплинарно наказание „Забележка”. 

          С писмо № 8407/03 от 20.04.2006г. ВКП  е уведомила АП - Пловдив, 

че на основание чл.37,т.4 от Инструкция № 1/2004г./Д.в.бр.30/13.04.2004г./ 

е взела на специален отчет производството по сл.д.№ 

1236К/05(сл.д.№33/97) по описа на ТСО-Казанлък. В това писмо, 

подписано от прокурор от ВКП Емил Иванов, се изразява недоумение защо 

АП-Пловдив не е установила фактите относно изчезналото през 1997г. 

сл.д.№ 33/97г., след като на 14.11.1997г. същото е било предадено за 

решаване на тогавашния окръжен прокурор Петър Василев. В писмото се 

поставят следните  въпроси – защо делото не е взето на специален отчет, 

защо не са предприети никакви действия за установяване на магистратите, 

които са виновни за липсата на делото и за вземане на съответни 

дисциплинарни мерки. „ДЕЛАТА НЕ МОГАТ ПРОСТО ТАКА ДА 

ИЗЧЕЗВАТ И ДА НЯМА НИКАКВИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НИКОГО.”( цит. 

от писмото на ВКП) 

          В отговор на това писмо АП-Пловдив е уведомила ВКП, с копие до 

ОП-Стара Загора, че  делото е взето на специален отчет, и че в АП делото 

се наблюдава от прокурор Ясенка Шигарминова. Следва цитат от писмото 

на прокурор Шигарминова от 15.05.2006г. до ВКП: 

          „По отношение изразеното недоумение от страна на 

наблюдаващия прокурор от ВКП относно причините, поради които 

Апелативна прокуратура-Пловдив не е установила фактите, съдържащи 

се в писмото от 20.04.2006г., следва да се отбележи, че прокурорите от 

Апелативна прокуратура – Пловдив не притежават паранормални 

способности. 

          Апелативна прокуратура-Пловдив не е сезирана от пострадалите, а 

също така и от ВКП, за да изпълни задълженията си по чл.115 от ЗСВ, 

след като още през 2003г., когато е образувана преписка № 8407/2003г., 

във ВКП е постъпило оплакване от страна на пострадалите за проявено 

бездействие.” 

          Следва да се отбележи, че в Окръжна прокуратура –Стара Загора 

ежегодно са извършвани  комплексни ревизии от Апелативна прокуратура-

Пловдив. Ревизиран е периодът 01.01.1998г. – 31.12.2007г. На 

проверяващия екип на ИВСС бяха предоставени всички ревизионни 

актове. Не бе установено с някои от тях да е констатирано забавяне в 

производството  по сл.д.№ 33/1997г.(пр.№ 99/97), респ. неговата липса.   

 

          Във ВКП, отдел „ИНСПЕКТОРАТ” е образувана преписка вх.№ 

16683/2006г.IX., по която с писмо от 08.06.2006г. до ОП-Стара Загора са 

изискани копия от материалите, събрани при извършената проверка 
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относно установената липса на сл.д. № 33/97г. на ТСО-Казанлък, и пр.пр. 

№ 99/97г. по описа на ОП-Стара Загора. 

 

         Въз основа на гореизложените констатации, Инспекторатът към ВСС 

прави следните   

          

          ИЗВОДИ: 

           

          1.В периода 1997 – 2005г. в Окръжна прокуратура-Стара Загора са 

допуснати груби нарушения в деловодната дейност и документооборота, 

отнасящи се до делото, предмет на настоящата проверка. 

          2.Досежно разследването по сл.д.№ 33/97г. на ТСО- Казанлък, 

пр.пр.№ 99/97г. по описа на ОП-Стара Загора  е  проявено  бездействие, 

продължило осем години. 

          3.Не са предприети никакви мерки за установяване виновното 

длъжностно лице, отговорно за загубване на делото, както и не са 

извършени никакви действия с цел носене на дисциплинарна или друга  

отговорност. 

          4.Върху дейността по разследването по конкретното дело, което има 

за предмет престъпление по чл.115 НК, не е осъществяван достатъчен и 

ефективен контрол от по-горестоящи прокуратури, въпреки  

многократните жалбите на съпругата на пострадалото лице, че по делото 

не се работи. 

                    

 

 

         Въз основа на направените констатации, и на основание чл. 58(2) 

от Закона за съдебната власт, Инспекторът към Висшия съдебен съвет 

приема за необходимо да даде следната 

 

          ПРЕПОРЪКА: 

           

          Да се приведе деловодната дейност и документооборота в Окръжна 

прокуратура – Стара Загора в съответствие с Инструкцията за деловодната 

дейност и документооборота в Прокуратурата на Република България, като 

се предприемат необходимите структурни и организационни мерки за 

подобряване ефективността и качеството на работата в деловодството.  

         Срок за изпълнение на препоръката – 30 дни. 

                     

         На основание чл.58, ал.4 от ЗСВ Окръжният прокурор при Окръжна  

прокуратура-Стара Загора да уведоми Главния инспектор при ИВСС за 

изпълнение на препоръката в определения срок. 
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          II.          

          От извършената проверка в Окръжен съд – Стара Загора се 

установи следното: 

 

          НОХД  № 1208/2006г. по описа на Окръжен съд-Стара Загора е 

образувано на 25.10.2006г. по постъпил в съда на 24.10.2006г. обвинителен 

акт по ПД № 115/2006г. по описа на Окръжна прокуратура –Стара Загора, 

заедно със следствено дело № 1236-К/2005г. по описа на ОСС-Стара 

Загора. 

          На 31.10.2006г. съдията-докладчик по делото Мариана Христакиева е 

постановила разпореждане за внасяне на делото в открито съдебно 

заседание и е насрочила същото за 11.12.2006г. 

          По делото са проведени общо 10 открити съдебни заседания, които 

са били насрочвани през сравнително кратки периоди от време, както 

следва: на 11.12.2006г.; 19.03.2007г.; 06.04.2007г.; 28.05.2007г.; 

17.07.2007г.; 29.10.2007г.; 22.01.2008г.; 15.05.2008г.; 10.06.2008г.; 

30.09.2008г.  

          На  последната дата – 30.09.2008г. съдът е постановил и обявил 

присъдата си.   

          Мотивите към съдебния акт са изготвени през м.април 2009г. В тях 

съдът е счел за уместно да изложи съображенията си, поради които е 

приел, че делото е с правна и фактическа сложност. 

        

          ИЗВОДИ: 

 

          1.НОХД № 1208/2006г. е образувано веднага след постъпването на 

обвинителния акт и следственото дело в съда, като съдебните заседания са 

насрочвани през сравнително кратки периоди от време; 

          2.Съдът е положил всички усилия за изясняване на фактическата 

обстановка по делото, което е наложило провеждане на 10 открити 

съдебни заседания. 

          3.Мотивите към съдебния акт (24 страници) са изготвени близо 6 

месеца след постановяване на присъдата предвид правната и фактическа 

сложност на делото. 

          С оглед на гореизложеното, може да бъде направен изводът, че 

при извършената проверка не се установиха нарушения при 

образуването, движението и постановяване на присъдата по НОХД № 

1208/2006г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора. 
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          На основание чл.58,ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати по надлежния ред на Окръжния прокурор при Окръжна 

прокуратура – Стара Загора. 

          На основание чл.58,ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати по надлежния ред на прокурор Петър Василев от Окръжна 

прокуратура – Стара Загора. 

          На основание чл.58,ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати по надлежния ред на Председателя на Окръжен съд – Стара 

Загора.  

          На основание чл.58,ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати по надлежния ред на съдия Мариана Христакиева от Окръжен 

съд – Стара Загора. 

          На основание чл.58,ал.3 ЗСВ, в 7-дневен срок от връчване на акта 

могат да бъдат направени възражения и представени на Главния 

инспектор.  

 

          На основание чл.54,ал.1,т.5 ЗСВ да  се сигнализира за установените 

нарушения Висшия съдебен съвет.  

          На основание чл.54,ал.1,т.7 ЗСВ да се сигнализира за установените 

нарушения Главния прокурор на Република България.  

          На основание чл.54,ал.1,т.7 ЗСВ да се сигнализира за установените 

нарушения Апелативния прокурор при Апелативна прокуратура – 

Пловдив. 

           

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на жалбоподателката 

по сигнал, рег.вх.№ 2730/17.12.2008г. З. К. В…….  

 

Гр.София                           ИЗГОТВИЛ АКТА 

 

                                                                            ИНСПЕКТОР 

 

                                                                                               ВАСИЛ ПЕТРОВ 

 

 


