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                        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

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

 
 

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА 
ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
А К Т  

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В ОКРЪЖНА 
ПРОКУРАТУРА – гр. СТАРА ЗАГОРА 

 
 

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната 
програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед №268/25.09.2009 г. 
на Главния инспектор. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 
организацията на административната дейност на прокуратурата, на 
организацията на образуването и движението на преписките и делата в 
прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ 
на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 
противоречива практика. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 
приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 
планови проверки. 
 

1. По отношение организацията на административната дейност 
/чл. 54, ал. 1, т.2 от ЗСВ/: 
 Окръжна прокуратура – гр. Стара Загора се помещава в сградата на 
«Съдебната палата» в центъра на града. Материалната база е в добро общо 
състояние.Прокурорите са по двами души в стая. 
 В Окръжна прокуратура през 2008г. общият брой прокурори по щат 
е 17 бр. Щатната численост към края на годината е 16 бр., като 1 бр. е 
освободена от 01.08.2008г. Само един магистрат е отсъствал за повече от 
един месец, поради заболяване. 
 В Окръжна прокуратура гр.Стара Загора към 31.12.2008 година са 
работили осемнадесет служители, като всички щатни бройки са били 
заети.  
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 В ОП-Стара Загора се водят следните книги: входящ 
дневник/регистър; азбучник към входящия дневник/регистър; изходящ 
дневник; докладна книга; разносна книга; описна книга на досъдебните 
производства; книга за задържаните лица и азбучник към нея, книга за 
веществените доказателства; книга за делата, върнати за доразследване; 
описна книга по наказателно-съдебен надзор по обвинителни актове; 
описна книга по наказателно-съдебен надзор – споразумения, описна книга 
за внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност на 
основание чл.78а от НК и азбучници по тях; книга за изпълнение на 
присъди; азбучник на осъдените лица; спрени досъдебни производства;- 
отделно срещу НИ и отделно срещу ИИ, книга за делата на специален 
надзор, Регистър за уведомленията до КУИППД по реда на чл.21 ал.1 от 
ЗОПДИППД; книга за участието на прокурора в граждански дела, 
въззивни дела и административни дела, заповедна книга,  тетрадка за 
водене на досъдебни производства образувани от прокурор – ЕИССП №, за 
върнати за допълнително разследване от прокурор, отменени 
постановления за прекратяване на наказателното производство от Окръжен 
съд – Стара Загора и Апелативна прокуратура – Пловдив. 
 Водени по собствена преценка са : книга за участието на прокурора в 
граждански дела, въззивни дела и административни дела, заповедна книга,  
тетрадка за водене на досъдебни производства образувани от прокурор – 
ЕИССП №, за върнати за допълнително разследване от прокурор, 
отменени постановления за прекратяване на наказателното производство 
от Окръжен съд – Стара Загора и Апелативна прокуратура – Пловдив. Част 
от книгите и регистрите се водят на електронен носител. 
 От проверените на случаен принцип книги и регистри се установи, че 
по - голяма част от тях са в съответствие с дадените указания на ВКП и в 
съответствие с Правилника за организация на дейността на 
администрацията на прокуратурата на РБългария. Книгите, които се водят 
в ОП – Стара Загора са подвързани с твърда корица, здрави са, но не са 
прономеровани прошнуровани. 
 Прокурорите ползват в работата си правните програми на „Апис”, 
„Сиела” и „Лакорда” 

През изминалата 2008 година, магистратите от ОП определят като 
сериозна пречка невъзможността на УИС да осигурява данни за всички 
необходими справки, които се изготвят от Окръжна прокуратура. Съгласно 
заповед № 4160/17.12.2008 година на Заместник на Главния прокурор при 
ВКП – г-н Хр. Манчев, УИС е въведена в експлоатация от 01.01.2009 г. 

В изпълнение на Заповед № ЛС 6310/02.10.2007 г. на Зам. главен 
прокурор В.Първанов, считано от 15.10.2007 г. преписките и делата се 
разпределят чрез предоставения от ВСС програмен продукт за случайно 
разпределение на преписки и дела Law Choice. 

Отчетността за дейността на ОП се осъществява чрез единни и 
унифицирани електронни таблици и изготвяне на базата на събираните 
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данни по всички видове надзори на съответни анализи и доклади. 
Информацията се събира от Районните прокуратури в региона, обобщава 
се и се изпраща на Апелативна прокуратура – Пловдив при спазване на 
указаните срокове и в съответствие с установените изисквания. 

В Окръжна прокуратура – Стара Загора е създадена организация за 
събиране, обработване и изпращане на исканата статистическа 
информация в рамките на указаните срокове. Създадена е и необходимата 
организация за предоставяне в изискуемите срокове на информация по  
делата  от особен обществен интерес.По специални разпореждания на ВКП 
и ВАП във връзка с отправени искания от различни международни и 
национални органи, институции и организации  са изготвяни и редица 
еднократни справки и информации.  

През проверявания период предложения за поощрения  /чл. 304ал. 1 
ЗСВ/ – не са изготвяни.  

С писмо Изх. № 240/28.03.2008 година на Апелативен прокурор – 
Пловдив е препоръчано на Окръжен прокурор – Стара Загора в рамките на 
правомощията му по чл. 311 т. 1 във връзка с чл. 308 ал. 1 т. 1 и 2 вр. с чл. 
307 ЗСВ да санкционира поведението на прокурор Митко Игнатов, по 
повод работата му по преписка № 2136/2007 година по описа на Окръжна 
прокуратура – Стара Загора. Със Заповед ОП № 2/22.05.2008 година на 
Окръжен прокурор – Стара Загора на прокурор Игнатов е обърнато 
внимание да контролира хода на разследването, като проучва и проверява 
всички материали по възложените му дела, както и да изисква от 
разследващия орган да докладва постановленията за привличане на 
обвиняем, с оглед недопускане на поправки, неточности и непълноти. 
 През 2008 година ръководно-контролната дейност от страна на 
Окръжна прокуратура – Стара Загора е била насочена към проверка на 
работата на Районните прокуратури в региона през 2007 година, с обхват 
наказателно-съдебния надзор: обвинителни актове, споразумения и 
протести /срочност, качество, обоснованост, законосъобразност/, 
оправдателни присъди и върнати от съда дела, надзора по досъдебното 
производство: предварителни проверки, постановления за образуване, за 
отказ, прекратяване, спиране /обоснованост, законосъобразност и 
срочност/,  надзор за законност – преписки по материали от извършени 
проверки, протести, предложения, гражданско-съдебен надзор – предявени 
искове в съда, участие на прокурорите в съдебни заседания по граждански 
дела, административно и организационно състояние на Районните 
прокуратури. Констатациите на комплексните ревизии са оформени като 
ревизионни актове. Въз основа на това, Окръжният прокурор е издал 
Разпореждания до ръководителите на съответните Районни прокуратури за 
подобряване на организацията и недопускане в бъдеще на подобни 
слабости. През 2008 година прокурорите периодично са извършвали 
проверки на място в РПУ, сектори и отдели, както върху работата на 
разследващите полицаи, така и върху работата на полицейските 
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инспектори, на които е било възложено извършването на предварителни 
проверки. В изпълнение на Заповед № 2403/2007 година на Главния 
прокурор и Заповед № 36/2007 година на Апелативния прокурор са 
извършени проверки за работата по спрените дела и по тези, по които има 
опасност от изтичане на давността.  
 През 2008 година са изготвени анализи на причините довели до 
връщане на делата, ведно с указания за отстраняването и недопускането 
им. На всяко тримесечие комисия, състояща се от прокурори от Окръжна  
прокуратура – Стара Загора, анализира постановените оправдателни 
присъди през периода и установява причините довели до постановяването 
им.  
 През проверяваният период магистратите и служителите от ОП са 
участвали в множество форми на обучение. 
 
 
 2. По организацията на образуването и движението на 
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Преписките през 2008г. са 637 бр. общо, като от тях новообразувани 
са 512 и 124 останали от предходни периоди. Общо решени са 578 бр.  
  През 2008 година са извършени общо 183 бр. проверки, 168 бр. са 
извършени от органи на МВР и 15 бр. са извършени от др. органи. 
 Отказите да се образува досъдебно производство са 98 бр. От тях 
обжалвани са 20 бр., потвърдени – 12 бр. и отменени – 8 бр.  
 Необжалваните откази да се образува ДП са общо 78 бр. 
 Проверени преписки с постановления за отказ да се образува ДП: 
 ► пр. 2368/08г. по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за 
отказ от образуване на НП от 22.10.08г.  Постановление за възлагане от 
29.08.08г. за извършване на проверка, като е указан 30 – дневен срок. С 
писмо № 2368/08.10.08г. до ОД на МВР – стара Загора, сектор ИП срокът е 
удължен с 30 дни. 
 ► пр. 2791/08г. - образувана по изпратени по компетентност 
материали по пр. № 4621/08г. на РП – Стара Загора. Материалите са 
постъпили в ОП -Стара Загора на 07.10.08г. Постановлението за отказ да се 
образува НП е от 20.10.08г. 
 ► пр.№ 1472/08г. Постановление за възлагане на проверка от 
30.05.08г. с оглед престъпление по чл.123 ал.1 от НК. Срок за извършване 
на проверката – 30 дни. С резолюция срокът е удължен с 30 дни, считано 
от 21.07.08г. Постановление за отказ от 05.10.08г.  Преписката е била 
изискана с писмо №1472/08г./03.09.08г., тъй като срокът за извършване на 
проверката е изтекъл. На 05.09.08г. преписката е входирана в ОП – Стара 
Загора.   
 ► пр. №2378/08г. Постановление за възлагане да се извърши 
проверка от 25.08.08г., като е указан срок от 30 дни. С писмо до ОД на 
МВР – Стара Загора № 2378/08г./01.10.08г. срокът е удължен с 20 дни, 
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считано от 01.10.08г. Постановление за отказ от 10.11.08г. Изпратено по 
компетентност на СГП за преценка наличие на данни за извършено 
престъпление по отношение на проверка обществена поръчка от МТСП. 
 ► пр. №1903/08г. Постановление за възлагане на проверка от 
19.08.08г. Постановление за отказ от образуване на НП от 16.10.08г. 
 ► пр. №2188/08г. Преписката е образувана по изпратени по 
компетентност материали от РП- Стара Загора (пр.№3641/08г. на РП – 
Стара Загора). 
 ► пр. №2424/08г. Постановление за извършване на предварителна 
проверка от 28.08.08г., с което е указан срок от 30 дни. С писмо 
№2424/29.09.08г. на ОП – Стара Загора до РПУ – Казанлък  е удължен 
срока с 30 дни, считано от 28.09.08г. Постановление за отказ от образуване 
на НП от 31.10.08г. 
 ► пр. № 1794/08г. Постановление за възлагане на предварителна 
проверка от 30.06.08г., с което е указан срок от 30 дни. С писмо 
№1794/04.08.08г. на ОП – Стара Загора до ОД „Полиция” сектор „ИП” 
срокът на проверката е удължен с 30 дни, считано от 04.08.08г. 
Напомнително писмо от ОП – Стара Загора № 1794/02.09.08г. 
Постановление за отказ от 10.10.08г. 
 ► пр. №1818/08г. Постановление за възлагане на предварителна 
проверка от 07.07.08г., с което е указан срок от 30 дни. С писмо 
№1818/08г./12.08.08г. на ОП – Стара Загора до ОДП – Стара Загора срокът 
за извършване на проверката е удължен с 30 дни, считано от 11.08.08г. 
Постановление за отказ от 24.10.08г. 
 ► пр. №160/08г. Образувана по повод изпратено с постановление на 
РП – Казанлък от 15.01.08г. по компетентност преписка на РП – Казанлък, 
като е прието, че се касае за престъпление по чл.282, чл.283 от НК. 
Постановление за възлагане от 04.02.08г. на ОП- Стара Загора. 
Постановление за отказ от 10.03.08г. 
 ► пр. № 576/08г. Образувана по повод изпратена по компетентност 
от РП – Стара Загора (пр. №926/08г. по описа на РП – Стара Загора) с 
постановление от 29.02.08г. с оглед наличие на данни за престъпление по 
чл.142 от НК. Постановление за отказ от 11.03.08г. 
 ► пр. № 553/08г. Образувана по изпратена по компетентност пр. пр. 
№92/08г. на РП – Сливен с оглед данни за престъпление по чл.301 от 
НК.Постановление за отказ от 26.02.08г. на РП – Сливен и изпращане по 
компетентност на ОП – Стара Загора. Постановление за възлагане на 
проверка от 14.01.08г., с което е указан срок от 30 дни. Постановление за 
отказ от образуване на НП от ОП – Стара Загора от 05.03.08г. 
 ► пр. вх. № 110/08г.  Постановление за възлагане от 16.01.08г., срок 
– 30 дни. Постановление за отказ от образуване на НП от 13.03.2008г. 
 ► пр.пр. № 2210/2008г. по описа на ОП – Стара Загора. 
Постановление за отказ да се образува ДП от 08.09.2008г. Постановление 
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на АП – Пловдив от 08.12.08г., с което се потвърждава постановлението на 
ОП – Стара Загора.; 
 ► пр.пр. № 2504/2008г. по описа на ОП – Стара Загора. 
Постановление за отказ да се разпореди извършване на предварителна 
проверка от 10.09.2008г.; 
 ► пр.пр. № 1647/2008г. по описа на ОП – Стара Загора. 
Постановление за отказ да се образува ДП от 11.09.2008г. Постановление 
на АП – Пловдив от 07.10.08г., с което се потвърждава постановлението на 
ОП – Стара Загора.; 
 ► пр.пр. № 2289/2008г. по описа на ОП – Стара Загора. 
Постановление за отказ да се образува ДП от 04.09.2008г. ; 
 ► пр.пр. № 2454/2008г. по описа на ОП – Стара Загора. 
Постановление за отказ да се образува ДП от 12.09.2008г. ; 
 ► пр.пр. № 2186/2008г. по описа на ОП – Стара Загора. 
Постановление за отказ да се образува ДП от 18.09.2008г.; 
 ► пр.пр. № 2237/2008г. по описа на ОП – Стара Загора. 
Постановление за отказ да се образува ДП от 30.09.2008г. и изпращане на 
преписката по компетентност на РП – Казанлък. ; 
 ► пр.пр. № 2194/2008г. по описа на ОП – Стара Загора. 
Постановление за отказ да се образува ДП от 15.09.2008г. и на основание 
чл.145 от ЗСВ изпращане на преписката по компетентност на ТД на НАП – 
Стара Загора ; 
 ► пр.пр. № 2927/2007г. по описа на ОП – Стара Загора. 
Постановление за отказ да се образува ДП от 11.04.2008г. и изпращане на 
преписката по компетентност на РП – Стара Загора ; 
 ► пр.пр. № 252/2008г. по описа на ОП – Стара Загора. 
Постановление за отказ да се образува ДП от 19.04.2008г. Постановление 
на АП – Пловдив от 11.06.08г., с което се потвърждава постановлението на 
ОП – Стара Загора.; 
 ► пр.пр. № 3461/2007г. по описа на ОП – Стара Загора. 
Постановление за отказ да се образува ДП от 13.03.2008г. ; 
 ► пр.пр. № 3180/2007г. по описа на ОП – Стара Загора. 
Постановление за отказ да се образува ДП от 21.03.2008г. ; 
 
 Образуваните досъдебни производства са общо 102 бр., а 118 бр. са 
изпратени по компетентност.  

Инстанционните решения на Апелативна прокуратура по 
преписки на Окръжна прокуратура са общо 100 бр. От тях отменени са 
36 бр., а потвърдени – 64 бр. 
 Инстанционни решения на Окръжна прокуратура по преписки на 
Районна прокуратура –Стара Загора са общо 146 бр., от тях отменени са 
38бр., а потвърдени – 108бр.; за РП- Казанлък общо са 69 бр., от тях 
отменени – 25 бр. и потвърдени 44 бр.; за РП – Чирпан са общо 20 бр., от 
тях потвърдени 14 и отменени – 6бр.; за РП – Гълъбово са общо 8 бр., от 
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тях потвърдени са 5 бр. и отменени – 3 бр.; За РП – Раднево общо са 18 бр., 
от тях потвърдени са 6 бр. и отменени 12 бр. 
 В ОП – Стара Загора останалите нерешени преписки от образуваните 
през проверявания период са 59 бр., от които нерешени в едномесечния 
срок са 14 бр., невърнати от МВР – 36 бр. и чакащи окомплектоване – 9 бр. 
 В ОП - Стара Загора през отчетната 2008г. няма образувани и 
наблюдавани преписки взети на специален надзор. 
 
 3. По организацията на образуването и движението на 
досъдебните производства /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Наблюдаваните досъдебни производства през 2008г. общо са 640 бр., 
като новообразувани през този период са 264 бр. ДП, 5 бързи 
производства, 1 незабавно производство, а образувани в предходни години 
са 370 бр. ДП. 
 Разследването по 213бр. е проведено от следовател, по 421бр. от 
разследващ полицай, като няма разследване проведено от прокурор. 
 Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 
проверявания период от разследващ орган и решени от прокурорите в 
предвидените от НПК срокове са общо 526 бр. От тях разследвани от 
следовател са общо 204 бр., а от разследващ полицай – 322 бр.  
 Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 
проверявания период от разследващ орган, намиращи се за 
произнасяне при прокурор са общо 10 бр., като разследването по 
всички е извършено от разследващ полицай. 

По 5 бр. от наблюдаваните бързи производства разследването е 
приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК.  

Наблюдаваните незабавни производства, по които разследването е 
приключило в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК са 1 бр. 

Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ няма. 

Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 120 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 86 
бр., а спрени срещу известен извършител са 34 бр. 

На случаен принцип бяха проверени следните спрени ДП: 
 ► сл. дело № 54/03г. по описа на ТСлО – Раднево, пр.пр. № 180/03г. 
по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за спиране на НП от 
19.06.2007г. ; 
 ► сл. дело № 155/02г. по описа на ТСлО – Казанлък, пр.пр. № 
1171/03г. по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за спиране на НП 
от 04.03.2008г., като по делото липсват данни обвиняемото лице да е 
обявено за ОДИ; 
 ►ДП № 183/08г. по описа на ОД на МВР - Стара Загора, пр.пр. № 
680/08г. по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за спиране на ДП 
от 25.05.2008г. Обвиняемото лице е обявено за ОДИ.; 



 8

 ►ДП № 377/06г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора, пр.пр. № 
1755/06г. по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за спиране на НП 
от 12.03.2009г., свидетелите са обявени за ОДИ; 
 ►ДП № 3292/99г. по описа на РПУ – Стара Загора, пр.пр. № 
2406/08г. по описа на ОП – Стара Загора, изпратено по компетентност на в 
ОП –Стара Загора на 26.08.08г. На 01.09.08г. ОП – Стара Загора изпраща 
писмо до РПУ – Стара Загора с изх.№ 2406/08г., с което указва 
продължаване на разследването по ДП. С писмо на РПУ – Стара Загора до 
ОП –Стара Загора от 21.11.08г. ДП е изпратено с мнение за спиране. 
Постановлението за спиране е от 02.12.08г. По преписката няма данни 
лицето да е обявено за ОДИ или да е изготвен календарен план за 
разследване; 
 ►ДП № ЗМ 280/06г. по описа на РДВР – Стара Загора, пр.пр. № 
3260/06г. по описа на ОП – Стара Загора. С писмо от 20.11.06г. РП – Стара 
Загора изпраща по компетентност преписката на ОП – Стара Загора. ОП – 
Стара Загора с постановление от 20.07.07г. образува ДП за престъпление 
по чл.203 ал.1, вр. чл.202 ал.1 т.1, вр. чл.201 и чл.26 ал.1 от НК. По делото 
има календарен план за разследване. АП – Пловдив е удължила срока на 
разследване с 4 месеца, считано от 20.09.07г. Следва ново искане за 
удължаване на срока за разследване с 6 месеца, считано от 20.01.08г. 
Искането е върнато от АП-Пловдив, тъй като не отговаря на изискванията 
на указание №19839/07г. на зам. Главен прокурор К. Ситнилски. ОП – 
Стара Загора с постановление от 26.02.2008г. на осн. чл.244 ал.1 т.1,вр. 
чл.25 т.2 от НПК спира НП. Обвиняемото лице е обявено за ОДИ. 
 ► сл. дело № 173с/03г. на ОСС – Стара Загора, образувано за 
престъпление по чл.257 ал.1, вр. чл.256, вр. чл.26 от НК с постановление от 
18.06.2003г. Взето на специален отчет от ОП – Стара Загора, за което е 
била уведомена АП – Пловдив с писмо № 1025/03г./16.09.2004г. Делото е 
било взета на специален отчет от АП –Пловдив, за което е била уведомена 
ВКП и ОП Стара Загора с писмо №13007/04г./ 01.10.04г.  Сл. дело е било 
изпратено с мнение за съд в ОП – Стара Загора на 11.11.05г. С 
постановление от 09.12.05г. ОП – Стара Загора е върнала делото за 
допълнително разследване. На 05.04.2006г. сл. дело е изпратено в 
прокуратурата с мнение за спиране. Постановлението за спиране е от 
18.04.06г. Постановление за възобновяване от 03.05.07г. съгласно 
разпоредбата на чл.244 ал.7  (въпреки че не са били налице основания). На 
02.07.07г. сл. дело е изпратено на ОП – Стара Загора с мнение за спиране. 
С постановление от 31.07.07г. ОП – Стара Загора е спряла НП. 
 ► ДП № 1023-к/04г. по описа на ОСлО в ОП – Стара Загора, пр. 
№1115/03г. на ОП – Стара Загора за престъпление по чл.255 ал.1 от НК. С 
постановление от 26.10.04г. на ОП- Стара Загора е образувано 
предварително производство срещу обвиняемото лице. Указан е срок за 
разследване – 60 дни. С писмо №1115/03г./01.11.04г. ОП – Стара Загора е 
уведомила АП – Пловдив, че делото е взето на специален отчет. Същото е 
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било взето на специален отчет и от АП – Пловдив, която е уведомила с 
писмо №13713/04г./ 23.11.04г. ВКП и ОП – Стара Загора. ВКП с писмо 
№43115/04г./07.12.04г. е уведомила АП-Пловдив и ОП – Стара Загора, че е 
взела делото на специален отчет. На 15.04.05г. делото е било спряно, тъй 
като обв. лице не е било открито на посочения по делото адрес. 
Обвиняемият е бил обявен за ОДИ с телеграма №9086/23.03.05г. С 
постановление от 14.01.2008г. на ОП – Стара Загора НП е прекратено на 
осн. чл.199, чл.243 ал.1 т.1, вр. чл.24 ал.1 т.3 от НПК и чл.2, чл.80 ал.1 т.3 
НК. С постановление от 14.02.08г. ОП – Стара Загора си е отменила 
постановлението за прекратяване на НП от 14.01.2008г. като 
незаконосъобразно, тъй като с постановление за образуване на ДП, което е 
от 02.10.04г. срещу обвиняемото лице, започва да тече нова 5 годишна 
давност. 
 ► сл. дело №540с/03г. на ОСС – Стара Загора, пр. №351/06г., 
обединена с пр.№1219/03г. Образувано на 23.06.04г. с постановление на 
ОП – Стара Загора срещу обвиняемо лице за престъпление по чл.255 ал.1 
т.6 и т.7, вр. чл.2 ал.2 от НК. Постановление за спиране от 13.06.08г. 
Обвиняемото лице е обявено за ОДИ с телеграма №27005/21.09.04г. на ГД 
„ППООРП” – София. Постановление за възобновяване на НП от 08.05.08г., 
поради обстоятелството, че са постъпили документи от НАП. Указан срок 
за  разследване – 40 дни. Постановление за спиране от 18.04.08г.  
 ► сл. дело №126/95г. на ТСО – Казанлък, пр. № 324/95г. 
Постановление за образуване на предварително следствие от 03.04.95г. по 
чл.115 от НК срещу НИ. Постановление за спиране от 01.08.95г. С 
постановление от 03.10.06г. на ОП – Стара Загора делото е било 
възобновено. Срок за разследване – 2 месеца. Постановление за спиране от 
29.12.06г. С постановление от 23.06.08г. делото е било възобновено, като е 
указан срок за разследване – 1 месец. Постановление за спиране от 
26.08.2008г. От ОП- Стара Загора е било изготвено предложение до 
Главния прокурор и до ВКП отдел „Международно правно 
сътрудничество” писмо № 324/95г. от 05.09.08г. за международно 
издирване на обвиняемото лице с цел арест и последваща екстрадиция. От 
ВКП е било върнато предложението на ОП – Стара Загора, тъй като 
изпратените материали са били непълни, неточни и не отговаряли на 
възприетите изисквания. Изготвено е било и изпратено ново предложение 
до Главния прокурор и до ВКП с писмо №324/95г./30.09.08г. и до ВКП 
отдел „МПС”. ВКП отдел „МПС” изпраща отговор от 13.11.08г. до ОП – 
Стара Загора, че обв. лице е обявено за международно издирване. ОП – 
Стара Загора с писмо №324/95г./01.12.08г. до МВР – ДМОПС, копие до 
ВКП отдел „МПС”, уведомява че в случай на задържане на лицето в дадена 
държава, от страна на ОП – Стара Загора ще бъде издадена незабавно и 
изпратена европейска заповед за арест и ще предостави на съответните 
съдебни власти цялата инфорамция по случая.  
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Възобновените наказателни производства през проверявания 
период са общо 160 бр., като спрените срещу неизвестен извършител 
са 114 бр., а срещу известен извършител 46 бр. 

Прекратените наказателни производства за 2008г. са общо 186 
бр., от тях водени срещу неизвестен извършител са 154 бр., а срещу 
известен извършител 32 бр. Обжалваните пред съда постановления са 
16 бр., от тях отменени са 7 бр. Пред по-горестоящите прокуратури 
са обжалвани 5 бр., като и три постановления са отменени. Служебно 
отменено няма. Общо прекратените поради изтекла давност са 94 бр. 

На случаен принцип бяха проверени следните прекратени 
пр.пр.: 
 ► ДП №224/07г. по описа на РПУ – Гълъбово, пр. пр.№ 7/08г. на ОП 
– Стара загора. Образувано срещу НИ на 25.12.2007г. за престъпление по 
чл. 343 ал.4, вр. ал.3 б.”б”, вр. чл.342 ал.1 от НК. Заключително 
постановление с мнение за прекратяване от 28.02.08г. Прекратено с 
постановление на ОП – Стара Загора от 24.03.2008г. на осн. чл.199, чл.243 
ал.1 т.1, вр. чл.24 ал.1 т.4 НПК. 
 ► ДП № ЗМ99/08г. по описа на РПУ – Ст. Загора, пр. пр.№ 263/08г. 
на ОП – Стара Загора. Образувано срещу НИ на 27.01.08г. за престъпление 
по чл. 343а ал.1 б.”в”, вр. чл.342 ал.1 от НК. Постановление за 
прекратяване от 28.03.08г. на ОП – Стара Загора на основание чл. 243 ал.1 
т.1, вр. чл.24 ал.1 т.1 НПК. 
 ► ДП № ЗМ 244/08г. по описа на РПУ – Стара Загора, пр. №510/08г. 
на ОП – Стара Загора. Образувано срещу НИ на 22.02.08г. за престъпление 
по чл. 343 ал.1 б.”в”, вр. чл.342 ал.1 НПК. С постановление от 21.04.08г. 
ОП – Стара Загора прекратява НП на основание чл.199 и чл.243 ал.1 т.1, 
вр. чл.24 ал.1 т.1 НПК. Подадена е жалба срещу постановлението за 
прекратяване до ОС – Стара Загора. С определение от 16.07.08г. – СтЗОС 
потвърждава постановлението на ОП-Стара Загора. Подадена е частна 
жалба срещу определението на СтЗОС . С определение от 04.11.08г. по чнд 
№577/08г. АС – Пловдив потвърждава определението на СтЗОС 
№72/16.07.08г. по чнд №487-Д/08г. 
 ► ДП №ЗМ 1857/07г. по описа на РПУ – Казанлък, пр. пр.№ 
3380/07г. ДП е образувано на 12.10.07г. за престъпление по чл.343 ал.1 
б.”в”, вр. чл.342 ал.1 от НК при условията на чл.212 от НПК срещу НИ. На 
13.12.07г. ДП е изпратено в ОП – Стара Загора с мнение за прекратяване на 
осн. чл.24 ал.1 т.4 от НПК. С постановление на ОП – Стара Загора от 
09.01.08г. е прекратено НП. Постъпила е жалба срещу постановлението на 
18.01.08г. С определение от 21.03.08г. постановлението е отменено. 
Постановление от 16.05.08г. на ОП-Стара Загора за изпълнение указанията 
на съда, като е определен срок от 60 дни. С постановление на ОП- Стара 
Загора от 30.07.08г. НП е прекратено на основание чл.234 ал.1 т.1, вр. чл.24 
ал.1 т.4 от НПК. 
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 ► ДП №455/07г. на РПУ – Раднево. Образувано на 20.10.07г. срещу 
НИ за престъплениепо чл.343 ал.1 б.”в”, вр. чл.342 ал.1 от НК. На 
20.12.07г. е изпратено с мнение за прекратяване. С постановление от 
28.01.08г. ОП – Стара Загора е прекратено НП на основание чл.199, чл.243 
ал.1 т.1, вр. чл.24 ал.1 т.4 от НПК. 
 ► ДП №ЗМ 662/07г. на РПУ – Чирпан, пр. № 3517/07г. Образувано 
на 26.10.07г. срещу НИ за престъпление по чл. 343 ал.1 б.”в”, вр. чл.342 от 
НК. Удължен срока на разследване с 2 месеца, считано от 26.12.07г. от АП 
– Пловдив. На 25.01.08г. делото е изпратено в ОП-Стара Загора с мнение за 
прекратяване.  С постановление от 31.01.08г. на ОП- Стара Загора НП е 
прекратено на осн. чл.199, чл.243 ал.1 т.1, вр. чл.24 ал.1 т.4 от НПК. 
 ► ДП №ЗМ 443/08г. на РПУ-Казанлък. Образувано на 27.03.08г. 
срещу НИ за престъпление по чл.343 ал.1 б.”в”, вр. чл.342 ал.1 от НК. 
Изпратено на 20.05.08г. в ОП-Стара Загора с мнение за прекратяване. С 
постановление на ОП – стара Загора от 20.06.08г. е прекратено НП на 
основание чл. 243 ал.1 т.2, чл.244 ал.1 т.2 и чл.199 от НПК. 
 ► ДП №ЗМ 2023/07г. по описа на РПУ-Казанлък, пр. №3871/07г. 
Образувано на 19.11.07г. срещу НИ за престъпление по чл.343 ал.1 б.”в”, 
вр. чл. 342 ал.1 от НК. Постановление за прекратяване на НП от 16.01.08г. 
 ► ДП №1548/08г. на РУ на МВР- Стара Загора, пр. №3147/08г. 
Образувано на 11.11.08г. срещу НИ по чл.343 ал.1 б.”в”, вр. чл. 342 ал.1 от 
НК. Постановление за прекратяване на НП от 12.01.2009г. 
 ► ДП №ЗМ 327/08г. на РПУ - Стара Загора, пр. № 685/08г. 
Образувано на 07.03.08г. срещу НИ по чл.343 ал.1 б.”а” и б.”б”, вр. чл. 342 
ал.1 от НК. Постановление за прекратяване на НП от 12.06.2008г. 
 ► ДП №503/08г. на РПУ – Казанлък, пр. №1647/08г. С 
постановление от 01.04.08г. на РП-Казанлък делото е било иззето от 
следовател и е предадено за разследване от дознател при РПУ – Казанлък. 
Образувано на 29.03.08г. срещу НИ по чл.343 ал.1 б.”в”, вр. чл. 342 ал.1 от 
НК. Постановление за прекратяване на НП от 13.06.2008г. 
 ► ДП № 1810/07г. на РПУ – Казанлък, пр. № 3281/07г. Образувано 
на 06.10.07г. срещу обвиняемо лице по чл.343 ал.1 б.”в” и б.”б”, вр. чл. 342 
ал.1 от НК. Изпратено на 05.12.07г. с мнение за прекратяване. С 
постановление от 11.12.07г. ОП – Стара Загора спира НП на осн. чл.244 
ал.1 т.2 от НПК. Разпоредено е НП да се води срещу НИ за престъпление 
по чл.343 ал.4, вр. ал.3 б.”б”, вр. ал.1, вр. чл.342 ал.1 от НК. Постановление 
за възобновяване от 15.01.08г. на осн. чл.199, чл.245 ал.2 от НПК, като е 
даден 30 дневен срок. С постановление от 17.03.08г. НП е спряно. С 
постановление от 08.09.08г.  на ОП – Стара Загора НП е възобновено. С 
постановление от същата дата НП е прекратено на основание чл.199 и 
чл.243 ал.1 т.1 от НПК (деянието не съставлява престъпление). 
 ► ДП № 267/08г. на РПУ – Чирпан, пр. №1573/08г. Образувано на 
26.05.08г. срещу НИ по чл.343 ал.1 б.”в”, вр. чл. 342 ал.1 от НК. Изпратено 
със заключително постановление с мнение за прекратяване на 11.07.08г. 
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Постановление за прекратяване на НП от 22.07.2008г. на осн. чл.199, 
чл.243 ал.1 т.1, вр. чл.24 ал.1 т.3 от НПК. 
 ► ДП № 1131/08г. на РПУ – Стара Загора, пр. № 2494/08г. 
Образувано на 24.08.08г. срещу НИ по чл.343 ал.1 б.”б”, вр. чл. 342 ал.1 от 
НК. Преписката изпратена по компетентност на ОП – Стара Загора от РП – 
Стара Загора на 04.09.08г. Получена в ОП – Стара Загора на 05.09.08г. На 
17.10.08г. ДП е изпратено на ОП – Стара Загора с мнение за прекратяване. 
Постановление на ОП – Стара Загора за прекратяване на НП от 
21.10.2008г. на осн. чл. 199 и чл.243 ал.1 т.1, вр. чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. 
 ► ДП № 1077/08г. на РПУ – Казанлък, пр. № 2174/08г. Образувано 
на 28.07.08г. срещу НИ за престъпление по чл.343 ал.1 б.”в”, вр. чл. 342 
ал.1 от НК. АП – Пловдив е удължила срока на разследване с 2 месеца, 
считано от 28.09.08г. Изпратено на ОП – Стара Загора със заключително 
постановление с мнение за прекратяване на осн. чл.24 ал.1 т.4 от НПК на 
31.10.08г. Постановление на ОП – Стара Загора за прекратяване на НП от  
07.11.2008г. на осн. чл.199 и чл.243 ал.1 т.1, вр. чл.24 ал.1 т.4 НПК. 
 ► сл. дело №534/94г. на РСлС – Казанлък. Образувано на 24.11.94г. 
срещу НИ по чл.343 ал.1 б.”в”, вр. чл. 342 ал.1 от НК. На 24.01.1995г. 
делото е изпратено в ОП – Стара Загора със заключително постановление с 
мнение за спиране на осн. чл.239 ал.1 т.2 от НПК (стар). Спряно с 
постановление от 07.10.95г. ОП – Стара Загора с писмо № 
1239/94г./06.07.07г. до ТСО – Казанлък е изискала делото. С 
постановление от 08.01.08г. го е възобновила за престъпление по чл.343 
ал.2 б.”б” от НК (стар), след което го е прекратила по давност (чл.80 ал.1 
от НК) на осн. чл.199, чл.243 ал.1 т.1, вр. чл.24 ал.1 т.3, чл.245 ал.2 от НПК. 
 ► ДП № 35/08г. , пр. №121/08г. Образувано на 14.01.08г. срещу НИ 
по чл.343 ал.1 б.”в”, вр. чл. 342 ал.1 от НК. Изпратено на 14.03.08г. с 
мнение за прекратяване на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С постановление  от 
17.03.2008г. ОП – Стара Загора е прекратила НП.  С постановление от 
08.05.08г. АП – Пловдив е отменила постановлението на ОП – Стара 
Загора по жалба на съпруга на пострадалата. С постановление от 13.05.08г. 
на ОП – Стара Загора ДП е върнато за допълнително разследване. На 
10.07.08г. ДП е изпратено в ОП – Стара Загора с мнение за прекратяване на 
осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С постановление от 11.08.08г. ОП –Стара 
Загора е прекратила НП на осн. чл.199, чл.243 ал.1 т.1, вр. чл.24 ал.1 т.1 и 
ал.2 от НПК. 
 ► ДП № 576/08г. по описа на РПУ – Стара Загора, пр.пр. № 
1089/2008г. по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за 
прекратяване на НП от 22.07.2008г.; 
 ► ДП № 416/08г. по описа на РПУ – Казанлък, пр.пр. № 773/2008г. 
по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за прекратяване на НП от 
23.06.2008г., потвърдено с определение №76/16.07.08г. на ОС – Стара 
Загора по нчд № 505/08г.; 
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 ► ДП № 954/08г. по описа на РПУ – Стара Загора, пр.пр. № 
2001/2008г. по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за 
прекратяване на НП от 09.09.2008г.; 
 ► ДП № 832/08г. по описа на РПУ – Стара Загора, пр.пр. № 
1762/2008г. по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за 
прекратяване на НП от 09.09.2008г.; 
 ► сл. дело № 251/90г. по описа на ОСС – Стара Загора, пр.пр. № 
544/90г. по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за възобновяване и 
прекратяване на НП от 18.04.2008г.; 
 ► ДП № ЗМ 67/00г. по описа на РПУ – Раднево, пр.пр. № 
1311/2000г. по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за 
прекратяване на НП от 22.04.2008г.; 
 ► сл. дело № 177/94г. по описа на ТСлО – Чирпан, пр.пр. № 433/94г. 
по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за възобновяване и 
прекратяване на ДП от 27.05.2008г.; 
 ► ДП № 75/98г. по описа на ТСлО – Раднево, пр.пр. № 906/98г. по 
описа на ОП – Стара Загора. Постановление за прекратяване на НП поради 
изтекла погасителна давност от 14.11.2008г.; 
 ► сл. дело № 651/90г. по описа на ТСлО – Казанлък, пр.пр. № 
1116/90г. по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за прекратяване 
на НП от 25.01.2008г. поради изтекла абсолютна погасителна давност; 
 ►ДП № 2887/93г. по описа на ОСлС – Стара Загора, пр.пр. № 
1321/93г. по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за възобновяване 
и прекратяване на ДП от 28.02.2008г., поради изтекла абсолютна 
погасителна давност; 
 ►ДП № 1489/08г. по описа на РПУ на МВР – Казанлък, пр.пр. № 
3025/08г. по описа на ОП – Стара Загора. Постановление за прекратяване 
на ДП от 22.12.2008г. 

Изготвените предложения от разследващите органи до 
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване са общо 199 бр., като всички са уважени. 
Направените искания от наблюдаващия прокурор до по-горестоящата 
прокуратура за продължаване на срока на разследване са общо 199 
бр., като всички са уважени. 

За същия период са направени 35 искания за продължаване на 
срока до Главния прокурор на Р България, които са уважени. 

 
 4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 
т.2 от ЗСВ/: 
 Внесените обвинителни актове през 2008г. са общо са 101 бр., от 
тях по образувани ДП през проверявания период - 46 броя, а по образувани ДП от 
предходни години – 55 броя.  
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 През 2008г. в ОП – Стара Загора са върнати от съда 10 бр. внесени 
обвинителни актове. От тях върнати с разпореждане на съда са 5 бр., а върнати с 
определение  5 бр. 
 На случаен принцип бяха проверени следните върнати от съда ОА: 
 ► нохд №18/08г. по описа на ОС – Стара Загора. Върнато от 
разпоредително заседание от 15.01.08г.  Мотивите са досежно допуснати 
нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на 
защита на обвиняемите, а именно с постановление от 14.12.2007г. на ОП – 
Стара Загора на основание чл.243, ал.1, т.1 във вр. С чл.24, ал.1, т.1 от НПК 
наказателното производство водено срещу единия от обвиняемите за 
престъпление по чл.354а, ал.2 от НК е било прекратено, като е постановено 
препис от това постановление да бъде изпратено на същия. В дознанието 
не се съдържа обратна разписка или друг документ, от който да е видно, че 
препис от постановлението е връчен на обвиняемия. Препис от 
постановлението е следвало да бъде връчен и на останалите обвиняеми по 
делото, макар и деянието да не е било извършено в съучастие с останалите 
обвиняеми, предметът на всички престъпления по обвиненията спрямо 
тримата обвиняеми е един и същ, и тримата са упражнявали върху него 
фактическа власт. Освен това са били извършвани поправки и допълнения 
в постановленията за повдигане на обвинение на двама от обвиняемите, 
както и в протоколите за предявяване на обвинението, без последните да 
бъдат удостоверени с подписите на лицата, които са го подписали.    
 ► нохд № 6/08г. по описа на ОС – Стара Загора. Върнато с 
протоколно определение от 29.01.08г. 
 ► нохд № 670/07г. по описа на ОС- Стара Загора, пр. № 1283/07г. за 
престъпление по чл.278 ал.1 от НК. Върнато с протоколно определение от 
31.01.08г. Мотивите са противоречие в обстоятелствената част на 
обвинителния акт и констативната част – относно местоизвършване на 
деянието. Вещите са описани като бройка, липсва индивидуализация на 
всяка от тях по вид, външни белези и цена. Същото нарушение е допуснато 
в заключителната част на обвинителния акт, което ограничава правото на 
защита на подсъдимия. Прекратено на осн. чл.288 ал.1 от НПК.  
 ► нохд № 122/ 08г. , пр.№ 2805/07г. С разпореждане от 19.02.08г. 
делото е прекратено и върнато на ОП – Стара Загора. 
 ► нохд № 955/07г., пр. № 2908/07г. С протоколно определение на 
съда е прекратено и върнато делото на ОП – Стара Загора от 06.06.2008г. 
Нарушение на материалния закон. Внесено обвинение по чл.116 
(квалифицирано по т.12- опасен рецидив), вр. с чл.18, вр. с чл.29 ал.1 б.”б” 
от НК. Действително са налице осъждания, които обосновават наличието 
на подобен квалифициращ признак, но при хипотезата на б.”а”. 
 ► нохд № 228/08г. по описа на ОС-Стара Загора, пр.№4068/07г. С 
протоколно определение от 23.05.08г. наказателното производство по 
делото е прекратено и е върнато на ОП – Стара Загора за допуснати 
процесуални нарушения – противоречие между обстоятелствената и 
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заключителната част на обвинителния акт, което води до ограничаване 
правото на защита на подсъдим и пострадали. 
 ► нохд № 158/08г., пр.№ 2023/07г. за престъпление по чл.255 ал.3, 
вр. ал.1 т.6 и т.7, вр. чл.2 ал.2 от НК. С протоколно определение от 
15.04.08г. делото е върнато на ОП – Стара Загора за допуснати отстраними 
нарушения на процесуалните правила. Разминаване между 
обстоятелствената част на обвинителния акт и диспозитива. 
 ► нохд № 289/08г., пр. пр.№ 2408/06г. за престъпление по чл. 207 
ал.1, вр. чл.256, вр. чл.26 ал.1, вр. чл.2 ал.2 от НК. С разпореждане от 
18.04.08г. делото е прекратено и върнато на ОП – Стара Загора. 
 ► нохд №608/08г., пр. № 137/08г. за престъпление по чл.343 ал.4, вр. 
ал.3 б.”б” предл.2, вр. чл.342 ал.1 от НК. С протоколно определение от 
24.11.08г. наказателното производство по делото е прекратено и същото е 
върнато на ОП – Стара Загора. Текстовото описание не съответства на 
правната квалификация, което води до нарушение на процесуалните 
правила. 
 ► нохд № 741/08г. , пр. №2238/08г. за престъпление по чл. 343а, ал.1 
б.”б”, вр. чл.343 ал.1 б.”в”, вр. чл.342 ал.1 от НК. С разпореждане от 
10.12.08г. делото е прекратено и върнато на ОП –Стара Загора, тъй като не 
е вписана съпругата на пострадалия в хода на цялото разследване като 
задължително е следвало да се стори при предявяване на материалите по 
делото. Върнато на основание чл.255 ал.2, вр. с чл.85 ал.3, чл.77 ал.3, вр. 
чл.249 ал.2, вр. с чл.248 ал.2 т.3, вр. с чл.227 ал.3 от НПК. 
 Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания 
период са общо 134 бр. 
 Общият бр. осъдителни присъди по общия ред е 78 бр. 
 Оправдателните присъди по общия ред са 2 бр., които са 
протестирани и единия протест е уважен, а по др. няма произнасяне. 
 Проверени дела с постановени оправдателни присъди: 
 ► нохд № 644/07г. по описа на ОС – Стара Загора, присъда №65 от 
19.07.08г. с мотиви за несъставомерност на деянието по чл.283а т.1 от НК, 
вр. с чл.282 ал.1 от НК. Присъдата е протестирана от ОП – Стара Загора и 
АС – Пловдив по внохд № 463/08г. с решение от 28.10.08г. е потвърдил 
присъдата.  
 ► нохд № 33/07г. по описа на ОС – Стара Загора, обвинителният акт 
на ОП – Стара Загора е от 15.12.06г. за престъпление по чл.343а ал.1 б.”б”  
във вр. с чл.343 ал.1 б.”в” във вр. с чл.342 ал.1 от НК. Осъдителна присъда 
на ОС – Стара Загора №119/19.11.07г. АС – Пловдив с присъда 
№145/10.06.08г. е отменил присъда №119 на ОС – Стара Загора и 
оправдава осъденото лице. ВКС с решение № 479/01.12.08г. е оставил в 
сила постановената присъда на АС – Пловдив. 
 ► нохд № 1397/07г. по описа на ОС – Стара Загора, осъдителна 
присъда № 50 от 24.04.07г. АС – Пловдив с присъда №38 от 11.02.08г. е 
отменил присъдата на ОС – Стара Загора и е признал подсъдимите за 
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невинни. ВКС с решение № 249/30.05.08г. е оставил в сила присъдата на 
АС – Пловдив.  
 ► нохд №  1170/05г. по описа на ОС – Стара Загора, осъдителна 
присъда № 163 от 09.11.06г. АС – Пловдив с присъда №42, постановена по 
внохд №26/07г. потвърждава осъдителната присъда №163 на ОС – Стара 
Загора.  ВКС с решение № 809/05.12.07г. е отменил въззивното решение на 
АС – Пловдив и е върнал делото за ново разглеждане на тази инстанция от 
стадия на съдебното заседание. АС – Пловдив с присъда №58/10.03.08г. 
отменя присъдата на ОС – Стара Загора . 
 ► нохд № 407/06г. по описа на ОС – Стара Загора, оправдателна 
присъда № 83 от 02.06.06г.(съдът е счел, че се касае за деяние, което макар 
и да осъществява формално признаците на състава на деянието по чл.354а 
ал.1 пр.1 от НК е малозначително. АС – Пловдив с решение №380 от 
08.12.06г. по внохд № 531/06г. е потвърдил присъдата на ОС – Стара 
Загора и е изменил присъдата в частта й относно мотивите за оправдаване 
на подсъдимия. ВКС с решение № 579/28.06.07г. е отменил въззивното 
решение на АС – Пловдив и е върнал делото за ново разглеждане от друг 
състав на въззивния съд от стадия на съдебното заседание. Решение №353 
от 21.12.2007г., с което е потвърдена присъда №83/02.06.06г., постановена 
по нохд №407/06г. на ОС – Стара Загора.  
 ► нохд № 417/05г. по описа на ОС – Стара Загора, оправдателна 
присъда № 31 от 10.03.06г. АС – Пловдив с решение №74 от 28.03.07г. по 
внохд №38 е потвърдил присъдата на ОС – Стара Загора. ВКС с решение 
№ 799/15.01.08г. е оставил в сила въззивното решение на АС – Пловдив.  
 ► нохд № 791/05г. по описа на ОС – Стара Загора, оправдателна 
присъда № 111 от 01.11.07г. АС – Пловдив с решение №148 от 23.07.08г. 
по внохд №243/08г. е потвърдил изцяло присъдата на ОС – Стара Загора.  

През 2008г. година по 39 дела внесени с обвинителни актове са 
постановени осъдителни присъди по реда на глава XXVІІ от НПК. Една от 
тях е протестирана и протеста е уважен. 

По приключените с присъда по реда на глава XXVІІ от НПК дела 
няма оправдателни присъди. 

През 2008 година със споразумение по реда на чл. 384 НПК са 
приключили общо 15 дела.  

През 2008 година с предложения по реда на чл. 375 НПК във вр. чл. 
78а от НК са внесени в съда общо 9 бр. 
 Бяха проверени следните върнати от съда предложения по чл. 78а от 
НК, внесени по реда на чл. 375 НПК: 
 ► пр.№ 2904/06г. С постановление от 27.02.06г. – отказ от 
образуване на НП. С постановление от 04.04.07г. АП – Пловдив е отменила 
постановлението на ОП – Стара Загора (по жалба на гл. юрисконсулт при 
ТД на НАП – гр. Стара Загора). Постановление от 19.08.07г. на ОП – Стара 
Загора  за отказ от образуване на НП. Постановление на АП – Пловдив от 
13.09.07г., с което отменя постановлението на ОП – Стара Загора. 
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Постановление за образуване на ДП от 07.01.08г. на ОП – Стара Загора за 
престъпление по чл.257 (отм.), вр. чл.256 (отм.), вр. чл.2 ал.1 и ал.2, вр. 
чл.26 от НК. Удължен срока на разследване с 2 мес., считано от 08.03.08г. 
Постановление за предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на  административно наказание от 17.05.08г. 

За проверявания период няма подавани касационни протести. 
 За 2008г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са общо 
603 бр., като от тях първоинстанционни са 361 бр., а възивни са 242 бр. 
Гражданските дела с участие на прокурор са общо 114 бр. Бр. предявени 
гр. искове от прокурор са 4 и нямат обжалвани съдебни решения.  
 Броят на първоинстанционните административни дела с участие на 
прокурор е общо 124, от които 51 бр. са участия по закон, а 73 бр. са по 
преценка на прокурор. Касационните дела по които са участвали 
прокурорите от ОП са 349 бр. 
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2008г. са 155 бр. 
Неприведени в срок присъди няма и само едно изпълнение на наказание е 
отложено. 
  
 5. По отношение на досъдебни производства по чл.242, чл.282 и 
чл.257 от НК: 
1. Преписка № 979/2003г., ДП № 160/2003г., по описа на  ОСО в ОП 
Стара Загора образувано на 16.06.2003г. срещу  Х. А. К. за престъпление 
по чл.257 ал.1 вр чл.256 от НК. Към наблюдавания период ДП се намира в 
ОСО. 
2. Преписка № 978/2003г., ДП № 284/2004г., по описа на ОСО в ОП 
Стара Загора образувано  на 22.03.2004г. срещу Н. И. Д. за престъпление 
по чл. 257 ал.1 вр.чл.256 от НК. На 08.04.2008г. ПД 40/2008г. 
3. Преписка № 1964/2003г., ДП № 277с/2004г., по описа  на ОСО в 
ОП Стара  Загора образувано на 24.03.2004г. срещу О. Т. Б. за 
престъпление по чл.257 ал.1 вр.чл.256 и вр. чл.26 от НК. На 09.04.2008г. 
ДП е спряно на осн.чл.244 ал.1 т.25 от НПК. 
4. Преписка № 94/2003г., ДП № 58/2004г., по описа на ОСО в ОП 
Стара Загора образувано на  05.02.2004г. срещу  П. Д. С. за престъпление 
по чл.257 ал.1 вр.чл.255 ал.1 от НК. На 06.02.2008г. ДП е спряно на осн. 
чл.244 ал.1 т.3 от НПК. 
5. Преписка № 1219/2003г., ДП №540/2003г., по описа на ОСО в ОП 
Стара Загора образувано на 10.12.2003г. срещу К. Т. К. за перстъпление по 
чл.257 ал.1 вр.чл.256 от НК. На 13.06.2008г. ДП е спряно на осн. чл.244 
ал.1 т.1 вр.чл.25 ал.2 и чл.245 ал.1 от НПК. 
6. Преписка № 1050/2003г., ДП №263/2003г., по описа на ОСО в ОП 
Стара Загора, образувано на 08.08.2003г. срещу Н. Д. К., В. И. М. и Т. Т. Т. 
за престъпление по  чл.257 ал.1 вр.чл.256 от НК. На 04.08.2008г. ДП е 
спряно на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК. 
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7. Преписка №  2159/2005г., ДП №1092/2005г.,  по описа на ОСО в 
ОП Стара Загора образувано на 09.11.2005г. срещу Т. С. С.  за 
престъпление по  чл.257 ал.1 вр.чл.256 от НК. На 14.08.2008г.  ПД 
77/2008г. 
8. Преписка № 1026/2003г., ДП № 30/2003г., по описа ТСО Чирпан 
образувано на 17.03.2003г. срещу И. В. Д. за престъпление чл.257 ал.1 
вр.чл.256 от НК. На 04.08.2008г.  ПД 75/2008г. 
9.  Преписка №1336/2003г., ДП 2 с/2004г.,  по описа  на ОСО в ОП 
Стара Загора образувано  31.12.2003г. срещу Н. И. Д. за престъпление 
чл.257 ал.1 вр.чл.256 от НК. На 18.09.2008г. ДП е спряно на осн. чл.244 
ал.1 т.3 от НПК. 
10.  Преписка № 1626/2003г., ДП № 401/2003г., по описа на ОСО в ОП 
Стара Загора образувано на  06.10.2003г. срещу  Р. Г. С. за пр. чл.257 ал.1 
вр.чл.256 от НК. На 23.09.2008г. ДП е прекратено на осн . чл.243 ал.1 т.1 
вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 
11. Преписка №684/2006г., ДП 138/2007г., по описа на ОДП 
образувано 05.03.2007г. срещу НИ за пр. по  чл.257 ал.1 вр.чл.256 от НК. 
На 31.01.2008г. ДП е прекратено на осн. чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от 
НПК. 
12. Преписка № 1213/2006г., ДП № 203/2006г.,  по описа на  на ОДП 
образувано но 26.03.2007г. срещу НИ за престъпление по чл.257 ал.1 
вр.чл.255 ал.1 от НК. На 09.04.2008г. ДП е спряно на осн. чл.244 ал.1 т.2 от 
НПК. 
13. Преписка № 2824/2005г., ДП № 499/2005г.у  по описа на ОДП 
образувано на 29.03.2007г. срещу Х. Г. Г. за престъпление по чл.257 ал.1 
вр.чл.256 от НК. На 08.02.2008г. ДП е спряно на осн. чл.244  ал.1 т.2 от 
НПК. 
14.  Преписка № 983/2007г., ДП № 120/2007г.,  по описа на  ОДП 
образувано на 21.05.2007г. срещу С. Н. К. за престъпление по чл.257 ал.1 
пр.1 вр.чл.256 ал.2 от НК. На 20.03.2008г. ПД 34/2008г. 
15.  Преписка № 661/2004г., ДП № 232/2004г. по описа на ОДП 
образувано на  17.10.2006г. срещу С. Х. С. за престъпление по  чл.257 ал.1 
вр.чл.256 от НК.На 20.03.2008г. ДП е спряно на осн. чл.244 ал.1 т.2 от 
НПК. 
16.  Преписка № 2540/2007г., ДП № 269/2007г., по описа на ОДП 
образувано на  09.10.2007г. срещу НИ за престъпление  по чл.257 ал.1 от 
НК. На 21.02.2008г. ДП е прекратено на осн. чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 
т.4 от НПК. 
17.  Преписка № 623/2007г., ДП № 115/2007г., по описа на  ОДП 
образувано на 08.10.2007г. срещу  Е. Х. Д. за престъпление по чл.257 ал.1 
вр.чл.256 от НК. На 15.04.2008г. ДП спряно на осн. чл.244 ал.1 т.2 от НПК. 
18.  Преписка № 1192/2007г., ДП № 191/2007г., по описа на  ОДП 
образувано на 11.10.2007г. срещу НИ за престъпление по  чл.257 ал.1 
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вр.чл.256 от НК. На 25.04.2008г. ДП е спряно на осн .чл.244 ал.1 т.2  от 
НПК. 
19.  Преписка № 309/2007г., ДП № 90/2007г., по описа на ОДП 
образувано на 16.10.2007г. срещу  НИ за престъпление по чл.257 вр.чл.256 
вр. чл.26 от НК. На 19.05.2008г. ДП е спряно на осн. чл.244 ал.1 т.2  от 
НПК. 
20. Преписка  № 1191/2007г., ДП  № 210/2007г., по описа на  ОДП 
образувано на  18.10.2007г. срещу НИ за пр. чл.257 вр.чл.256 от НК. На 
16.05.2008г. ДП е спряно на осн чл.244 ал.1 т.2 от НПК. 
21. Преписка № 2408/2006г., ДП № 202/2007г., по описа на ОДП 
образувано на  29.10.2007г. срещу  И. Г. Р. за престъпление по  чл.257 ал.1 
вр.чл.256 от НК. На 22.05.2008г. ПД 53/2008г. 
22. Преписка № 437/2007г., ДП № 91/2007г. по описа на ОДП 
образувано на  15.11.2007г. срещу НИ за престъпление по  чл.257 ал.1 
вр.чл.256 от НК. На 02.06.2008г. ДП е спряно на осн. чл.244  ал.1 т.2 от 
НПК. 
23. Преписка № 3509/2006г., ДП № 5/2007г., по описа ОДП образувано 
на 09.11.2007г. срещу Д. А. А. за престъпление по  чл.257 ал.3 вр.ал.1 вр. 
чл.256 от НК. На 27.02.2008г. чл.78 А от НК. 
24. Преписка № 18/2005г., ДП № 33/2005г., по описа на  ОДП 
образувано на  10.08.2006г. срещу Д. Ж. Д. за престъпление  чл.257 ал.1 
вр.чл.256 от НК. На 09.05.2008г. ДП е спряно на осн. чл.244 ал.1 т.2 от 
НПК. 
25. Преписка № 2986/2005г., ДП № 752/2006г., по описа на  РПУ 
Казанлък образувано на  12.06.2006г. срещу  С. Х. М. за престъпление по  
чл.257 ал.1 вр.чл.256 от НК. На 16.05.2008г. ПД 52/2008г. 
26. Преписка № 348/2006г., ДП № 78/2006г., по описа на ОДП 
образувано на  12.10.2006г. срещу К. О. Г. за престъпление по чл.257 ал.1 
вр.чл.256 от НК. На 30.01.2008г. ДП е спряно на осн. чл.244 ал.1 т.1 от 
НПК. 
27. Преписка № 3343/2004г., ДП № 781/2004г., по описа на  ОДП 
образувано на  10.10.2006г. срещу Х. С. С. за престъпление по  чл.257 ал.1 
вр.чл.256 от НК. На 09.05.2008г. ДП е прекратено на осн чл.243 ал.1 т.1 
вр.чл.24 ал.1 т.4 от НПК. 
28. Преписка № 63/2006г., ДП № 24/2006г., по описа на ОДП 
образувано на 15.08.2006г. срещу С. Д. Б. за престъпление по чл.257 ал.1 
вр.чл.256 от НК. На 21.03.2008г. ДП е спряно на осн. чл.244 ал.1т.1 
вр.чл.25 ал.2 от НПК. 
29. Преписка № 1885/2007г., ДП № 229/2007г. по описа на  ОДП 
образувано на 18.11.2007г. срещу Х. Г. Г. за  престъпление по чл.257 ал.1 
вр. чл.256 от НК. На 25.07.2008г. ПД 73/2008г. 
30. Преписка № 3066/2006г., ДП № 41/2007г.,  по описа на  ОДП 
образувано на 22.01.2007г. срещу А. И. Г. за  престъпление по  чл.257 ал.1 
вр. чл.256 от НК. На 10.03.2008г. спряно на осн. чл.244 ал.1 т.2 от НПК. 
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31. Преписка № 2944/2007г., ДП № 390/2007г., по описа на ОДП 
образувано на  10.12.2007г. срещу НИ за  престъпление по  чл.257  вр. 
чл.256 вр.чл.2 от НК. На 18.04.2008г. ДП е спряно на осн. чл.244 ал.1 т.2 от 
НПК. 
32. Преписка № 1838/2007г., ДП № 230/2007г., по описа на ОДП 
образувано на 11.12.2007г. срещу НИ за престъпление по  чл.257 ал.1 вр. 
чл.256 от НК. На 07.08.2008г. ДП е спряно на осн.чл.244 ал.1 т.2 от НПК. 
33. Преписка № 2904/2006г., ДП № 382/2006г., по описа на ОДП 
образувано на 07.01.2008г. срещу П. С. К. за  престъпление по чл.257 ал.3 
вр.  ал.1 вр. чл.256  от НК. На 17.05.2008г. ДП по чл. 78 А от НК. 
34. Преписка № 4121/2007г., ДП № 53/2008г., по описа на  ОДП 
образувано на  05.03.2008г. срещу  П. С. П. за  престъпление по  чл.257 ал.1 
вр. чл.256  от НК. На 05.03.2008г. ПД 67/2008г. 
35. Преписка № 3604/2007г., ДП № 70/2008г., по описа на  ОДП 
образувано но  13.03.2008г. срещу Е. Л. М. за  престъпление по чл.257 ал.1 
вр. чл.256 от НК. На 12.09.2008г. ДП е спряно на осн.чл.244 ал.1 т.3 от 
НПК. 
36. Преписка № 4002/2007г., ДП № 54/2008г., по описа на ОДП 
образувано на  05.03.2008г. срещу  НИ за  престъпление по чл.257 ал.1 вр. 
чл.256 от НК. На 03.07.2008г. ДП е прекратено на осн. чл.243 ал.1 т.1 вр. чл 
.24 ал.1 т.3 от НПК. 
37. Преписка № 1190/2007г., ДП № 181/2007г., по описа на ОДП 
образувано на  17.03.2008г. срещу НИ за престъпление по чл.257 ал.1 вр. 
чл.256 от НК. На 27.03.2008г. ДП е спряно на осн .чл.244 ал.1 т.2 от НПК. 
38. Преписка № 2811/2005г., ДП № 506/2007г., по описа на ОДП 
образувано на  05.02.2007г. срещу К. Т. К. за престъпление по  чл.257 ал.1 
вр. чл.256  от НК. На 16.12.2008г. ДП е спряно на осн. чл.244 ал.1 т.3 от 
НПК. 
39. Преписка № 1020/2006г., ДП № 201/2006г., по описан на  ОДП 
образувано на  07.12.2006г. срещу  Ж. Р. Т. за престъпление по  чл.257 ал.1 
вр. чл.256 от НК. На 04.07.2008г. ДП е  прекратено на осн. чл.243 ал.1 т.1 
вр. чл.24 ал.1 т.2 от НПК. 
40. Преписка № 3365/2007г., ДП № 117/2008г., по описа на ОДП 
образувано на  18.04.2008г. срещу С. В. Д. за  престъпление по чл.257 ал.1 
вр. чл.256 от НК. На 20.10.2008г. ДП е спряно на осн .чл.244 ал.1 т.3 от 
НПК. 
41. Преписка № 4054/2007г., ДП № 141/2008г., по описа на ОДП 
образувано на  17.05.2008г. срещу  НИ за  престъпление по чл.257 ал.1 вр. 
чл.256  вр. чл.2 от НК. На 01.12.2008г. ДП е спряно на осн .чл.244 ал.1 т.2 
от НПК. 
42. Преписка № 2870/2007г., ДП № 151/2008г., по описа на  ОДП 
образувано на  02.06.2008г. срещу НИ за  престъпление по чл.257 ал.1 вр. 
чл.256  от НК. На 05.12.2008г. ДП е прекратено на осн чл.243 ал.1 т.1 вр. 
чл.24 ал.1 т. 1 от НПК. 
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43. Преписка № 3769/2007 ДП №366/2007 по описа на ОДП образувано 
на 17.06.2008 срещу С. Д. Д. за  престъпление по  чл.257 ал.1 вр. чл.256 от 
НК. Към проверявания период ДП се намира в ОДП. 
44. Преписка №  4001/2007г., ДП № 168/2008г., по описа на ОДП 
образувано на 17.06.2008г. срещу М. Б. Т. за  престъпление по  чл.257 ал.1 
вр. чл.256 от НК. На 28.10.2008г. ДП е  прекратено на осн.чл.243 ал.1 т.1 вр 
чл. 24 ал.1 т. 1 от НПК. 
45. Преписка № 486/2008г., ДП № 187/2008г., по описа на ОДП 
образувано на  16.07.2008г. срещу В. Г. К. за  престъпление по  чл.257 ал.1 
вр. чл.256 от НК. Към проверявания период ДП се намира в ОДП. 
46. Преписка № 147/2008г., ДП № 69/2008г.,  по описа на  ОДП 
образувано на  18.03.2008г. срещу К. К. Д. за  престъпление по чл.257 ал.1 
вр. чл.256 от НК. На 24.10.2008г. ПД 91/2008г. 
47. Преписка № 3413/2006г., ДП № 488/2006г., по описа на  ОДП 
образувано на  09.07.2007г. срещу Л. Й. С. за  престъпление по чл.257 ал.1 
вр. чл.256 от НК. На 10.11.2008г. ПД 97/2008г. 
48. Преписка № 3353/2005г., ДП № 4/2006г.,  по описа на ОДП 
образувано на  16.06.2006г. срещу Д. Н. А. за  престъпление по чл.257 ал.1 
вр. чл.256  от НК. Към проверявания период ДП се намира в ОДП 
49. Преписка № 1399/2007г., ДП № 263/2007г., по описа на ОДП 
образувано на  18.03.2008г. срещу  И. Д. И. и И. Д. А. за  престъпление по  
чл.257 ал.1 вр. чл.256 от НК. Към проверявания период ДП се намира в 
ОДП. 
50. Преписка № 438/2007г., ДП № 71/2007г., по описа на ОДП 
образувано на  05.04.2007г.  срещу  М. Г. И. за престъпление по  чл.257 
ал.1 вр. чл.256 от НК. Към проверявания период ДП се намира в ОДП. 
51. Преписка № 1245/2006г., ДП № 198/2006г., по описа на ОДП 
образувано на  16.10.2006г. срещу  К. Т. Г. за престъпление по чл.257 ал.1 
вр. чл.256  от НК. Към проверявания период ДП се намира в  ОДП. 
52. Преписка № 352/2006г., ДП № 75/2006г., по описа на ОДП 
образувано на  05.11.2008г. срещу И. К. И. за  престъпление по  чл.257 ал.1 
вр. чл.256  от НК. Към проверявания период ДП  се намира  в ОДП. 
53. Ппериска № 3933/2007г., ДП № 291/2008г., по описа на ОДП 
образувано на 03.11.2008г. срещу НИ за престъпление по  чл.257 ал.1 вр. 
чл.256 от НК. Към проверявания период ДП се намира в ОДП. 
54. Преписка № 3768/2007г., ДП № 95/2008г., по описа на  ОДП 
образувано на  31.03.2008г., срещу И. К. Ш. за престъпление по  чл.257 
ал.1 вр. чл.256 от НК. Към проверявания период ДП  се намира  в ОДП. 
55. Преписка № 2075/2008г., ДП №319/2008г., по описа на  ОДП 
образувано на 08.12.2008г. срещу П. М. Г. за  престъпление по  чл.257 ал.1 
вр. чл.256 от НК. Към проверявания период ДП се намира в ОДП. 
56. Преписка № 126/2008г., ДП №322/2008г., по описа на  ОДП 
образувано на  03.12.2008г. срещу Р. Ж. П. за  престъпление по чл.257 ал.1 
вр. чл.256 от НК. Към проверявания период ДП се намира в ОДП. 
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57.Преписка № 128/2008г., ДП № 188/2008г., по описа на ОДП образувано 
на 16.07.2008г. срещу А. Й. С. за престъпление по чл. 257ал.1вр.чл.256 от 
НК. Към проверявания период ДП се намира  в ОДП. 
58. Преписка № 3173/2006г., ДП № 114/2008г., по описа на ОДП 
образувано на 16.04.2008г. срещу Р. Х. Т. за престъпление по чл.257 
ал.1вр.чл.256 от НК. Към проверявания период ДП  се намира  в ОДП. 
59. Преписка № 336/2006г., ДП № 119/2006г., по описа на ОДП 
образувано на 05-12.2006г. срещу Т. Й. Т. за престъпление по 
чл.257ал.1вр.чл.256 от НК. На 13.05.2008г. ПД 49/2008г. 
60. Преписка № 2629/2007г., ДП № 569/2005г., по описа на ОСО в ОП 
Стара Загора образувано на 04.10.2005г. срещу Х. Х. за престъпление по 
чл.257ал.1вр.чл.256 от НК. Към проверявания период ДП  се намира  в 
ОДП. 
61. Преписка №  № 621/2003г., ДП № 1097/2004г., по описа на ОСО в ОП 
Стара Загора образувано на 12.11.2004г. срещу Г. Г. и К. К. за 
престъпление по чл 257ал.1 от НК. Към проверявания период ДП  се 
намира в ОСО. 
62. Преписка № 2080/2007г., ДП № 2041/2007г., по описа на  РПУ 
Казанлък образувано на 20.11.2007г. срещу Б. К. Б. за престъпление по 
чл.282 ал.1 от НК. На 18.04.2008г. ДП е прекратено на осн. чл.243 ал.1 т.1 
вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 
63. Преписка № 3441/2007г., ДП № 286/2007г., по описа на  ОДП 
образувано на 27.08.2007г. срещу Н. А. Т. за  престъпление по чл.282 от 
НК. На 28.01.2008г. ДП е изпратено по компетентност. 
64. Преписка № 368/2008г., ДП № 138/2008г.,  по описа на ОДП 
образувано на 14.05.2008г. срещу Р. Т. Б. и К. М. Г. за престъпление по за 
пр. чл.282 ал.1 вр. чл.20 ал.2  от НК. На 13.12.2008г. ДП е спряно на осн. 
чл.244 ал.1 т.3 от НПК.  
65. Преписка № 934/2006г., ДП № 296/2006г., по описа на ОДП образувано 
на 12.06.2007г. срещу Е. Т. Н. за  престъпление по  чл.282 ал.1 от НК. Към 
проверявания период ДП  се намира в  ОДП. 
66 .Преписка № 1327/2007г., ДП № 215/2007г., по описа на ОДП 
образувано на  06.06.2007г. срещу НИ за престъпление  чл.282 ал.1 от НК. 
На 11.04.2008г. ДП е прекратено на осн. чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от 
НПК. 
67.Преписка № 1384/2008г., ДП № 2139/2007г., по описа на  РПУ Казанлък 
образувано на  16.05.2008г. срещу С. Б. С. за  престъпление по чл.282 ал.2 
вр. ал.1 от НК. На 23.12.2008г. ПД 109/2008г. 
68. Преписка № 1624/2008г., ДП № 162/2008г., по описа на  ОДП 
образувано на 13.06.2008г. срещу НИ за престъпление по  чл.282 ал.1  от 
НК. Към проверявания период ДП се намира в ОДП. 
69.Преписка № 1479/2005г., ДП № 809/2005г., по описа на  ОДП 
образувано на 28.08.2008г. срещу  Б. В. Б. за  престъпление по  чл.282 ал.1 
от НК. Към проверявания период ДП се намира в ОДП. 
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70. Преписка № 4183/2007г., ДП № 276/2008г., по описа на ОДП 
образувано на  17.10.2008г. срещу Р. Т. Б. за  престъпление по  чл.282 ал.2 
вр. ал.1 от НК. Към проверявания период ДП  се намира в ОДП. 
71. Преписка № 3120/2008г., ДП № 66/2007г., по описа на РПУ Стара 
Загора, образувано на 19.07.2007г., срещу И. Т., Д. Б., Х. М. и К. П. за 
престъпление по чл.282 ал.1 от НК. На 10.12.2008г. ДП е изпратено по 
компетентност. 
72. Преписка № 3508/2004г., ДП № 61/2001г., по описа на ТСО Казанлък 
образувано на  27.03.2001г. срещу М. С. И. и К. Я. Т. за престъпление по 
чл. 282 ал.2 вр. с ал 1 вр. чл.20 ал.2 от НК. На 18.02.2008 г. ДП е частично 
прекратено и изпратено по компетентност на осн. чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 
ал.1  от НПК. 
73. Преписка № 176/1997г., ДП № 261/1996г. по описа на ОСО в ОП Стара 
Загора образувано  на 05.06.1997г. срещу НИ за престъпление по чл.282 
ал.2 НК. На 13.05.2008г. ДП е спряно на осн. чл.244 ал.1т.2 НПК. 
74. Преписка № 178/2007г., ДП №1033/2007г., по описа РПУ Казанлък 
образувано на 31.01.2007г. срещу К. П. З. за престъпление по чл.282 ал.2 от 
НК. На 17.01.2008г. ДП е прекратено на осн. чл.243 ал.1  т. 2 вр.чл.24 ал.1 
от НПК. 
75. Преписка № 2971/2007г., ДП 35/2008г., по описа на ОДП образувано на 
12.02.2008г., срещу НИ за престъпление по чл.282ал.1 от НК. Към 
проверявания период ДП  се намира в ОДП. 
76. Преписка № 2075/2007г., ДП № 116/2008г., по описа на ОДП 
образувано на 11.04.2008г. срещу НИ за престъпление по чл.282ал.1 от НК. 
Към проверявания период ДП се намира в ОДП.  
77. Преписка №1939/2003г., ДП № 427/2003г., по описа на ОСО в ОП 
Стара Загора образувано на 23.10.2003г. срещу  С. П. К. за престъпление 
по чл.242 ал. 2 пр. 1 и чл 354 А ал.2 от НК. На 14.05.2008 ПД 51/2008г. 
78. Преписка № 2136/2007г., ДП № 1188/2007г., по описа на РПУ 
Казанлък образувано на 22.06.2007г. срещу Н. П. и Н. И. за престъпление 
по чл.242, ал.2 и чл.354а ал.2 от НК. На 10.07.2008г. ПД 72/2008г. 
 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

1.  Половината от общия брой прекратени наказателни производства в ОП 
– Стара Загора за 2008г. са поради изтекла давност. 
2. Данъчните дела в ОП – Стара Загора „буксуват” поради недостиг на 
експерти по тези дела, което води до тяхното забавяне. Евентуалното 
назначаване на експерти от гр. София би довело до отлагане на делата в 
съдебна фаза. 
3. Налице е проблем с делата, подсъдни на ОП – Стара Загора, разследвани 
в Гълъбово, Раднево и Чирпан. Няма транспорт, което води до 
невъзможност за съгласуване, което от своя страна води до проблем със 
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съда. Наблюдава се значителен брой върнати дела. Като причина за това се 
сочат и новите практики на Апелативен съд – Пловдив – приложението на 
чл.219 от НПК, а именно изискването за подпис и печат на магистрата, 
който е съгласувал постановлението за привличане на обвиняем. Липсва 
диалог със съда.  Делата масово се връщат от съдебно заседание, а не от 
разпоредително такова. Невъзможността за протестиране на определението 
за връщане на делото от съда от страна на прокуратурата в някои от 
случаите бива използвано  в наказателния процес. 
4.Прави впечатление броят на върнатите от съда дела-10 % от всички 
обвинителни актове. 
5.Много добро впечатление прави броят на оправдателните присъди- 2 
броя,от които едната е отменена от въззивната инстанция,а по другата 
няма произнасяне по внесения протест. 
6.Окръжният прокурор г-н К.Тачев лично образува,наблюдава досъдебни 
производства и внася обвинителни актове в съда. Умело съчетава работата 
си на административен ръководител и разследващ прокурор. 
7.Прокуратурата редовно се сезира по материали от пресата и образува 
досъдебни ,включително стопански производства. Голяма част от същите 
са образувани от Окръжния прокурор. 
8.Материалите по дознанията,след приключване на разследването не са 
подредени съгласно съществуващата практика /Инструкция №1/04г./   
9.Отказите от образуване на досъдебно производство не са малко.От тази 
гледна точка е необходимо по-детайлно извършване на предварителните 
проверки. 
10.Висок е процентът на прекратените от прокуратурата стопански дела. 
11.Техническото оборудване на ОП-Стара Загора е добро. 
12.Оценката за дейността на прокуратурата е добра. 
 
      
 
 

 ПРЕПОРЪКИ: 
 

1. Да се прономероват и прошнуроват всички книги и регистри, които се 
водят в ОП – Стара Загора. 
2. Следва да се подобри нивото на взаимодействие със съда с оглед 
намаляване броя на върнатите дела. 
3. По спрените дела срещу ИИ да се посочват номера на телеграмата, с 
която лицето е обявено за ОДИ, както и  да се прилагат писма и друга 
кореспонденция, от която да е видно, че пострадалото лице е уведомено за 
спирането на НП. 
4. Да се даде приоритет на работата по спрените досъдебни производства, 
чиято давност наближава да изтече, с оглед избягване на възможността за 
прекратяването им поради изтекла давност. 
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5.Да  продължи  практиката да се работи приоритетно по дела с висок 
обществен интерес. 
6.Да се проведат беседи с дознателите как се подрежда досъдебно 
производство след приключването ,преди изпращането му на прокурор. 
7.Окръжният прокурор да направи съвещание с прокурорите,относно 
набелязване на мерки за отстраняване на недостатъците. 
 
 
 
 
 
 
                                                                           ИНСПЕКТОР : 
 
                                                                                                     Ал. Мумджиев 
 
 
 
 
 
 


