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В периода 25 ноември  - 29 ноември  2013г. на основание заповед № 

ПП-01-131/20.11.2013г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно 

годишната програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на 

дейността на Апелативна прокуратура - В.Търново, която обхвана периода 

за 2011г. и 2012 г. Проверката бе извършена от  инспектор Моника 

Малинова  и експертите Сия Иванчова  и Димитрина Долапчиева . 

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 АП – В.Търново е уведомен за 

удължаването на срока за изготвянето на акта с писмо. 

Проверката беше извършена на място – в сградата на съда във 

В.Търново, 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 обхваща периода 01.01.2011г. - 31.12.2012г.. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2011г.  и 2012г. 

Апелативна прокуратура - В.Търново се помещава в сградата на 

съдебната палата, която се ползва също и от ОП - В.Търново, РП – 

В.Търново, ОС - В. Търново и РС - В.Търново. АП - В.Търново се намира 

на  третия етаж, който се ползва и от РП - В.Търново и от ОП- В.Търново.  

Прокурорите в АП- В. Търново работят по 2 души в кабинет. 

Административният ръководител е в отделен кабинет, както и зам. 

административния ръководител. В отделен кабинет са началника на 

административна служба и счетоводството, а в друг съдебният 

администратор, съдебните секретари и системният администратор. 

 През 2011 година общо по щатно разписание са 8 прокурори, от тях 

работили през годината – 5 броя. Незаети щатни бройки за прокурори – 3 

броя. Няма отсъствали прокурори за повече от един месец. 

Общият брой служители в АП - В.Търново през 2011г. е 16 души, а 

конкретно заетите длъжности са:  съдебен администратор  – 1брой; главен 

счетоводител – 1брой; главен специалист по ЗЗКИ – 1 брой; началник 

административна служба – 1 брой; системен администратор І степен – 1 
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брой;  старши специалист – счетоводител – 1 брой; младши специалист  - 

зав. адм. техническа  служба – 1 брой; съдебен секретар – 3 броя; съдебен 

деловодител – 2 броя; прокурорски помощник – 2 броя; шофьор – 1 брой;  

призовкар – 1 брой;. За проверявания период на 2012 година няма промяна 

в щата. 

През 2012 година общо по щатно разписание са 8 прокурори, от тях 

работили през годината – 6 броя. Незаети щатни бройки за прокурори – 2 

броя. Няма отсъствали прокурори за повече от един месец. 

Общият брой служители в АП В.Търново през 2012г. остава същият. 

  През 2011 година прокурорите и съдебните служители в АП  - 

В.Търново са участвали в 18 семинара, международни и национални 

конференции и работни срещи. По инициатива на АП - В.Търново е 

проведен лекционен курс за подготовка на прокурорите обучение от 

лектори от ВКП на тема „Международна правна помощ, ЕЗА, 

Международна правно сътрудничество”, "Разследване на случаи на 

изпиране на пари", "Някои аспекти на икономическата престъпност, 

съдържащи корупционен елемент. Често извършвани нарушения на 

установените в различни закони схеми на дейности с най-висок 

корупционен риск", "Приложение на новите сигнатури на делата в 

прокуратурата и особености при архивирането на делата", "Изготвяне на 

сведения за дейността на прокуратурата /годишни отчети/ - практика" 

През 2012 година тези участия са 22 броя.  

В АП - В.Търново се  водят 20 броя книги, дневници, регистри и 

азбучници - входящ дневник ЕДСД; Административен дневник; азбучник 

към входящия дневник; книга за дела взети на специален надзор; регистър 

за работата на специализираното звено; разносна книга; книга за ВНОХД; 

книга за ВЧНД; книга за гр.дела; азбучник за делата; книга за справки, 

анализи, доклади и становища; книга за ЗЕЕЗА; книга за протести; 

Регистър за отчет на печатите и щемпелите; Регистър за случаен избор; 

Регистър за участие на прокурорите в съдебни заседания; Регистър за 

ревизии и проверки; Регистър за дисциплинарни производства; Регистър за 

справки от национална система „Бюро съдимост”; Тетрадка за 

командировани прокурори. 

От тях на основание Правилника за организация на дейността на 

администрацията на прокуратурата в Р. България / ПОДАПРБ /(отменен) 

се водят: входящ дневник ЕДСД; азбучник към входящия дневник; 

разносна книга; Регистър за отчет на печатите и щемпелите. 
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По указание на ВКП се водят: - Регистър за дисциплинарните 

производства; Регистър за случаен избор; книга за дела, взети на специален 

надзор; Регистър за работа на специализираното звено; Регистър за 

справки от национална система „Бюро съдимост”; Административен 

дневник; Книга за ЗЕЕЗА. 

Книги, регистри и дневници, водени по собствена преценка: - книга 

за ВНОХД; книга за ВЧНД; книга за гр.дела; азбучници; книга за справки, 

анализи, доклади и становища; книга за протести; Регистър за участие на 

прокурорите в съдебни заседания; Регистър за ревизии и проверки; 

Тетрадка за командировани прокурори. 

Водени на хартиен носител  - входящ дневник ЕДСД; 

Административен дневник; Азбучник към входящия дневник; книга за 

дела взети на специален надзор; Регистър за работата на специализираното 

звено; разносна книга; книга за ВНОХД; книга за ВЧНД;  книга за гр.дела; 

азбучник за делата; книга за справки, анализи, доклади и становища; книга 

за ЗЕЕЗА; книга за протести; Регистър за отчет на печатите и щемпелите; 

Регистър за справки от национална система „Бюро съдимост”; Регистър за 

ревизии и проверки; Регистър за дисциплинарни производства; Тетрадка за 

командировани прокурори. 

  На електронен носител – Регистър за случаен избор;  Регистър за 

участие на прокурорите в съдебни заседания. 

          През 2012 г. няма промяна в броя на водените книги и регистри както 

на хартиен, така и на електронен носител. 

В АП – В. Търново се използват правно информационните системи –

„Лакорда „ версия 7.1 – варианти за локален  и Интернет достъп, „Апис”, 

версия 6.0.1. и „Сиела”, версия 5.1., както и деловодни програми - 

Унифицирана информационна система (УИС) на Прокуратурата на 

Република България – /деловодна система в прокуратурите в страната 

предоставена от ВКП/ и  „Law Choice” – програма за случаен избор, 

разработена от ВСС и предоставена от ВКП. Няма самостоятелно 

създадени програми.  

В АП – В.Търново от 2007 година  въз основа на Заповед № ЛС-

6310/02.10.07г. на Зам. главен прокурор на ВКП  Валери Първанов 

преписките и делата се разпределят чрез предоставения от Висшия съдебен 

съвет програмен продукт за случайно разпределение „Law Choice”. Със 

Заповед № 219/11.10.07 г. на зам.апелативният прокурор Ст. Вараджаков е 

въведен  процентът на натовареност на всеки от прокурорите. Групите, по 

които са разпределени преписките и делата са десет. В заповедта е 
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посочено, че програмния продукт не следва да се използва за 

разпределянето на преписки, несвързани с прокурорската дейност – 

административно - организационни, финансово – стопански, 

информационно –аналитични и др. Всички прокурори от АП- В. Търново 

са с 100% натовареност, а административният ръководител и неговият 

заместник  - 80%. 

В АП – В. Търново са изготвени форми за статистика, даващи 

възможност за ежемесечно изготвяне на справки за сроков контрол по 

решаване на преписките, за натовареността на прокурорите, както и за 

проследяване на изпълнение на задачите, залегнали в плана за дейността 

на АП. През 2011 година извън годишните и шестмесечните доклади са 

изготвени и 5 анализа, отнасящи се до конкретни дела в региона през 2010 

и 2011г. година, а именно:  

- Анализ относно състоянието и противодействието на 

посегателствата срещу горския фонд. 

 - Анализ за върнатите дела през ІІ-то шестмесечие на 2010 г. на 

прокурорите от В.Търновски апелативен район. 

 - Анализ за върнатите дела от съда през І-то тримесечие на 2011 г. на 

прокурорите от В.Търновски апелативен район. 

 - Анализ за върнатите дела от съда през І-во шестмесечие на 2011 г. 

 - Анализ на оправдателните присъди по указание № 203/2011 на ВКП 

за прокуратурите от В.Търновски апелативен район. 

За 2012 година са изготвени 3 анализа: 

 – Анализ относно състоянието и противодействието на 

посегателствата срещу горския фонд. 

 - Анализ на причините за постановяване на влезлите в сила 

оправдателни присъди. 

 - Анализ на дейността по движението, срочността и резултатите на 

делата от особен обществен интерес. 

Издадени заповеди през 2011 г. от административния ръководител на 

Апелативна прокуратура – В. Търново по отношение на прокурорите и 

съдебните служители и дейността на - 48 броя /за инвентаризация; 

атестации на служители от ВТАП и прокурори от региона; разпределение 

на прокурорите от ВТАП по региони в изпълнение на Инструкция № 1 и 

Инструкция № 2; за дежурства; за определяне на ревизиращи екипи за 

контролни проверки по т.3.2. от Методическите указания; за изготвяне на 

отчетни доклади; за обществени поръчки; относно работата с 

класифицирана информация в организационна единица АП-В.Търново; за 
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проверки в Окръжните прокуратури по прилагане на Инструкцията за 

поддръжка и използване на електронния регистър на лица с неприключени 

ДП; вр. правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд/. Издадени разпореждания – 9 броя /във връзка с взетите на СН дела; 

по изготвяне на касационни протести и предоставяне на копие от въззивни 

решения; за проверки по чл. 15 ал.2 от ИППП; вр. с Електронен регистър 

на касационните актове, издавани от прокурори при ВКП и ВАП по 

прокурорски актове на ВТАП; вр. проверки по чл.15 ал. 2 от ИППП; за 

изпращане на информация относно дейността по НП за корупционни 

престъпления; за сформиране на работна група, съобразно решение на 

Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на 

съдебната власт; вр. новоизработени образци за титулна страница на 

досиетата за участие в съдебни производства пред ВТАС/. 

Издадени заповеди през 2011 г. от административния ръководител на 

Апелативна прокуратура – В. Търново по отношение на низовите 

прокуратури в апелативния район: 

-  Комплексни проверки – няма 

-  Тематични проверки – 20 броя - Проверка на Окръжните прокуратури -. 

В.Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе по практическото приложение 

на Инструкцията от 2010г. на Главния прокурор на РБ за поддръжка и 

използване на електронния регистър на лица с неприключени наказателни 

производства и на Инструкцията за взаимодействие между ПРБ и МВР при 

разследване на две и повече ДП, образувани и водени срещу едно и също 

лице;  Проверка на Окръжните прокуратури гр. В.Търново, Габрово, 

Ловеч, Плевен и Русе в изпълнение на т.3.2. от Методическите указания за 

контрол в системата на ПРБ на архивирани преписки и дела, по които не е 

реализиран съдебен или инстанционен контрол до апелативно ниво;  

Проверки на Окръжните прокуратури гр. В.Търново, Габрово, Ловеч, 

Плевен и Русе по изпълнение на чл. 15 ал. 2 от Инструкцията за 

провеждане на предварителни проверки от 2011 г. вр. законосъобразност и 

обоснованост на необжалваните откази за образуване на ДП, както и 

необжалваните резолюции за прекратяване на преписки, поради липса на 

данни за извършени престъпления или поради изпращане на преписките по 

компетентност на съответни специализирани органи;  Проверки на 

Окръжните прокуратури гр. В.Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе в 

изпълнение на Заповед № ЛС-2666/07.10.2011 г. на Главния прокурор на 

РБ със съответните прокурори от отдел Втори при ВКП, по 

неприключените ДП срещу лица с 3 и повече наказателни производства. 
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- Служебни проверки – 27  броя. 

 

Издадени заповеди през 2012 г. от административния ръководител на 

Апелативна прокуратура – В. Търново по отношение на прокурорите и 

съдебните служители и дейността на - 57 броя /инвентаризация; атестации 

на служители от ВТАП и прокурори от региона; за изготвяне на отчетни 

доклади; относно работата с класифицирана информация в организационна 

единица АП-В.Търново; за разпределяне на преписките на принципа за 

случайния подбор; за отлагане на платен годишен отпуск; за обществени 

поръчки, за ревизии; за пожарната безопасност; за проверки по 

неприключени ДП срещу лица с 3 и повече ДП; вр. правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд/. 

Издадени разпореждания – 21 броя /вр. разпоредбата на чл. 75 от 

НПК; за вземане на мерки за недопускане на нарушения  на дела, за които 

се предвижда наказание „конфискация”; ежеседмични проверки в 

ел.регистъра за срочността; за тематични проверки в ОП по спрените ДП; 

проверки по чл.15 ал.2 от ИППП; към досието за участие във въззивно 

съдебно п-во да се прилага препис-извлечение от съдебния протокол; 

определя прокурор за работа преимуществото по ДП и преписки с 

извършители непълнолетни; вр. упражняване на правомощията по чл.234 

ал.3 изр.последно от НПК; за въвеждане в действие на електронен 

регистър за върнатите от съда дела; периодично проверки за контрол върху 

преписките за кражби на районните прокуратури; ел.регистър за влезлите в 

сила оправдателни присъди, постановени от В.Търновския апелативен съд; 

за определяне длъжностите на служителите в администрацията на ВТАП/. 

Издадени заповеди през 2012 г. от административния ръководител на 

Апелативна прокуратура – В. Търново по отношение на прокуратурите в 

апелативния район: 

    Комплексни проверки – 3 броя: 

 - Комплексна проверка на Окръжна прокуратура гр. Плевен през 

м.май 2012 г. с ревизиращ период 2010 и 2011 г.;  

- Комплексна проверка на Окръжна прокуратура гр. Русе през м.юли 

2012 г. с ревизиращ период 2010 и 2011 г.;  

-  Комплексна проверка на Окръжна прокуратура гр. В.Търново през 

м.октомври 2012 г. с ревизиращ период 2010 и 2011 г. 

Тематични проверки – 33 броя: 

- Тематични проверки в окръжните прокуратури от апелативния 

район по изпълнение на Заповед № 990 от 28.03.2012г. на Главния 
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прокурор на РБ и по практическото приложение на Инструкцията от 2010 

г. на Главния прокурор на РБ за поддръжка и използване на електронния 

регистър на лица с неприключени наказателни производства и на 

Инструкцията за взаимодействие между ПРБ и МВР при разследване на 

две и повече досъдебни производства, образувани и водени срещу едно и 

също лице от 2010 г. на Главния прокурор на РБ и на Министъра на 

вътрешните работи.  

- Тематични проверки в окръжните прокуратури гр. Велико 

Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе, в изпълнение на разпореждане № 

12/13.03.2012 г. на ВТАП относно работата със спрените досъдебни 

производства. 

-  Проверки в окръжните прокуратури от апелативния район по 

изпълнение на чл. 15, ал.2 от Инструкцията за провеждане на 

предварителни проверки от 2011 г., касаещи дейността по предварителните 

проверки, включително и законосъобразност и обоснованост на 

необжалваните откази за образуване на досъдебни производства, както и 

на необжалваните резолюции за прекратяване на преписки, поради липса 

на данни за извършени престъпления или поради изпращане на преписките 

по компетентност на съответни специализирани органи. 

- Тематични проверки в окръжните прокуратури  гр. В.Търново, 

Габрово, Ловеч, Плевен и Русе по качеството, срочността и резултата от 

изготвените въззивни и касационни протести през 2011 г. и първото 

полугодие на 2012 г. 

- Тематична проверка в ОП-В.Търново по приложението на Закона 

за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна 

дейност и по спазване на инструкциите, разпорежданията и указанията на 

ВКП във връзка с тази дейност и други. 

Служебни проверки – 23  броя. 

 Няма образувани дисциплинарни производства през 2011г. и през 

2012г.  

През 2011г. няма поощрения, а през 2012г. – 1 брой – Стоян 

Вараджаков – зам.апелативен прокурор при ВТАП с решение по протокол 

№ 37/20.09.2012 г. е поощрен с отличие „личен почетен знак: първа степен 

– златен” 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ  
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1. Инстанционен контрол на постановленията за отказ да се 

образува досъдебно производство. 

 

През 2011г. в Апелативна прокуратура – В. Търново са постъпили 

общо   281 броя инстанционни преписки.  От тях потвърдените общо 

преписки са 228 броя, а отменените са 53 броя. Няма частично отменени. 

През 2012г. в Апелативна прокуратура – В. Търново са постъпили общо   

326 броя инстанционни преписки. От тях потвърдените общо преписки са 

296 броя, а отменените са 30 броя. Няма частично отменени. 

 Всички преписки по постановленията за отказ да се образува 

досъдебно производство за 2011г. и за 2012г. са решени от прокурорите от 

ВТАП в едномесечен срок . 

 

Решения по преписки – откази за образуване на ДП, постановления 

за образуване на ДП, изпратени по компетентност, прекратени преписки 

с резолюция: Прокурорите при ВТАП са произнесли 514 потвърдителни 

постановления (79,94 %) и са отменили 129 акта на окръжните прокуратури 

(20,06 %). От всички 621 прокурорски актове на апелативната 

прокуратура, обжалвани пред ВКП са 180 постановления (28,99 

%).Касационната инстанция е потвърдила 162 бр. апелативни 

постановления (90 %) и е отменила 18 броя (10 %) - един традиционно 

добър резултат / за 2010 година- 90,8 % потвърдени и 9,2 % отменени/, 

който има несъмнено позитивно значение на фона на проявяваната 

висока взискателност от страна на прокурорите в Отдел 

„Инстанционен“ на ВКП./Доклад на АП- В. Търново за 2011г./ 

 

 

2. Инстанционен контрол на постановленията за прекратяване 

на  наказателни производства от АП по актове на окръжна и районна 

прокуратура. 

 

През 2011г. в Апелативна прокуратура  - В. Търново са постъпили 

общо   65 броя постановления за прекратяване на НП  и всички са решени в 

срок до 1 месец. От тях потвърдените постановления за прекратяване на 

НП са общо 37 броя, отменените са общо 28 броя, а частично отменени – 

няма.  

През 2012г. в Апелативна прокуратура  - В. Търново са постъпили 

общо   134 броя постановления за прекратяване на НП  и всички са решени 

в срок до 1 месец. От тях потвърдените постановления за прекратяване на 
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НП са общо 111 броя, отменените са общо 23 броя, а частично отменени – 

няма.  

  

3. Инстанционен контрол на постановления за спиране на 

наказателни производства от  АП по актове на окръжна и районна 

прокуратура.  

През 2011г. инстанционен контрол на постановления за спиране на 

наказателни производства от  АП по актове на окръжна и районна 

прокуратура - 6 броя. От тях :  потвърдени - 3 броя, отменени - 3 броя,  

частично отменени-няма.  

През 2012г. инстанционен контрол на постановления за спиране на 

наказателни производства от  АП по актове на окръжна и районна 

прокуратура - 4 бр. От тях :  потвърдени - 2 броя, отменени - 2 броя,  

частично отменени-няма. 

Всички преписки по инстанционния контрол на постановления за 

спиране на наказателни производства от  АП по актове на окръжна и 

районна прокуратура през 2011г. и през 2012г. са решени в едномесечен 

срок. 

 

4. Инстанционен контрол на ВКП по актове на АП – В. Търново. 

 

4.1. Инстанционен контрол по преписки 

През 2011 г. ВКП се е произнесла по общо 163 преписки на АП – В. 

Търново, като 150 броя от тях са потвърдени, 13 броя са отменени, а 

частично отменени - няма, а през проверявания период на 2012 г. броят на 

произнасянията на ВКП е 110 броя, от които 99 броя са потвърдени, 11 

броя са отменени, а частично отменени - няма  

4.2. Инстанционен контрол по досъдебни производства 

 Проверените по реда на инстанционния контрол досъдебни 

производства на АП – В. Търново от ВКП  през 2011г. са общо 17 броя, 

като от тях 12 броя са потвърдени, 5 броя са отменени, а частично 

отменени - няма. За 2012 г. са проверени общо 22 броя, от които 16 броя са 

потвърдени , а частично отменени - няма. 

 

5. Преписки на специален надзор по съгласно Заповед № ЛС – 

2184/07г. на Главния прокурор на Република България - описани 

подробно в приложение  2 за 2011г. – 178 броя и в приложение 2 за 

2012г. – 178 броя. 
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 През 2011 година са решени общо 4 броя преписки по този ред, от 

тях 3 броя са с потвърдени постановления, отменени  - няма, а частично 

отменени  - 1 брой. Няма преписки на специален отчет по отменения ред. 

През 2012 година са решени общо 2 броя преписки по този ред, от 

тях 2 броя са с потвърдени постановления, отменени  - няма, частично 

отменени  - няма. Преписки на специален отчет по отменения ред – 4 броя. 

 

Общо за Великотърновската Апелативна прокуратура през 

2011г. са били изготвени и изпратени 59 молби за правна помощ, от 

които само една не е била изпълнена. Получени за изпълнение са 21 молби 

за правна помощ, които са били изпълнени./Доклад на АП-В.Търново за 2011г./ 

 

В АП – В.Търново се прилага  Заповед №216/03.02.2010г. на Главния 

прокурор на Р.България, относно дейността по възобновяване на 

административнонаказателни производства по реда на чл. 70-72 от ЗАНН, 

като е посочено прокурорите от отдел „Административно съдебен” в АП- 

В. Търново да осъществяват инстанционния контрол по възобновяването 

им. Със заповедта се допълва указание №165/25.07.2006г. за дейността на 

прокуратурата по отмяна на незаконосъобразни административни актове.  

Отказът от предложение за възобновяване на административния 

ръководител на ОП- В. Търново подлежи на обжалване пред прокурор от 

АП- В. Търново 

С  разпореждане  АП №4/20.06.2011г. административният 

ръководител на ВТАП като взема предвид произтичащото от чл. 15, ал.2 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки разпорежда 

прокурорите от АП- В. Търново да осъществяват периодични проверки, в 

срок след изтичане на първите 15 дни от месеца, следващ края на всяко 

полугодие, като се изискват от 5-те окръжни прокуратури под опис /с 

посочване на броя   и на номерата на прокурорските преписки/ 

- всички прокурорски преписки, по които през проверявания период 

са произнесени необжалвани откази от образуване на ДП 

- всички прокурорски преписки, по които през проверявания период 

са изготвени необжалвани резолюции за прекратяване, поради липса на 

данни за извършено престъпление. 

- всички прокурорски преписки, по които през проверявания период 

са изготвени необжалвани резолюции за прекратяване, поради изпращане 

по компетентност на специализирани органи. 
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- информация в табличен вид за всички прокурорски преписки, по 

които за проверявания период са постъпили жалби или сигнали след 

самосезиране или разпореждане на горестоящата прокуратура. 

 Преписките се разпределят чрез електронната програма за 

случайното разпределение между прокурорите от АП- В. Търново и 

извършват проверка за законосъобразност и обоснованост на съответните 

постановления и резолюции. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

 І. НАКАЗАТЕЛНО – СЪДЕБЕН НАДЗОР 

 

1. ВНОХД  в съответния АС -  В. Търново. 

 

През 2011 година в АС – В. Търново са образувани общо 130 броя 

ВНОХД, като от тях 90 броя са образувани по жалби и 40 броя са 

образувани по протести. Уважените протести са 22 броя. Неуважените 

протести през периода са общо 18 броя и от тях, по 37 дела прокурорите от 

АП са поддържали протестите, а по 3 дела не са ги поддържали. 

През 2012 година в АС – В. Търново са образувани общо 122 броя 

ВНОХД, като от тях 87 броя са образувани по жалби и 35 броя са 

образувани по протести. Уважените протести са 21 броя. Неуважените 

протести през периода са общо 14 броя и от тях, по всичките 35 дела 

прокурорите от АП са поддържали протестите. 

 

 2. ВНЧД – образувани на въззивна инстанция   

 

 През 2011 година са образувани общо 191 броя такива дела, като от 

тях 141 броя са по мерки за неотклонение и 50 броя са други. 

Приключилите през 2011 г. дела са 191 броя, уважените протести са 7 

броя, а неуважените  - 1 брой.  

 През 2012 година са образувани общо 186 броя такива дела, като от 

тях 142 броя са по мерки за неотклонение и 44 броя са други. 

Приключилите през 2012 г. дела са 186 броя, уважените протести са 5 

броя, а неуважените  - 6 броя.  

 

3. Протести на АП В. Търново  до ВКС 
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Общо през 2011 година са подадени 28 броя протести, като от тях 

уважените са 10 броя, неуважените са 18 броя, а за проверявания период на 

2012 г. – подадени 24 протеста, 11 от тях са уважени, 13 броя са 

неуважени. 

Общо подадените касационни протести през 2011г. са 36 бр.( 2010г. 

– 24 бр.), от които 28 бр.,78%, са подадени от прокурорите в Апелативна 

прокуратура – В.Търново. Срещу изцяло или частично оправдателни 

присъди и решения са подадени общо 20 бр. касационни протести, 55.6% 

от подадените. През 2011г. са разгледани общо 19 бр. касационни 

протести, 52.8% от подадените, от които 9 бр., 47.7 % са уважени.Няма 

оттеглени касационни протести./Доклад на АП- В. Търново за 2011г./ 

Общо подадените касационни протести през 2012г. са 30 бр. (2011г. 

– 36 бр., 2010г. – 24бр.) и съставляват 8.9 % от всички подадени 

протести.        Прокурорите от Апелативна прокуратура Велико Търново 

са подали 24 бр. касационни протести или 80 % от всички касационни 

протести (2011г. – 28 бр., 78 %)./Доклад на АП- В. Търново за 2012г./ 

 

 

ІІ. ГРАЖДАНСКО – СЪДЕБЕН НАДЗОР 

 

През 2011 година прокурорите от АП – В. Търново са участвали в 30 

броя дела. Пред ВКС са обжалвани с касационни жалби общо 5 броя 

съдебни решения на АС – В. Търново. 

През 2012 година прокурорите от АП – В. Търново са участвали в 44 

броя дела. Пред ВКС са обжалвани с касационни жалби общо 8 броя 

съдебни решения на АС – В. Търново. 

 

 

ІІІ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ В ЗАЩИТА НА  

ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

 

За 2011 година са получени и образувани общо 32 броя преписки, от 

които по инициатива на прокурор са 22 броя/Ст. Вараджаков – 1брой, Д. 

Мачева – 21 броя/, а по искане на граждани и организации са 10 броя. 

Решените преписки са 32 броя. Няма останали нерешени преписки. 

За 2012 година са получени и образувани общо 25 броя преписки, от 

които по инициатива на прокурор са 14 броя/ Д. Мачева – 14 броя/, а по 

искане на граждани и организации са 11 броя. Решените преписки са 25 

броя. Няма останали нерешени преписки. 
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          С оглед правомощията си по чл.420 ал.1 пр.1във вр. с чл.422 ал.1 т.1 

- 3 от НПК окръжните прокурори са произнесли 48 бр. постановления за 

отказ да се изготвят искания за възобновяване на наказателни дела, а по 

жалба срещу отказите на окръжните прокурори да изготвят искане за 

възобновяване на наказателно дело прокурорите в АП – В.Търново са 

изготвили 21 бр. въззивни постановления. През 2012г. е изготвено 1 бр. 

искане за възобновяване на наказателно дело по реда на чл.420 ал.1 от 

НПК от ОП – Ловеч, неуважено./Доклад на АП- В. Търново за 2012г./ 

          По молби за възобновяване по чл.380 от НПК апелативният 

прокурор се е произнесъл в 2 случая с отказ да се изготви предложение. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА И ПРОКУРОРСКИ ПРЕПИСКИ 

 

 По време на проверката бяха проверени произволно избрани 

постановления за прекратяване, постановления за спиране на наказателни 

производство, както и постановления за отказ за образуване на НП, 

протести на АП – В. Търново, касационни жалби. 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните отменителни 

постановления на АП- В. Търново за 2011 и 2012г. 

 

Пр.пр. №803/2012г. по описа на АП- В.Търново, ДП Д-156/2011г. по 

описа на ОП-Плевен. Наблюдаващ прокурор Б. Миновски от АП-

В.Търново/ приложен е протокол от случайното разпределение на 

преписката/. АП е получила писмо на основание чл. 243, ал.9 НПК за 

служебна проверка на 26.09.12г. ДП е било образувано с постановление на 

прокурор от ОП-Плевен на 17.06.11г.  срещу НИ за извършено 

престъпление по чл. 142, ал.1 от НК,  Прекратено с постановление от 

29.02.12г. Тъй като в законоустановения срок липсва обжалването му по 

смисъла на чл. 243, ал.3, възниква необходимостта от отмяна по реда на чл. 

243, ал.9 от НПК служебно от страна на настоящата контролно-

отменителна инстанция на постановлението за прекратяване на ДП Д-

156/2011г. по описа на ОП - Плевен, за да се гарантира процесуалната 

възможност за неговото продължаване и своевременното приключване. С 

постановление от 27.12.2012г. прокурор Б. Миновски отменя 

постановлението на ОП - Плевен като необосновано и незаконосъобразно, 

връща материалите на ОП - Плевен за допълнително разследване и за 

ангажиране на наказателна отговорност на виновните лица. 
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Пр.пр. №1019/2012г. по описа на АП- В.Търново, ДП №С-43/2004г. 

по описа на ОП-Плевен, сл.д. №176/04г. по описа на ОСлО при ОП-

Плевен. Наблюдаващ прокурор Д. Лещаков от АП-В.Търново/ приложен е 

протокол от случайното разпределение на преписката от 10.12.12г./. В 

изпълнение на т.3.2 от раздел трети на методическите указания за контрол 

в системата на ПРБ по законосъобразността и обосноваността на 

постановление за прекратяване на НП, прокурор Д. Лещаков установява, 

че НП е прекратено поради недоказаност на субективната страна на 

престъпление по чл. 244, ал.1 от НК. Липсват данни  постановлението да е 

било проверявано относно неговата правилност и законосъобразност от 

съда. При извършената служебна проверка, прокурор Д. Лещаков приема,  

че следва да се отмени като неправилно и незаконосъобразно, като това 

обстоятелство следва да се съобрази и относно веществените доказателства 

– 4 бр. неистински банкноти с номинал 50лв., които не следва да се 

унищожават преди изтичането на давностния срок , който е 15 – годишен. 

Във всеки един момент преди изтичане на давностния срок е възможно 

събиране на съответни доказателства и продължаване на НП. С 

постановление от 11.12.2012г. прокурор Д. Лещаков отменя 

постановлението на ОП-Плевен. 

 

Пр.пр. №967/2012г. по описа на АП- В.Търново, пр.пр.№455/12г. по 

описа на ОП-Ловеч, ДП №828/2011г. по описа на РУП-Ловеч. Наблюдаващ 

прокурор Стоян Вараджаков от АП-В.Търново/ приложен е протокол от 

случайното разпределени на преписката от 16.11.12г./. ДП, образувано за 

извършено престъпление по чл. 129, ал.2, пр.3 от НК, е било прекратено на 

28.05.2012г. от ОП - Ловеч. В хода на разследването се изяснява, че 

телесното увреждане е причинено на 02.12.2011г. от Ц.Ив.Ц.- син на 

пострадалата. Поради настъпила смърт на пострадалата на 31.12.12г. с 

постановление от 20.02.12г. ДП е прието за наблюдение и ръководство от 

ОП-Ловеч. В постановлението за прекратяване на ДП №828/2011г. по 

описа на РУП-Ловеч са обсъждани доказателства само с оглед деяние по 

чл. 129, ал.2, пр.3 от НК, въпреки че са били налице доказателства за  

престъпление от компетентността на ОП-Ловеч по чл. 124 от НК. С 

постановление от 27.11.12г. на основание чл.243, ал.9 от НПК, прокурор 

Ст. Вараджаков отменя постановлението на ОП - Плевен, с което е 

прекратено НП и връща ДП на ОП-Ловеч за допълнително разследване и 

ново произнасяне за деяние от компетентността на ОП- Ловеч. 
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Проверени още:  

- Пр.пр. №341/10-05.12.12г. по описа на АП- В.Търново; 

- Пр.пр.№2816/09г. по описа на ОП-Ловеч, ДП №312/2009г. по описа на 

РУП-Тетевен. Наблюдаващ прокурор Д. Лещаков; 

- Пр.пр. №966/2012г. по описа на АП- В.Търново; 

- Пр.пр.№1231/11г. по описа на ОП-Ловеч, ДП №319/2011г. по описа на 

РУП-Ловеч. Наблюдаващ прокурор Ст. Вараджаков от АП-В.Търново; 

-  Пр.пр. №563/2012г. по описа на АП- В.Търново, пр.пр.№1304/12г. по 

описа на ОП-Плевен, ДП №Д-1491/2011г. по описа на РП-Плевен. 

Наблюдаващ прокурор Ст. Вараджаков от АП-В.Търново. 

 

Проверяващият екип установи, че в АП- В. Търново от 01.01.2012г. 

се прилага протокол за случаен избор на наблюдаващ прокурор към всяка 

преписка, като преди тази дата са се събирали в обща папка.  

 

Проверени бяха на случаен принцип следните преписки взети на 

специален надзор от АП- В. Търново за 2011г и 2012г. 

 

Пр.пр. №63/2011г. по описа на АП- В.Търново, ДП №905/2010г. по 

описа на ОП-Русе, сл.д. №11/2011г. по описа на ОСлО - при ОП-Русе. 

Наблюдаващ прокурор Б. Миновски от АП-В.Търново. ДП образувано на 

03.01.2011г. и е водено за престъпление по чл. 253, ал.3, т.2, вр. ал.1 от НК 

срещу Т.М.Т. –извършил сделки – покупка на ….. на апартамент № 66 в гр. 

Русе, ул.”Д.Г.”… и на гараж с имущество- пари в размер на 11745лв. за 

които е знаел, че е придобито чрез престъпление – измама, като деянието е 

извършено повече от два пъти. Делото  е взето на специален надзор, 

съгласно изискванията на Заповед №2184/30.05.07г.  на главния прокурор 

на Р.България. Срокът за разследване е удължаван няколкократно от АП-

В.Търново, последното удължаване е с 2 месеца, считано от 03.06.12г. 

 

Пр.пр. №118/2011г. по описа на АП- В.Търново, пр.пр.  

№1962/2010г. по описа на ОП - В.Търново. Наблюдаващ прокурор Т. 

Недкова от АП-В.Търново. Делото е взето на специален надзор съгласно 

заповед №3202/25.09.08г. и Указание И-283/30.10.08г. на главния 

прокурор. Преписката е водена срещу А.И.Д. управител на „Къщи С…”, с 

оглед наличието на данни за извършено престъпление по чл. 248а от НК, с 

предмет „Средства от фондове на Европейския съюз и е взета на специален 
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надзор от АП-В.Търново. С писмо от 08.02.11г. прокурор Т. Недкова 

указва на ОП-В.Търново да изпрати на АП-В.Търново и ВКП съответния 

прокурорски акт за решаване на преписката или да уведоми ВКП и АП-

В.Търново с писмена справка за евентуалните данни по хода и резултата от 

проверката. С писмо до ОП-В.Търново, прокурор Т. Недкова съгласно 

Указание за оказване на засилена методическа помощ и надзор по 

определени наказателни производства в системата на ПРБ, снема от 

специален надзор в АП-В.Търново пр.пр.  №1962/2010г. по описа на ОП-

В.Търново и прекратява надзорната преписка. 

 

Пр.пр. №320/2009г. по описа на АП- В.Търново, пр.пр. №SZ-1/2009г. 

по описа на ОП-В.Търново, ДП №ЗМ-10/2009г. по описа на ОД-МВР-

В.Търново. Наблюдаващ прокурор Б. Миновски от АП-В.Търново. Делото 

е взето на специален надзор във ВКП с писмо от 29.07.09г. ДП е 

образувано с постановление на ВТОП от 26.01.09г. и се води срещу 

виновните лица – лекари от МБОЛ”Д-р Ст. Ч…” – В. Търново, които през 

периода  2004г.-2008г. при условията на продължавано престъпление в 

нарушение на установения ред съзнателно са предписвали другиму 

наркотични вещества и лекарства, съдържащи наркотични вещества – 

престъпление по чл. 354б, ал.5, предл.1 и 3, вр. чл. 26, ал.1 от НК за всяко 

от виновните лица.  При исканията за удължаване срока за разследване са 

описани подробно извършените действия по разследването, както и 

предстоящите такива. Последното искане за удължаване на срока по чл. 

234, ал.3, изр. 2 от НПК е от 12.09.13г. от прокурор Хр.Хр. – зам. окръжен 

прокурор. Срокът за разследване срещу един обвиняем – Цв.В.В. за 

извършено престъпление по чл. 354а, ал.3, вр. чл. 26, ал.1 от НК и по чл. 

315, вр. чл. 26, вр. чл. 308, ал.1 от НК  е удължаван многократно, като за 

последен път е удължен с писмо от АП - В.Търново до ОП-В.Търново и с 

копие до ОД на МВР –В.Търново с четири месеца, считано от 28.09.2013г. 

Специален надзор проверени още: 

- Пр.пр.№ 937/2010г. по описа АП – Велико Търново, пр.пр.№ 

1256/2010г. по описа на ВТОП, ДП № 191/2010г. по описа на ОД на МВР – 

В-Търново. Наблюдаващ прокурор от АП – Велико Търново Димитър 

Лещаков. 

- Пр.пр.№ 1236/2010г. по описа АП – Велико Търново, пр.пр.№ 

2590/2010г. по описа на ОП - Плевен. Наблюдаващ прокурор от АП –

Велико Търново Донка Мачева. 
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- Пр.пр.№ 149/2011г. по описа АП – Велико Търново, пр.пр.№ 

1159/2010г. по описа на ОП - Русе, ДП № 1/2011г. по описа на ОСлО при 

ОП - Русе. Наблюдаващ прокурор от АП –Велико Търново Стоян 

Вараджаков. 

 

 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните искания от 

прокуратурите в района за удължаване срока за разследване 

 

  Пр.пр.№ 988/2012г. по описа на АП – Велико Търново, пр.пр.№ 

1148/2012г. по описа на ОП – Велико Търново, ДП №193/2012г. по описа 

на РУП – Троян.  Искането за срок е получено в АП – Велико Търново на 

28.11.2012г. С протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 28.11.2012г. 

е определен прокурор Стоян Вараджаков. С писмо от 28.11.2012г. на 

основание чл.234, ал.3, изр. последно е удължен срока за разследване с три 

месеца, колкото е поискал наблюдаващия прокурор от ОП – Велико 

Търново.  

  

Пр.пр.№ 204/2011г. по описа на АП – Велико Търново, пр.пр.№ 

982/2010г. по описа на ОП – Плевен, ДП №244/2011г. по описа на ОД на 

МВР.  Искането за срок е получено в АП – Велико Търново на 01.03.2011г. 

С писмо от 10.03.2011г. на основание чл.234, ал.3 изр. последно е удължен 

срока за разследване с четири месеца от 09.03.2011г. до 09.07.2011г., 

колкото е поискал наблюдаващия прокурор от ОП – Плевен. С протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор от 10.03.2011г. е определен прокурор Аня 

Димова поради редовен отпуск на прокурор Д.Мачева /в НП не е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор, с който да е определена 

Д.Мачева/.  Ново искане за срок е получено в АП – Велико Търново на 

29.06.2011г.,с него се иска удължаване срока на разследване с шест месеца, 

поради фактическа и правна сложност на делото. Исканията за срок от 

01.03.2011г. и 29.06.2011г. са абсолютно идентични, няма посочени 

действия по разследването извършени след първото удължаване на 

срока от АП – Велико Търново. С писмо от 29.06.2011г. е удължен срока 

за разследване с 6 /шест/ месеца до 09.01.2012г. На 19.12.2011г.е получено  

ново искане за удължаване срока на разследване с два месеца. Искането 

за срок е абсолютно идентично с първите две, няма посочени действия 

по разследването извършени след второто удължаване на срока от АП 
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– Велико Търново. С писмо от 19.12.2011г. е удължен срока за разследване 

с 2 /два/ месеца до 09.03.2012г. На 09.03.2012г. в АП – Велико Търново е 

получено искане за удължаване срока за разследване с още два месеца, 

като искането за срок е абсолютно идентично с първите три, няма 

посочени действия по разследването извършени след третото удължаване 

на срока от АП – Велико Търново. С писмо от 12.03.2012г. е удължен 

срока за разследване с 2 /два/ месеца до 09.05.2012г. На 27.04.2012г. в АП – 

Велико Търново е получено искане за удължаване срока за разследване с 

три месеца, като искането за срок е абсолютно идентично с първите 

четири, няма посочени действия по разследването извършени след 

четвъртото удължаване на срока от АП – Велико Търново. С писмо от 

27.04.2012г. е удължен срока за разследване с 3 /три/ месеца до 

09.08.2012г. На 25.07.2012г. в АП – Велико Търново е получено искане за 

удължаване срока за разследване с четири месеца, като искането за срок 

е абсолютно идентично с първите пет, няма посочени действия по 

разследването извършени след последното удължаване на срока от АП 

– Велико Търново. С писмо от 25.07.2012г. апелативния прокурор 

А.Димова иска в срок от 3 дни искането за удължаване на срока да се 

конкретизира, като се опишат извършените действия по разследването. На 

03.08.2012г. в АП – Велико Търново е постъпило писмо от прокурор 

Славов, ведно със справка от разследващия полицай, предвид годишен 

отпуск на наблюдаващия прокурор от ОП – Плевен И.Ганева. С писмо от 

03.08.2012г. е удължен срока за разследване с четири месеца до 

09.12.2012г. На 26.11.2012г. в АП – Велико Търново е получено искане за 

удължаване срока за разследване с четири месеца, като в искането за срок 

за описани извършените действия по разследването, както и предстоящите 

такива. С писмо от 27.11.2012г. е удължен срока за разследване с 4 

/четири/ месеца до 09.06.2013г. 

 

Пр.пр.№ 800/2012г. по описа на АП – Велико Търново, пр.пр.№ 

329/2012г. по описа на ОП – Русе, ДП №788/2012г. по описа на ОД на МВР 

– Русе.  Искането за срок е получено в АП – Велико Търново на 

13.09.2012г. С протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 13.09.2012г. 

е определен прокурор Румяна Ирманова. С писмо от 13.09.2012г. на 

основание чл.234, ал.3, изр. последно е удължен срока за разследване с 

един месеца, колкото е поискал наблюдаващия прокурор от ОП – Русе, 

считано от 14.09.2012г. Ново искане за срок е получено в АП – Велико 

Търново на 15.10.2012г.,с него се иска удължаване срока на разследване с 
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още един месец. Искането за срок от 15.10.2012г. е абсолютно 

идентично с първото искане за удължаване на срока, няма посочени 

действия по разследването извършени след удължаването на срока от 

АП – Велико Търново. С писмо от 15.10.2012г. е удължен срока за 

разследване с  един месец до 14.10.2012г. Искане за срок е получено в АП 

– Велико Търново на 19.11.2012г.,с него се иска удължаване срока на 

разследване с още един месец. Искането за срок от 15.10.2012г.е 

абсолютно идентично с второто искане за удължаване на срока, няма 

посочени действия по разследването извършени след удължаването на 

срока от АП – Велико Търново. С писмо от 19.11.2012г. е удължен срока 

за разследване с  един месец до 14.11.2012г.  

 

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 датата на регистриране не може да бъде различна 

от датата на представяне на документа за регистриране. 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. В тези случаи е възможно да има 

некоректно отразяване на датата на изходящата кореспонденция. 

 

Пр. пр. №205/2013г. по описа на АП- В. Търново, 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/ 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 
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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 

на прокурор, който има съответен ранг и квалификация и работи извън 

района на гр. Габрово”.  

В хода на досъдебното производство са извършени множество 

действия по разследването – претърсване и изземване, разпити на 

свидетели, назначени и изготвени са били експертизи, направено е искане 

по реда на чл. 62 от ЗКИ за разкриване на банкова тайна и други. 

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 предложения 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 

разследващия полицай 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 

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”. В 

постановлението не са дадени ясни указания, а само е констатирано, че 

заповедта на административният ръководител на ОП - Габрово 

противоречи на чл. 35, ал.2 от НПК и че отменя постановлението от 

14.06.2013г. на районният прокурор на РП- Севлиево Д.Атанасов като 

неправилно. 

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

удължаване срока на разследване от административния ръководител на 
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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 за 

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. Записано е също преписката да се 

докладва на административния ръководител на Апелативна прокуратура – 

Велико Търново /от материалите по наблюдателната преписката не 

констатираха данни преписката да е докладвана на административния 

ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново/. 

С възражение от 06.11.2013г. /постъпило в ИВСС копие на 

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.  

 ИВСС приема, че като е издала постановление от 01.08.2013г., с 

което отказва даване на допълнителен срок за разследване, наблюдаващият 

прокурор от Апелативна прокуратура – В. Търново Д. Мачева не е 

изпълнила изцяло функциите си на надзорен прокурор, тъй като не е дала 

ясни указания какво да се извърши по досъдебното производство при 

липса на срок за извършване на процесуално – следствени действия. По 

този начин прокурорът от надзорната прокуратура е допринесла за 

забавяне движението на делото, като е констатирала незаконосъобразно /от 

самото начало/ провеждане на разследването, но не е указала как 

наблюдаващия прокурор да  преодолее този порок, нито сама го е 

отстранила. Допринесла е за забавянето на движението на досъдебното 

производство и като е отказала да удължи срока за разследване по чл.234, 
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ал.3 от НПК без конкретни указания, като така е поставила органите на 

разследване в положение, в което нито могат да извършват валидни 

действия по разследване, нито наблюдаващия прокурор може да 

осъществи някое от правомощията си по чл.242, ал.1 от НПК. В 

постановлението от 22.07.2013 г. също не са дадени указания, макар 

прокурор Д. Мачева да се е позовала на този акт, твърдейки, че 

съдържащите се в него „указания” не са били изпълнени.  

Предвид коментираното постановление от 01.08.2013г., в което 

прокурор Д. Мачева констатира, че заповедта за определяне на 

наблюдаващ прокурор е незаконосъобразна и постановява, че оставя 

искането за срок без уважение, неясна остава целта на изпратеното от нея 

писмо /по ел. поща/ до районният прокурор и административен 

ръководител на РП – Севлиево от 19.11.2013г. С това писмо прокурор Д. 

Мачева  моли да бъде изготвена подробна справка за движението на ДП Г-

б-16/12г. по описа на сектор „БОП” при МВР-Габрово, в която да се 

посочи какви действия са предприети за периода от 01.08.2012 г., /т.е. след 

датата на изтичане на срока на разследване/ „до момента в изпълнение на 

задължителните писмени указания” /каквито липсват/ „дадени в 

постановления на АП - В. Търново от 22.07.2013г. и 01.08.2013г.” 

С писмо от 20.11.2013г. районен прокурор Д. Атанасов информира 

прокурор Д. Мачева, че след като с постановлението от 22.07.2013г. на 

АП- В. Търново е било отменено постановлението за разделяне на делото 

от 14.06.2013г. и с постановлението от 01.08.2013г. на АП- В. Търново е 

оставено без разглеждане искането за удължаването на срока на 

разследване по ДП делото е продължило да се води и за двете 

престъпления по чл.252 и чл.255 от НК. В писмото е записано също, че не 

е в компетентността му да предприеме действия за определяне на друг 

наблюдаващ прокурор, както и че не е получавал информация за 

предприетите действия от административните ръководители на ОП – 

Габрово и АП – Велико Търново, доколкото първото постановление е 

адресирано до административния ръководител на ОП – Габрово, а във 

второто е записано да се докладва на административния ръководител на 

АП – Велико Търново. 

 С писмо от 21.11.2013г. АП- В. Търново – прокурор Донка Мачева 

разпорежда на районният прокурор на РП- Севлиево, че във връзка с 

възражение от окръжен прокурор и административен ръководител на ОП – 

Габрово до ВКП от 06.11.2013г. против постановление от 01.08.2013г. на 

АП- В. Търново на основание чл. 234, ал.7 НПК до произнасяне по 

възражението, да не се извършват действия по разследването на ДП 

319/13г.( Г-б-16/12г.). 
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Описаното по-горе води до констатацията, че отговорност за 

забавянето на разследването освен административният ръководител на 

ОП- Габрово има и прокурор Д. Мачева, която е констатирала 

незаконосъобразно действие /заповед № 67/09.10.2012г./, опорочаващо 

всички действия по разследване по досъдебното производство, но се е 

задоволила само да не уважи искането за удължаване срока на разследване, 

без да даде точни и ясни указания как следва да бъде отстранена тази 

незаконосъобразност или сама да я отстрани.  

При упражняване функциите за служебен контрол като прокурор от 

по-горестоящата прокуратура /АП/ се включва и оказване на 

професионално съдействие и конкретна методическа помощ на 

наблюдаващия прокурор от по-долустоящата прокуратура. При 

констатирана нужда от методическа помощ, прокурора от по-горната 

прокуратура следва да дава конкретни писмени препоръки за работата по 

делото, а при констатирана нужда от намеса /например да се отмени акт на 

окръжния прокурор/ - извършва съответното действие. Освен това, при 

извършена отмяна или изменение на актовете на наблюдаващия прокурор, 

прокурорът от непосредствено горестоящата прокуратура дава ясни и 

конкретни указания и контролира тяхното изпълнение. В конкретния 

случай прокурор Донка Мачева не е изпълнила тези си задължения и е 

допуснала забавяне на движението на делото чрез липса на конкретни 

указания в постановленията от 22.07.2013г. и от 01.08.2013г. на АП- В. 

Търново и липса /през следващите 3 месеца и 19 дни/ на осъществен 

ефективен служебен контрол за хода на досъдебното производство. 

 

Проверени бяха и изготвените касационни протести по: 

пр.пр.№ В-130/2011г. по описа на АП – В.Търново относно решение 

№48/05.03.2012г. на АС – В.Търново по ВНОХД № 372/2011г., прокурор 

Борис Миновски; 

пр.пр.№ В-42/2012г. по описа на АП – В.Търново относно решение 

№40/20.03.2012г. на АС – В.Търново по ВНОХД № 13/2011г., прокурор 

Таня Недкова; 

пр.пр.№ В-114/2011г. по описа на АП – В.Търново относно решение 

№214/21.09.2012г. на АС – В.Търново по ВНОХД № 300/2011г., прокурор 

Стоян Вараджаков; 

пр.пр.№ В-72/2011г. по описа на АП – В.Търново относно решение 

№255/08.11.2012г. на АС – В.Търново по ВНОХД № 190/2012г., прокурор 

Р.Ирманова; 
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пр.пр.№ В-54/2011г. по описа на АП – В.Търново относно решение 

№144/13.11.2012г. на АС – В.Търново по ВНОХД № 144/2012г., прокурор 

Димитър Лещаков. 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

1. Работата на прокурорите в АП – В. Търново по възложените 

преписки е на много високо ниво. Всички преписки са решени в 

предвидените в НПК срокове, а актовете на прокурорите са добре 

мотивирани, с изключение на посочените по - горе в акта постановления на 

прокурор Д.Мачева. 

2. Материалите по прокурорските преписки са подредени в 

хронологичен ред. 

3.  Преписките и делата се разпределят равномерно между 

прокурорите  съобразно издадената заповед за електронно разпределение 

Заповед № 219/11.10.07 г. на зам.апелативният прокурор Ст. Вараджаков, 

където е въведен  процентът на натовареност на всеки от прокурорите. 

Всички прокурори от АП- В. Търново са с 100% натовареност, а 

административният ръководител и неговият заместник  - 80%.  В заповедта 

е посочено, че програмния продукт не следва да се използва за 

разпределянето на преписки, несвързани с прокурорската дейност – 

административно - организационни, финансово – стопански, 

информационно –аналитични и др. която била изменена през  годините и 

актуализирана – последно със заповед на апелативният  прокурор Аня  

Димова №470/19.12.2012г., която определя процента на натовареност на 

прокурорите от ВТАП по групи от 01.01.2013г.. 

4.  При всички образувани преписки в наблюдателните преписки 

след 2012г. е приложен протокол от случайно разпределение на 

наблюдаващ прокурор. 

5. С разпореждане АП № 4/20.06.2011г. на административният 

ръководител на АП - В. Търново Аня Димова по всички  прокурорски 

преписки, по които през проверявания период са произнесени 

необжалвани откази от образуване на ДП, по които са изготвени 

необжалвани резолюции за прекратяване, поради липса на данни за 

извършено престъпление, по които изготвени необжалвани резолюции за 

прекратяване, поради изпращане по компетентност на специализирани 

органи се проверяват служебно от АП – В. Търново на основание чл.15, 

ал.2 от Инструкция 89/10.03.2011г. за провеждане на предварителни 
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проверки на главния прокурор на Република България и на министъра на 

вътрешните работи, независимо, че не са обжалвани. 

6. Проверката в АП – В.Търново установи, че в много случаи при 

изпращане на искане на срок за допълнително разследване по чл. 234, ал.3 

от НПК наблюдаващите прокурори от окръжните прокуратури в района не 

описват съответните действия по разследването, извършени до момента и 

какво е установено, нито какви обстоятелства от предмета на доказване не 

са установени и какви действия по разследването са планирани и предстоят 

да бъдат извършени, по какви причини разследването не е приключено в 

законоустановения срок и в какво се изразява фактическата и правна 

сложност на делото, каквото е изискването в Указанията на заместника на 

главния прокурор при ВКП пр. № 19839/04.12.2007г.  и което в частта му 

относно съдържанието на искането не е отменено към проверявания 

период.  

7. 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 датата на регистриране не може да бъде различна 

от датата на представяне на документа за регистриране. 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. В тези случаи е възможно да има 

некоректно отразяване на датата на изходящата кореспонденция. 

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 е констатирана и в голяма част от районните и окръжни 

прокуратури в Апелативен район Велико Търново.  

8. При изготвяне на  касационните протести прокурорите от АП – 

Велико Търново са се съобразявали с изискванията на чл.348 ал.1 от НПК 

и са посочвали точното основание за подаване на протеста, както и 

разграничават видовете нарушения допуснати при постановяването на 

присъдите.  

9. Проверката на ИВСС по пр. пр. №205/2013г. по описа на АП- В. 

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

16/2012г. по описа на Сектор „БОП” – Габрово констатира, че  прокурор 

Донка Мачева чрез липса на конкретни указания в постановленията си от 
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22.07.2013г. и от 01.08.2013г. на АП- В. Търново и липса /през следващите 

3 месеца и 19 дни/ на осъществен ефективен служебен контрол за хода на 

досъдебното производство е допринесла за неоправданото забавяне на 

производството.  

 

П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

1. Административният ръководител да създаде необходимата 

организация,  по изходящите документи, служител от деловодството в АП- 

В.Търново 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. 

Административният ръководител на АП- В. Търново да разпореди на 

прокуратурите в района, в изходящите документи, служител от 

деловодството на съответната прокуратура 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. 

2. Наблюдаващите прокурори при разрешаване на удължаване на 

срока за допълнително разследване по чл. 234 от НПК да изискват от 

прокурорите от окръжните прокуратури да описват съответните действия 

по разследването, извършени до момента и какво е установено, какви 

обстоятелства от предмета на доказване не са установени и какви действия 

по разследването са планирани и предстоят да бъдат извършени, по какви 

причини разследването не е приключено в законоустановения срок и в 

какво се изразява фактическата и правна сложност на делото. 

3. Наблюдаващите прокурори от АП- В. Търново при упражняване на 

служебен контрол върху прокурорските актове от по-долустоящите 

прокуратури,  в постановленията си да дават ясни и конкретни указания и 

да контролират тяхното изпълнение. 

 

 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

 

Приложения: 
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1. Справки 3 броя, за 2011г. и 3 броя за 2011г.;  

2. Заповеди на административния ръководител – 4 броя. 

3. Разпореждания на административния ръководител – 5 броя. 

 

Копие от акта на електронен носител, без приложенията, да се 

изпрати на: 

1. Административния ръководител на Апелативна прокуратура– 

В.Търново , г-жа Аня Димова - за сведение, изпълнение на препоръките и 

запознаване на прокурорите от АП – В.Търново с акта /и на хартиен 

носител/.  

2. Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров - за 

сведение. 

3. Представляващия Висшия съдебен съвет г-жа Соня Найденова - за 

сведение. 

 

 

 

ИНСПЕКТОР: 

 гр.София             /МОНИКА МАЛИНОВА/ 

 

 

 

 

 

 


