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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 РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА – гр. СТАРА ЗАГОРА 

 
 

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната 
програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 268/25.09.2009г. 
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/: 
 Районна прокуратура – гр. Стара Загора се помещава в две сгради. 
По – голяма част от РП е в сградата на «Съдебната палата» в центъра на 
града. Другата част е в сградата на Окръжния следствен отдел. 
 В РП през 2008г. общият брой прокурори по щат е 25 бр. /от тях един 
административен ръководител и двама зам.районни прокурори и една бр. 
за мл. прокурор/.  

Към началото на периода – 01.01.2008 година един щат за прокурор е 
бил незает. През 2008 година средно-списъчния състав на реално 
работилите прокурори е бил 22. Двама прокурори от РП - Стара Загора са 
били в продължителни командировки в РП - Чирпан. В края на м. август 
2008г. два щата за прокурор са освободени, поради преминаване на 
прокурорите на други длъжности в съдебната система с решение на ВСС. 
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 От м. октомври 2008г. на тези незаети щатове са били 
командировани двама мл.прокурори от ОП - Ст.Загора.  
 В Районна прокуратура гр.Стара Загора към 31.12.2008 година са 
работили седемнадесет служители по щат, като всички са били заети.  
 Предвид голямото натоварване на администрацията в Районна 
прокуратура гр. Стара Загора на 10.12.2007 година е изготвено 
предложение до Върховна касационна прокуратура за увеличение на броя 
на съдебните служители с общо 4 щата - както следва: 1 съдебен статистик, 
1 шофьор, 1 куриер и 1 съдебен архивар. Въпросното предложение е било 
частично уважено, като с Решение на ВСС по Протокол № 30/26.09.2007 г. 
за РП – Ст.Загора е утвърдена една щатна бройка за длъжността 
„компютърен оператор с деловодни функции”, който е бил усвоен в м. 
януари 2008г. Допълнително на 06.03.2008 г. е изготвено ново искане за 
увеличаване на броя на съдебните служители в РП - Стара Загора, като 
щата на съдебните служители е бил увеличен с 1 водач на МПС (шофьор) - 
считано от 01.01.2009 година, който е усвоен на 09.02.2009г. 
 В РП-Стара Загора се водят следните книги: входящ 
дневник/регистър; азбучник на входящия дневник/регистър; изходящ 
дневник; описна книга на досъдебните производства; азбучник към 
описната книга на досъдебните производства; описна книга по 
наказателно-съдебен надзор по обвинителни актове; описна книга по 
наказателно-съдебен надзор – споразумения, описна книга за внесените 
предложения за освобождаване от нак. отговорност на осн.чл.78а от НК и 
азбучници по тях; книга за изпълнение на присъди; азбучник на осъдените 
лица; заповедна книга. 
 От проверените на случаен принцип книги и регистри се установи, че 
по - голяма част от тях са в съответствие с дадените указания и се попълват 
стриктно, но не са прошнуровани и прономеровани.  
 На електронен носител се водят всички водени на хартиен носител, 
както и азбучници по всички статистически показатели, наблюдавани 
досъдебни, бързи и незабавни производства; преписки и дела, водени 
срещу непълнолетни лица; възложени проверки; преписки за 
принудително лечение; спрени досъдебни производства; решени дела от 
съда; върнати от съда дела; оправдателни присъди по внесени актове; 
задържани лица. 
 Прокурорите ползват в работата си правните програми на Апис. 
 Поради проблем в системата УИС, същата е въведена в експлоатация 
по късно - 01.01.2009 г.  

Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на принципа на 
случайността, чрез програмния продукт „Law Choice” в съответствие със 
Заповед № ЛС-6310/07 г. на Зам.-главния прокурор при Върховна 
касационна прокуратура г-н Валери Първанов. 
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През 2008 година от Административният ръководител не са налагани 
наказания по реда на чл. 311, т. 1 във вр. чл. 308 от ЗСВ и не са изготвяни 
предложения за налагане на дисциплинарни наказания по реда на чл. 312 
ал. 1, т. 1 от ЗСВ, също така не са изготвяни и предложения за поощрения. 
 В изпълнение на Указание № И 301/2007 г. на Главен прокурор, 
изменено и допълнено с Указание № И 283/2008г. през 2008 година РП – 
Ст.Загора е изготвила ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, 
деветмесечни и годишни статистически таблици. На всеки шест месеца е 
изготвян подробен доклад за дейността на Районна прокуратура гр.Стара 
Загора.  
 През 2008 година прокурорите в РП – Стара Загора са участвали в 27 
бр. обучителни семинара. 
 
 2. По организацията на образуването и движението на 
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Преписките през 2008г. са 5255 бр. общо, като от тях новообразувани 
са 5090 и 165 останали от предходни периоди. Общо решени са 3950 бр.  
  През 2008 година са извършени общо 1095 бр. проверки, 1093 бр. са 
извършени от органи на МВР и 2 бр. са извършени от други органи. 
 Отказите да се образува досъдебно производство са 2329 бр. От тях 
обжалвани са 122 бр., потвърдени – 93 бр. и отменени – 29 бр.  
 Необжалваните откази да се образува ДП са общо 2206 бр. 
 Образуваните досъдебни производства са общо 980 бр., а 641 бр. са 
изпратени по компетентност.  
 Останалите нерешени преписки от образуваните през проверявания 
период са 236 бр., от които нерешени в едномесечния срок са 191 бр. и 
нерешени в 3-месечен срок с разрешение на адм. ръководител са 45 бр.  
 В РП 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 7590 
бр., като новообразувани през този период са 1690 бр. ДП, 298 бързи 
производства, 14 незабавни производства, а образувани в предходни 
години са 5666 бр. ДП и едно БП  
 Разследването по 3134 е проведено от следовател, а на 4516 от 
разследващ полицай, като по 19 разследването е 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 70759 бр. От тях разследвани от 
следовател са общо 3124 бр., а от разследващ полицай – 3951 бр.  
 Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 
проверявания период от разследващ орган, намиращи се за 
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произнасяне при прокурор са общо 70 бр., като разследването по 2 бр 
е извършено от следовател, а по 68 бр. от разследващ полицай. 

По 291 бр. от наблюдаваните бързи производства разследването е 
приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК. Разследването по 6 бр. БП е 
приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК, а по 77 бр. е постановено 
разследването да се извърши по общия ред. 

Наблюдаваните незебавни производства, по които разследването е 
приключило в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК са 14 бр., а по 2 бр. е 
постановено разследването да се извърши по общия ред. 

Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ са общо 150 бр., като 125  
бр. са изпратени на разследващия орган, а по 25 бр. прокурорите са 
извършили необходимите действия лично. 

Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 863 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 705 
бр., а спрени срещу известен извършител са 158 бр. 

На случаен принцип бяха проверени следните спрени ДП: 
 ► ДП № ЗМ 74/08г. по описа на ОДП- Стара Загора, пр. № 442/08г. 
Образувано на 20.03.08г. за престъпление по чл.227б ал.2, вр. ал.1 от НК. 
На 27.05.08г. досъдебното производство е изпратено  в РП-Стара Загора с 
мнение за спиране, тъй като местонахождението на извършителя е било 
неустановено. С постановление от 04.06.08г. РП-Стара Загора е спряла НП.  
Обвиняемото лице е обявено за общодържавно издирване, като номерът на 
телеграмата е посочен в писмото до РП – Стара Загора. 
 ► ДП № ЗМ 260/08г. по описа на ОД на МВР- Стара Загора, 
образувано на 02.10.08г. за престъпление по чл.227б ал.1 от НК. С писмо 
от Окръжна прокуратура – Стара Загора срокът за разследване е бил 
удължен с 2 месеца, считано от 02.12.2008г. С постановление от 19.02.09г. 
НП е било спряно на осн. чл.199, чл.244 ал.1 т.1, вр. чл.25 т.2 и чл.244 ал.5 
от НПК. На 25.02.09г. поради възникване на необходимост от провеждане 
на действия по разследването е било поискано възобновяване. На 
27.02.09г. ДП е било възобновено. На 15.06.09г. с постановление РП- Стара 
Загора е разпоредила да се изпълнят дадените указания в 
обстоятелствената му част, като е определила 10 дневен срок за 
изпълнение. С постановление от 29.07.09г. ДП е спряно на осн. чл.199, 
чл.244 ал.1 т.3 от НПК.    
 ► ДП № ЗМ - 369/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за образуване на НП от 12.03.2008г. за престъпление по 
чл. 343, ал. 1, б „б”от НК срещу неизвестен извършител. На 14.05.2008г 
РПУ – Ст.Загора изпраща в РП писмо с мнение за спиране на НП.  
Постановление на РП за спиране на НП е от 19.05.2008г. По делото 
липсват данни за уведомяване на органите на полицията за установяването 
и издирването на извършителя, както и уведомяване на пострадалия, че НП 
е спряно.; 
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 ► ДП № 250/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора /пр.пр. 
№ 3307/2008г. по описа на РП – Ст.Загора/. Постановлението за образуване 
на НП от 17.09.2008г. Постановление на РП за спиране на НП от 
21.11.2008г. На 29.09.2009г. РП – Ст.Загора изпраща писмо до РПУ – 
Ст.Загора за продължаване на действията по установяването и издирването 
на извършителя.; 
 ► ДП № зм - 1179/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора 
/пр.пр. № 4285/2008г. по описа на РП – Ст.Загора/. Постановлението за 
образуване на НП от 18.09.2008г. На 13.11.2008г РПУ – Ст.Загора изпраща 
в РП писмо с мнение за спиране на НП. Постановление на РП за спиране 
на НП е от 17.11.2008г. На 17.08.2009г. РП – Ст.Загора изпраща писмо до 
РПУ – Ст.Загора за продължаване на действията по установяването и 
издирването на извършителя.; 
 ► ДП № 26/2008г. по описа на ОДП, сектор ИП – Стара Загора 
/пр.пр. № 618/2008г. по описа на РП – Ст.Загора/. Постановлението за 
образуване на НП от 07.02.2008г. Постановление на РП за спиране на НП 
от 08.05.2008г. По делото липсват данни за уведомяване на органите на 
полицията за установяването и издирването на извършителя, както и 
уведомяване на пострадалия, че НП е спряно.; 
 ► ДП № 68/2008г. по описа на ОДП на МВР – Стара Загора. 
Постановление на РП за спиране на НП от 01.09.2008г.; 
 ► ДП № зм - 1219/2008г. по описа на РУ на МВР – Стара Загора 
/пр.пр. № 4336/2008г. по описа на РП – Ст.Загора/. Постановление на РП за 
спиране на НП от 20.01.2009г.; 
 ► ДП № 44/2008г. по описа на ОДП на МВР – Стара Загора /пр.пр. 
274/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление на РП за 
спиране на НП от 06.06.2008г.; 
 ► ДП № зм – 170/2008г. по описа на ОДП на МВР – Стара 
Загора/пр.пр. 2775/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление 
на РП за спиране на НП от 05.11.2008г.; 
 ► ДП № зм – 115/2007г. по описа на ОДП на МВР – Стара Загора 
/пр.пр. 2003/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Досъдебното 
производство е образувано срещу неизвестен извършител. Постановление 
на РП за спиране на НП от 24.06.2008г. В пр.пр. липсват данни, дали 
указанието на прокурора, дадено в обстоятелствената част на 
постановлението е изпълнено от разследващите органи. Липсват писма и 
друга кореспонденция от която да е видно, че наблюдаващия прокурор е 
упражнявал контрол. Също така няма данни, че пострадалото лице е 
уведомено за спирането на НП; 
 ► ДП № зм – 3/2007г. по описа на ОДП на МВР – Стара Загора 
/пр.пр. 2002/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Досъдебното 
производство е образувано срещу неизвестен извършител. Постановление 
на РП за спиране на НП от 24.06.2008г. В пр.пр. липсват данни, дали 
указанието на прокурора, дадено в обстоятелствената част на 
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постановлението е изпълнено от разследващите органи. Липсват писма и 
друга кореспонденция от която да е видно, че наблюдаващия прокурор е 
упражнявал контрол. Също така няма данни, че пострадалото лице е 
уведомено за спирането на НП; 
 ► ДП № зм – 97/2008г. по описа на ОДП на МВР – Стара Загора 
/пр.пр. 1539/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление на РП 
за спиране на НП от 05.06.2008г. по този пр.пр. също липсват данни, че 
наблюдаващия прокурор е упражнявал контрол; 
 ► ДП № 98/2008г. по описа на ОДП на МВР – Стара Загора/пр.пр. 
1560/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление на РП за 
спиране на НП от 24.06.2008г. По пр.пр. няма данни  за изпълнение на 
обстоятелственото част на постановлението и последващ контрол от 
страна наблюдаващия прокурор; 
 ► ДП № зм - 5906/2008г. по описа на ОДП на МВР – Стара 
Загора/пр.пр. 426/2009г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление на 
РП за спиране на НП от 04.03.2009г. По пр.пр. няма данни  за изпълнение 
на обстоятелственото част на постановлението и последващ контрол от 
страна наблюдаващия прокурор; 
 ► ДП № 456/2006г. по описа на РУ на МВР – Стара Загора/пр.пр. 
5868/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление на РП за 
спиране на НП от 13.03.2009г. По пр.пр. няма данни  за изпълнение на 
обстоятелственото част на постановлението и последващ контрол от 
страна наблюдаващия прокурор; 
 ► ДП № зм- 49/2007г. по описа на ОДП на МВР – Стара 
Загора/пр.пр. 843/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление на 
РП за спиране на НП от 08.05.2008г. По пр.пр. няма данни  за изпълнение 
на обстоятелственото част на постановлението и последващ контрол от 
страна наблюдаващия прокурор; 
 ► ДП № зм- 40/2008г. по описа на ОДП на МВР – Стара Загора 
/пр.пр. 760/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление на РП за 
спиране на НП от 08.05.2008г.; 
 ► ДП № зм- 134/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора 
/пр.пр. 2031/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление на РП 
за спиране на НП от 18.08.2008г.; 
 ► ДП № 462/2008г. по описа на ОДП на МВР – Стара Загора /пр.пр. 
620/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление на РП за 
спиране на НП от 07.05.2008г.; 
 ► ДП № зм- 1598/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара 
Загора/пр.пр. 5372/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление 
на РП за спиране на НП от 20.01.2009г.; 
 ► ДП № 41/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора/пр.пр. 
759/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление на РП за 
спиране на НП от 07.05.2008г.; 
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Възобновените наказателни производства през проверявания 
период са общо 4998 бр., като спрените срещу неизвестен 
извършител са 4874 бр., а срещу известен извършител 124 бр. 

Прекратените наказателни производства за 2008г. са общо 5352 
бр., от тях водени срещу неизвестен извършител са 4587 бр., а срещу 
известен извършител 765 бр. Обжалваните пред съда постановления 
са 31 бр., от тях отменени са 6 бр. Пред по-горестоящите 
прокуратури са обжалвани 6 бр., като и три постановления са 
отменени. Служебно отменено няма. Общо прекратените поради 
изтекла давност са 4623 бр. 

На случаен принцип бяха проверени следните прекратени 
пр.пр.: 
 ► ДП  № 1502/08г. на РПУ – Стара Загора, образувано за 
престъпление по чл.343а ал.1 б.”а” пр.1, вр. чл.343 ал.1 б.”Б” пр.2, вр. 
чл.342 ал.1от НК. Образувано на 01.11.08г. На 17.12.08г. е било изпратено 
на РП- Стара Загора с мнение за прекратяване на основание чл.24 ал.1 т.9 
от НПК. С постановление от 20.12.08г. РП- Стара Загора НП е прекратено 
на основание чл.199 НПК и чл.343 ал.2 от НК. 
 ► ДП №ЗМ- 1740/08г. на РУ на МВР-Стара Загора, пр.№ 6122/08г. 
Образувано на 22.12.08г. за престъпление по чл. 343 ал.1 б.”б”, вр. с чл.342 
ал.1 от НК. С писмо №6122/11.02.09г. от РП- Стара Загора е направено 
искане за удължаване на срока на разследване с 1 м., считано от 
08.02.2009г. С писмо № 486/13.02.09г. срокът на разследването е удължен с 
2 месеца, считано от 08.02.09г. На 20.03.09г. досъдебното производство е 
било изпратено в РП-Стара Загора с мнение за прекратяване на основание 
чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С постановление от 25.03.2009г. НП е прекратено на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Преписи от постановлението са връчени 
на страните с писмо-обратна разписка. 
 ► ДП № ЗМ 1540/08г. по описа на РУ на МВР- Стара Загора, пр. № 
5346/08г. Образувано на 11.11.2008г. за престъпление по чл. 343 ал.1 б.”б”, 
вр. с чл. 342 ал.1 от НК. С писмо от 22.12.2008г. РП- Стара Загора е 
поискала удължаване на срока за разследване от ОП – Стара Загора, която 
с писмо изх.№ 3545/08г./10.01.09г. е удължила срока на разследване с 2 
месеца, считано от 11.01.09г. С постановление от 17.03.2009г. РП-Стара 
Загора е прекратила НП на основание чл.243 ал.1 т.1, вр. чл.24 ал.1 т.9, вр. 
чл.199 НПК. Приложена е привилегията, визирана в чл.343 ал.3 от НК. 
Впоследствие постановлението е било обжалвано от страна на 
пострадалата пред РС – Стара Загора, който е потвърдил постановлението. 
 ► ДП № ЗМ 1444/08г. , пр. № 5423/08г. Образувано на 25.11.08г. за 
престъпление по чл.343 ал.1 б.”б” пр.2, вр. чл.342 ал.1 от НК. 
Заключението за прекратяване на НП е от 19.01.09г. Постановлението за 
прекратяване на НП от 20.02.2009г. на РП-Стара Загора. 
 ► ДП № ЗМ 1574/08г., пр. № 5446/08г. Образувано на 17.11.08г. за 
престъпление по чл. 343 ал.3 пр.4 б.”а” пр.1, вр. ал.1 б.”б”, вр. чл.342 ал.1 
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от НК. Поискано е удължаване на срока на разследване с 2 месеца, считано 
от 17.01.09г., което е било уважено. На 20.03.2009г. е било изпратено в РП-
Стара Загора с мнение за прекратяване на осно. чл.24 ал.1 т.1 от НПК. РП- 
Стара Загора е прекратила наказателното производство с постановление от 
01.04.2009г. 
 ► ДП № ЗМ 1615/08г., пр. пр. №5584/08г. Образувано на 26.11.08г. 
за престъпление по чл. 343 ал.1 б.”б”, вр. с чл.342 ал.1 от НК. 
Заключителното постановление с мнение за прекратяване на осн. чл.24 
ал.1 т.9 от НПК е било изготвено на 26.01.2009г. С постановление от 
10.02.2009г. РП- Стара Загора е прекратила НП на осн. чл.199 НПК и на 
основание чл.343 ал.2 от НК.  
 ► ДП № ЗМ 1664/08г., пр. № 5752/08г. Образувано на 07.12.08г. за 
престъпление по чл.343 ал.1 б.”б”, вр. чл.342 ал.1 от НК. Разследването по 
делото е приключило на 10.01.2009г. Постановлението за прекратяване на 
НП на основание чл.24 ал.1 т.9 от НПК от  РП-Стара Загора е от 
14.01.2009г. 
 ► ДП № 1296/2008г. по описа на РПУ – Стара Загора. Досъдебното 
производство е образувано срещу М. В. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б 
„б”, вр. чл. 342, ал. 1от НК. Постановлението за прекратяване на НП е от 
21.01.2009г. Постановлението е потвърдено то РС – Ст.Загора и ОС – 
Ст.Загора.; 
 ► ДП № зм - 471/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 03.07.2008г.; 
 ► ДП № зм - 611/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 13.06.2008г.; 
 ► ДП № зм - 599/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 01.07.2008г.; 
 ► ДП № зм - 794/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 19.08.2008г.; 
 ► ДП № зм - 762/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 04.08.2008г.; 
 ► ДП № зм - 1244/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 26.11.2008г.; 
 ► ДП № зм - 596/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 14.07.2008г.; 
 ► ДП № зм - 1488/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 16.01.2009г.; 
 ► ДП № зм - 1075/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 15.10.2008г.; 
 ► ДП № зм - 896/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 26.08.2008г.; 
 ► ДП № зм - 894/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 01.09.2008г.; 
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 ► ДП № зм - 823/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 15.08.2008г.; 
 ► ДП № зм - 814/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 19.08.2008г.; 
 ► ДП № зм - 91/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 21.03.2008г.; 
 ► ДП № 107/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 25.04.2008г.; 
 ► ДП № 326/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановлението за прекратяване на НП от 16.05.2008г.; 
 ► ДП № 156/2008г. по описа на ОДП, сектор ИП – Стара Загора. 
Постановление на РП за прекратяване на НП от 08.08.2008г.;  
 ► ДП № зм - 164/2008г. по описа на ОДП, сектор ИП – Стара Загора. 
Постановление на РП за прекратяване на НП от 28.07.2008г.; 
 ► ДП № 256/2008г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора. 
Постановление на РП за прекратяване на НП от 10.12.2008г.; 
 ► ДП № зм - 239/2008г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора. 
Постановление на РП за прекратяване на НП от 29.12.2008г.; 
 ► ДП № зм - 259/2008г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора. 
Постановление на РП за прекратяване на НП от 23.04.2008г.; 

 В три случая прекратени досъдебни производства, след отменителни 
съдебни актове, са били внесени в съда с обвинителни актове/ респ. 
споразумение, предложение по чл.78А от НК. 

► пр. пр. № 1940/06г. на РП – Стара Загора, ДП № 340/06г. на ОД на 
МВР – Стара Загора. С постановление от 30.12.2008г. е било прекратено 
наказателното производство по цитираното досъдебно производство. 
Същото е било обжалвано пред съда и на 27.01.09г. с определение РС – 
Стара Загора е отменил постановлението за прекратяване на наказателното 
производство. С определение от 10.03.09г. ОС – Стара Загора е потвърдил 
отменителното определение на РС – Стара Загора. На 20.08.2009г. 
наблюдаващият прокурор е изготвил обвинителен акт по ДП № 340/06г. и 
го е внесъл за разглеждане в РС – Стара Загора. 

► пр. пр. № 1295/08г. на РП – Стара Загора, ДП № 255/08г. на РУ на 
МВР – Стара Загора. С постановление от 15.07.2008г. е било прекратено 
наказателното производство по цитираното досъдебно производство. 
Същото е било обжалвано пред съда и на 15.08.08г. с определение РС – 
Стара Загора е отменил постановлението за прекратяване на наказателното 
производство. С постановление на РП- Стара Загора от 20.10.2008г. е било 
прекратено наказателното производство по ДП №255/08г. на РУ на МВР – 
Стара Загора. Постановлението е било обжалвано и с определение  РС – 
Стара Загора по ЧНД № 1755/08г. е било отменено постановлението за 
прекратяване на наказателното производство. На 06.04.2009г. 
наблюдаващият прокурор е изготвил предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност по чл.78А от НК по ДП № 255/08г. и същото е 
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внесено за разглеждане в РС – Стара Загора. На 25.06.09г. съдът е признал 
подсъдимия за невиновен по така внесеното предложение. Срещу 
решението е подаден протест от прокурора. 

► пр. пр. № 4293/07г. на РП – Стара Загора, ДП № 1342/06г. на РУ на 
МВР – Стара Загора. С постановление от 27.11.2008г. е било прекратено 
наказателното производство по цитираното досъдебно производство. 
Същото е било обжалвано пред съда и на 18.12.07г. с определение РС – 
Стара Загора е отменил постановлението за прекратяване на наказателното 
производство. На 29.04.2008г. наблюдаващият прокурор е сключил 
споразумение  по ДП № 340/06г. и го е внесъл за разглеждане в РС – Стара 
Загора. 

Изготвените предложения от разследващите органи до 
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване са общо 428 бр., като уважени са 417 бр., а 
неуважени са 11 бр. Пред горестоящата прокуратура са направени 
430 бр. искания от наблюдаващия прокурор за продължаване на срока 
на разследване, като от тях 427 са уважени, а 3 бр. са неуважени. 

За същият период са направени 3 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 393 бр., от 
тях по образувани ДП през проверявания период - 290 броя, а по образувани ДП 
от предходни години – 103 броя.  
 През 2008г. в РП – Стара Загора са върнати от съда 22 бр. внесени 
обвинителни актове. От тях върнати с разпореждане на съда са 20 бр., а върнати с 
определение  2 бр. 
 На случаен принцип бяха проверени следните върнати от съда ОА: 
 ► ДП №1181/07г. по описа на РПУ-Стара Загора, пр. № 4034/07г. по 
описа на РП- Стара Загора. Образувано по чл.129 от НК.  

Мотивите на съда за връщане на делото са относно това, че липсва 
точно описание коя част от тялото на пострадалата е контактувала с 
твърдия терен при падането, което е от съществено значение за 
установяване на точния механизъм за причиняване на констатираното 
телесно увреждане. Липса в обстоятелствената част на обвинителния акт 
на конкретно и точно описание на механизма на престъплението, на 
фактите, които обуславят обвинението. ДП №1348/05г. по описа на РПУ – 
Стара Загора, пр.№ 3172/05г. на РП- Стара Загора. Образувано е за 
престъпление по чл. 196 ал.1 т.2, вр. чл.195 ал.1 т.3 и т.4, вр. чл.194 ал.1, 
вр. чл.29 б. „а” и б.”б”, вр. чл.26 ал.1 от НК. Мотивите на съда за връщане 
са неуведомяване на пострадалото юридическо лице – Община Стара 
Загора за извършеното престъпление с оглед защита на правата й по чл.75 
от НПК и невръчване на постановление за прекратяване на наказателното 
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производство. Към материалите по ДП е приложено уведомително писмо 
№1122/07г. на Община Стара Загора, от което е видно, че същата е била 
надлежно уведомена за извършеното престъпление, като е посочила 
надлежен представител на пострадалото ЮЛ, който от своя страна е бил 
уведомен за правата по чл.75 от НПК и е бил връчен препис от 
постановлението за частично прекратяване на НП. 
 ► ДП №1644/07г. по описа на РПУ – Стара Загора, пр. №5406/07г. 
Образувано за престъпление по чл.198, ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК. Съдията 
– докладчик е констатирал съществени нарушения на процесуалните 
правила, довели до ограничаване правата на пострадалите, изразяващи се в 
това, че малолетните пострадали не могат да упражняват самостоятелно 
правата си и следвало родителите им да бъдат уведомени за наказателното 
производство и да им бъдат предявени материалите по делото. 
Пострадалите действително са малолетни и в тази връзка са били 
разпитани като свидетели в присъствието на инспектор ИДПС и на 
двамата си родители, като в протоколите за разпит е записано, че не желаят 
да им бъдат предявявани материалите по делото, т.е. процесуалните 
действия са били извършени със знанието и съгласието на законните 
представители на малолетните лица.  
 ► ДП № 1084/07г. по описа на РПУ – Стара Загора, пр. № 2773/07г. 
Образувано за престъпление по чл.343 ал.3 б.”а” предл.1, вр. ал.1 б. „б” 
предл. 2, вр. чл.342 ал.1 от НК. Мотивите за връщане се несъответствието 
между фактическата обстановка, описана в обстоятелствената част и 
диспозитива на обвинителния акт. В този случай в обстоятелствената част 
на ОА е описано, че деецът е избягал от местопроизшествието, но този 
квалифициращ белег не е изписан текстово в диспозитива, а само цифрово 
като ал.3, без да е посочено кое предложение.  
 ► ДП № 109/02г. по описа на ОСС-Стара Загора, пр. № 1123/03г. 
Образувано за престъпление по чл.211, вр. чл.209 ал.1, вр. чл.18 от НК. 
Мотивите за връщане са съществени нарушения на процесуалните 
правила, изразяващи се в непълно конкретизиране на действията, които 
обективират изпълнителното деяние, липса на яснота защо е посочен този 
период на извършване на изпълнителното деяние, липса на яснота дали е 
довършено престъплението, непосочване на всички факти, обуславящи 
съставомерността на деянието.  
 ► ДП № 310/06г., пр. №3833/05г. Образувано за престъпление по 
чл.210 ал.1 т.5, вр. чл.209 ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК.  Мотивите за връщане 
са съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в 
недостатъци на внесения обвинителен акт, а именно: непълна 
конкретизация на действията, които обективират изпълнителното деяние, 
липса на яснота защо е посочен този период на извършване на 
изпълнителното деяние, липса на яснота дали се касае за продължено или 
продължавано престъпление и с какви действия е въведен пострадалия в 
заблуждение. 
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 ► ДП № 759 в-с/05г. по описа на ОСС – Стара Загора, пр. № 
2622/05г.(нохд № 809/08г.). Образувано за престъпление по чл. 122 ал.1 от 
НК. 
 ► ДП № 1286/07г. по описа на РПУ – Стара Загора, пр. № 4359/07г. 
(нохд № 1503/08г.). Образувано за престъпление по чл.198 ал.1 от НК. 
 ► ДП № 102/08г. по описа на РПУ – Стара Загора (нохд № 670/08г.). 
Образувано за престъпление по чл.343б ал.1 от НК. 
 ► ДП № 1388/07г. по описа на ОДП – Стара Загора, пр.№ 468/08г. 
Образувано за престъпление по чл. 343 ал.1 б.а”, вр. чл.342 ал.1 от НК. 
 ► ДП № 261/05г. на ОДП – Стара Загора, пр.№ 2583/05г. 
Образувано за престъпление по чл.210 ал.1 т.5, вр. чл.209 ал.1, вр. чл.26 
ал.1 от НК. 
 ► ДП № 214/06г. на ОДП – стара Загора, пр. вх.№ 1121/05г. (нохд 
№823/08г.). Образувано за престъпление по чл.311 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 
от НК. 
 ► ДП № 74/07г. на РП „ТП” – Стара Загора, пр. № 1455/08г. (нохд № 
1216/08г.). 
 ► ДП № 1920/07г. по описа на РУ на МВР – Стара Загора, пр. № 
6185/07г. (нохд№ 1120/08г.). Образувано за престъпление по чл. 354а, ал.3, 
т.1 от НК. 
 ► ДП № 1920/08г. по описа на РУ на МВР – Стара Загора, пр. 
№6185/08г. (нохд № 1449/08г.). Образувано за престъпление по чл.354а, 
ал.3, т.1 от НК. 
 ► ДП № 1289/07г. по описа на РПУ – Стара Загора, пр. №4378/07г. 
(нохд № 1281/08г.) 
 ► ДП № 53-с/07г. по описа на ОСлС – Стара Загора, пр. вх.№ 
6058/07г. (нохд № 1313/08г.). Образувано за престъпление по чл.159б, ал.2 
т.1, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20 ал.2 от НК. 
 ► ДП № 235 в-с/99г. по описа на ОСлС – Стара Загора, пр. № 
1414п/99г. (нохд № 1341/08г.). Образувано за престъпление по чл. 152 ал.3 
т.1 и т.3, вр. ал.1 т.2, вр. чл.20 ал.2 от НК. 
 ► ДП №  250/08г., пр. № 1145/08г. (нохд № 1408/08г.). Образувано 
за престъпление по чл. 195 ал.1 т.6, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК. 
 ► ДП № 918/08г., пр. № 3305/08г. (нохд № 1516/08г.). Образувано за 
престъпление по чл. 195 ал.1 т.3 пр.2 и т.4, вр. чл.194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от 
НК. 
 ► ДП № 314/04г. по описа на РУ „ТП” – Стара Загора, пр. № 
2824/04г. (нохд № 1312). Образувано по чл.195 ал.1 т.2, т.4 и т.5 от НК. 
 ► ДП № 95/08г. по описа на РУ на МВР – Стара Загора, пр. № 
476/08г. (нохд № 1588/08г.). Образувано за престъпление по чл. 195 ал.1 
т.4 и 5, вр. чл.194 ал.1 от НК, като за единия обвиняем е по чл. 196 ал.1 т.2 
пр.2, вр. чл. 195 ал.1 т.4 и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.29 ал.1 б.”а” и б. „б” от 
НК. 
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 ► ДП № 1030/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора /пр.пр. 
№ 3646/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Внесен обвинителен акт на 
29.10.2008г. за престъпление по чл. 343, ал.1, б „б”, предложение второ, вр. 
с чл. 342, ал. 1, предложение трето от НК.; 
 ► ДП № зм - 142/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора 
/пр.пр. № 596/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Внесен обвинителен 
акт на 11.04.2008г. за престъпление по чл. 343, ал.1, б „б”, вр. с чл. 342, ал. 
1 НК; 
 ► ДП № 404/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора /пр.пр. 
№ 1386/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Внесен обвинителен акт на 
05.09.2008г. за престъпление по чл. 343, ал. 3, предложение трето, б „а”, 
предложение второ, вр. ал. 1, б „б”, предложение второ, чл. 342, ал. 1, 
предложение трето от НК.; 
 Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания 
период са общо 399 бр. 
 Общият бр. осъдителни присъди по общия ред е 221 бр., 12 от които 
са протестирани. Седем протеста са неуважени, а 5 – уважени. 
 Оправдателните присъди по общия ред са 6 бр., като всички бяха 
проверени: 
 ► НОХД № 1969/06г., ДП № 340/06г. на РУ „ТП” – Стара Загора, 
пр.№ 4504/06г. за престъпление по чл.343б ал.1 от НК. 
 ► НОХД № 1140/06г. за престъпление по чл. 206 ал.1 от НК.  
 ► НОХД № 572/07г., ДП № 1535/06г. на РПУ – Стара Загора, пр. № 
3841/06г. за престъпление по чл.195 ал.1 т.4 и т.7, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.28 
ал.1, вр. чл.20 ал.4, вр. чл.18 ал.1 от НК. Съдът е приел, че авторството на 
деянието не е доказано, като същото не се потвърждава и от косвените 
доказателства по делото. 
 ► НОХД № 1727/06г., ДП (сл. дело)№ 70/99г. по описа на ОСС – 
Стара Загора, пр.№ 1288/96г. за престъпление по чл. 210 ал.1 т.2 и т.5, вр. 
чл.209 ал.1 от НК. 
 ► НОХД № 1343/07г., ДП № 312/06г. по описа на ОДП – Стара 
Загора, пр.№ 2999/06г. за престъпление по чл.316, вр. чл.311 ал.1 от НК. 
 ► АНД № 1584/07г., пр.№ 1364/07г. за престъпление по чл.187 ал.1 
от НК. 
 ► АНД № 1678/07г., ДП №176/07г. по описа на ОДП – Стара Загора, 
пр.№ 1961/07г. за престъпление по чл.216 ал.1 от НК. 
 Всички оправдателни присъди са протестирани. От тях уважени са 2 
протеста, а неуважени – 4. 

През 2008г. година 107 дела са внесени с обвинителни актове са 
постановени осъдителни присъди по реда на глава XXVІІ от НПК. 

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

През 2008 година със споразумение по реда на чл. 384 НПК са 
приключили общо 136 дела.  
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Внесените в съда споразумения по реда на чл. 381 НПК са 343 бр. 
Одобрените за този период са 347, като включват и внесени от минали 
периоди. 

Бяха проверени следните върнати от съда споразумения: 
 ► ДП № 286 в-с /99г. по описа на РУ на МВР – Стара Загора, пр. 
№1286/99г. (нохд №1378/08г.). Мотивите за връщането са липса на данни 
за връчване на постановлението за прекратяване на наказателното 
производство  по отношение на 4 лица, спрямо които наказателното 
производство е било прекратено по давност. 
 ► ДП № 518/08г. по описа на РПУ – Стара Загора, пр. № 1327/08г. 
(нохд № 992/08г.). Образувано за престъпление по чл.235 ал.1, вр. чл.20 
ал.2 от НК. Споразумението не е било одобрено от съда, тъй като от 
изисканата справка за съдимост се е установило, че деянието на едно от 
обвиняемите лица по това производство е извършено в условията на 
опасен рецидив по смисъла на чл.29 ал.1 б.”а” от НК. 
 ► ДП № 1356/07г., пр. № 4649/07г. (нохд № 351/08г.). Образувано 
по чл.195 ал.1 т.3, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК. Върнато поради 
това, че няма убедителни доказателства, че вредите, причинени с деянието, 
са били възстановени в пълен размер. Също така не са били и предявени 
материалите по делото на пострадалото лице. 
 ► ДП № 1701/07г. на РПУ – Стара Загора, пр. № 5637/07г. (нохд № 
226/08г.). Образувано по чл.343б ал.2, вр. ал.1 от НК. Мотивите за връщане 
са наличие на данни по делото за причинени имуществени вреди на л.а. в 
размер на 999.00лв., които не са били възстановени или обезпечени. 
 Постоянно действащата комисия (ПДК) в РП- Стара Загора не 
споделя мотивите на съда, тъй като законодателят изрично е посочил в 
чл.381 ал.3 от НПК само причинените с престъплението имуществени 
вреди. Престъплението по чл.343б ал.2, вр. ал.1 от НК по своя характер не 
е резултатно, а на просто извършване, поради което в престъпния състав 
няма резултат, респ. няма съставомерни вреди. 
 ► ДП № 343/06г. на ОДП – Стара Загора, пр. № 3468/06г. (нохд 
№11/08г.). Образувано за престъпление по чл.201, вр. чл.26 ал.1 от НК. 
Мотивите за връщане са липса на убедителни доказателства, че вредите са 
възстановени в пълен обем и съответно от кого. Липса на разпит на две от 
пострадалите общо осем лица. Несъгласие на съдията с правната 
квалификация на деянието, поради неизясняване на въпроса има ли и 
документно престъпление, което би било квалифициращ белег за друго 
обвинение. 

През 2008 година с предложения по реда на чл. 375 НПК във вр. чл. 
78а от НК са внесени в съда общо 118 бр. Решени от съда са общо 112. От 
тях уважени предложения  са 103 бр., оправдани са 2 бр., прекратени в 
предвидените от закона случаи са 2 бр. и върнати от съда 5 бр. 
 Бяха проверени следните върнати от съда предложения по чл.78а от 
НК, внесени по реда на на чл. 375 НПК: 
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 ► АНД № 1067/08г., ДП № 421/08г. на РПУ – Стара Загора, пр. 
№1286/08г. за престъпление по чл.129 от НК. Мотивите са, че 
престъплението по чл.129 от НК е умишлено и наказанието е до 5 години 
лишаване от свобода. 
 ► АНД № 1829/07г. , ДП № 277/05г. на ОДП- Стара Загора, пр.№ 
2866а/03г. за престъпление по чл.316, вр. чл.309, вр. чл.26 ал.1 от НК. 
Мотивите на съда за връщане е констатирано несъответствие между 
фактическото и юридическото обвинение. В заключителната част на 
предложението за освобождаване от наказателна отговорност и налагане 
на административно наказание по чл.78а от НК е посочено, че се касае за 
престъпление по чл.316, вр. чл.309 ал.1 от НК, но в обстоятелствената част 
са изложени факти за осъществено престъпление по чл.309 ал.1 от НК. 
 ► АНД № 294/08г., ДП № 24/08г., пр.№ 153/08г. за престъпление по 
чл.354а ал.5, вр. ал.3 т.1 от НК. Определението на съда е мотивирано с 
това, че предложението по чл.78а от НК е немотивирано поради неясно и 
противоречива обосновка на квалификацията „маловажен случай”. С 
използвания израз „малозначително деяние” се навеждал довод, че 
деянието не е престъпно по смисъла на чл.9 ал.2 от НК, поради което 
липсвала ясна воля на прокурора относно наличието на престъпление. 
 ► АНД № 85/08г., ДП № 739с/05г. по описа на ОСС – Стара Загора, 
пр.№ 2751/05г. за престъпление по чл.343 ал.3 пр. 1 б.”а” пр.1, вр. ал.1 
б.”б”, вр. чл.342 ал.1 от НК. Върнато поради наличието на отрицателна 
предпоставка  - „пияно състояние” за приложението на чл.78а от НК. 

► АНД № 83/08г., ДП № 1369/07г., пр.№ 4601/07г. за престъпление 
по чл.343 ал.3 б.”а”, вр. ал.1 б.”б”, вр. чл.342 ал.1 от НК. Мотивите на съда 
за връщане са допуснати технически грешки при изписването на датата на 
деянието в протокола за привличане на обвиняемо лице и в протокола за 
разпит (от една и съща дата – 31.08.06г.), като по същото ДП, след 
извършване на допълнителни следствени действия, делото не е предявено 
повторно на пострадалия. От друга страна е налице непълнота на акта. В 
предложението на прокуратурата за освобождаване от наказателна 
отговорност и налагане на административно наказание на основание чл.78а 
от НК не са посочени датата и мястото на извършване на престъплението. 
 ► ДП № 1295/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора /пр.пр. 
№ 4633/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление за 
освобождаване от наказателна отговорност и прилагане на 78а от НК от 
29.01.2009г.; 
 ► ДП № зм - 1018/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора. 
Постановление за освобождаване от наказателна отговорност и прилагане 
на 78а от НК от 30.10.2009г.; 
 ► ДП № 303/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора /пр.пр. 
№ 1084/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление за 
освобождаване от наказателна отговорност и прилагане на 78а от НК от 
28.05.2009г.; 
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 ► ДП № 265/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора /пр.пр. 
№ 1005/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление за 
освобождаване от наказателна отговорност и прилагане на 78а от НК от 
10.05.2009г.; 
 ► ДП № зм - 33/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора 
/пр.пр. № 246/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление за 
освобождаване от наказателна отговорност и прилагане на 78а от НК от 
26.09.2009г.; 
 ► ДП № 1891/2007г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора /пр.пр. 
№ 35/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление за 
освобождаване от наказателна отговорност и прилагане на 78а от НК от 
13.03.2009г.; 
 ► ДП № 266/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора /пр.пр. 
№ 1024/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление за 
освобождаване от наказателна отговорност и прилагане на 78а от НК от 
01.07.2009г.; 
 ► ДП № 255/2008г. по описа на РПУ на МВР – Стара Загора /пр.пр. 
№ 1296/2008г. по описа на РП – Стара Загора/. Постановление за 
освобождаване от наказателна отговорност и прилагане на 78а от НК от 
06.04.2009г.; 
 
 За 2008г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са общо 
1221 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 242 бр. 
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2008г. са 494 бр. 
Неприведените в срок присъди са 14 бр., и само едно изпълнение на 
наказание е отложено. 
 

КОНСТАТАЦИИ: 

 
РП – Стара Загора се помещава в две сгради, поради което има 

сериозни проблеми с осъществяване на комуникацията между 
деловодството на прокуратурата и прокурорите и служителите, които 
работят в  сградата на ОСлО-Стара Загора. Малка част от прокурорите и 
съдебната администрация се помещават в сградата на съдебна палата 
гр.Стара Загора при незадоволителни условия на работа. По –голямата 
част от прокурорите в РП-Стара Загора-19 броя прокурорите и една от 
съдебните служителки са настанени в сградата на Окръжна следствена 
служба гр.Стара Загора при много добри условия на работа,сега ОСО при 
ОП-Ст.Загора. По отношение на материалната база - всички разполагат с 
необходимата техника и имат достъп до съответните правни или 
деловодни програми. Всички кабинети са оборудвани с климатична 
инсталация.   

Преписките и досъдебните производства се разпределят на случаен 
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принцип, чрез предоставения от ВСС програмен продукт за случайно 
разпределение на преписки и дела Law Choice.  

Наблюдателните дела са много добре подредени. 
Спазват се предвидените в НПК срокове, както по отношение на 

решаването на преписките и разследването на досъдебните производства, 
така и при действията на прокурора след приключване на разследването. 

В периода на проверката бяха констатирани,че не са възстановени  12 
броя останали от преди 2000г. загубени досъдебни производства срещу 
НИ./Към момента на изготвянето на настоящия акт техният брой е 7/  

През проверявания период от РП- Стара Загора са били подадени 3 
(три) броя протести на основание чл.243 ал.VI от НПК срещу отменителни 
определения на Районен съд – Стара Загора, постановени по реда на чл. 
243 ал. 3 от НПК.  

Два от подадените протести са били уважени от въззивния съд, като с 
постановените съдебни актове първоинстанционните отменителни 
определения са били отменени, а постановленията на РП – Стара Загора за 
прекратяване на наказателното производство са били потвърдени. 

Един протест на РП- Стара Загора не е бил уважен от въззивния съд, 
като с постановения съдебен акт първоинстанционното отменително 
определение е било потвърдено, а постановлението на РП – Стара Загора 
за прекратяване на наказателното производство е било отменено. След 
постановено допълнително разследване, съгласно указанията на съда, 
наказателното производство е било прекратено. 

За преодоляване на проблемите с връщането на внесени в съда ДП, в 
РП – Стара Загора са предприети множество мерки. Създаден е и се 
поддържа се регистър на върнатите от съда ДП. Ежемесечно се провеждат 
работни съвещания на прокурорския състав, на които се докладват всички 
върнати от съда ДП, причините за връщането им и се набелязват мерки за 
бъдещо недопускане на установените нарушения. Въз основа на 
осъществяваните дискусии от прокурорите, се подготвят въпроси до 
наказателно отделение на РС – Стара Загора, които се предоставят на 
ръководството на съда. След провеждане на разисквания между съдиите, 
РП е уведомявана за становището им ,с оглед уеднаквяване на практиката. 

Със Заповед №1/15.01.2008г. на Районен прокурор – Стара Загора е 
разпоредено създаване на досиета за всяка постановена оправдателна 
присъда и върнато от съда за допълнително разследване дело. Досиетата се 
съхраняват при административен секретар при РП-Стара Загора. Същите 
съдържат становище на прокурор , изготвил върнатия от съда прокурорски 
акт, становище на прокурора, явил се в съдебно заседание, както и 
становище на създадената със същата заповед постоянно действаща 
комисия. Извършват се тримесечни аналитични справки по горните 
въпроси. 

    В РП – Стара Загора през проверявания период се наблюдава висок 
относителен дял на прекратените ДП спрямо наблюдаваните и решени ДП. 
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Това се дължи на работата по спрени ДП от предходни години, по които 
давността за наказателно преследване е изтекла към 2008 година и през 
периода са били възобновени и прекратени. 

  По отношение на спрените дела срещу ИИ лицата са обявявани за 
ОДИ, като номерът на телеграма, с която същите са обявени за издирване 
надлежно се посочва в постановлението за спиране на РП – Стара Загора. 

   По спрените дела срещу НИ в пр.пр. липсват данни, дали указанието 
на прокурора, дадено в обстоятелствената част на постановлението е 
изпълнено от разследващите органи. Липсват писма и друга 
кореспонденция от която да е видно, че наблюдаващия прокурор е 
упражнявал контрол. Също така няма данни, че пострадалото лице е 
уведомено за спирането на НП. 
 Влезлите в сила присъди  са привеждани за изпълнение в законния 
срок, като са били изпращани своевременно от прокуратурата, чрез 
отговарящите по надзора прокурори, на съответните органи по 
изпълнението. 
          Много е добър показателят на оправдателните присъди - 4 броя. 
 Районният прокурор г-жа Ем. Вакарелска, която е отскоро назначена 
като административен ръководител, при проверката показа умело 
ръководене на поверената й прокуратура. Като прокурор има внесени 15бр. 
обвинителни актове, от които върнати от съда само 1брой и работи 
наравно с другите прокурори. (за сравнение зам.- районният прокурор Д. 
Първанова, която ще бъде обсъдена по-долу, има внесени за цялата 2008г. 
само 2бр. обвинителни акта). Районният прокурор Вакарелска определено 
съчетава административни умения и професионализъм, за което се ползва 
със съответния авторитет.  
 Не са задоволителни резултатите на зам.-районния прокурор Д. 
Първанова, за което говорят най-малкият брой внесени обвинителни 
актове, в сравнение с другите прокурори, за 2008г., както и значителният 
брой откази от образуване на досъдебно производство при непълно 
изясняване на фактическата обстановка, при извършваните  предварителни 
проверки. По отношение на дейността на прокурор Първанова и във връзка 
с установеното от плановата проверка Инспекторатът ще се произнесе с 
отделен акт. 
 Проверена беше обстойно също така и работата на прокурор 
Вероника Гьонева. Констатира се, че същата има 18бр. внесени 
обвинителни актове и върнат от съда само 1брой, което е добър показател. 
Постановените от нея откази от образуване на досъдебно производство са 
недостатъчно мотивирани.  
          Оценката за дейността на прокуратурата е добра. 
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  ПРЕПОРЪКИ: 
 

1. Да се прономероват и прошнуроват книгите, които се водят в РП – 
Стара Загора. 

2. Прокурорите от РП – Стара Загора да продължат да осъществяват 
постоянен надзор и да следят за спазването на сроковете от страна на 
разследващите органи. 

3. При необходимост да упражняват правомощията си по чл.46 ал.2 т.2 от 
НПК. 

4.  Да се използват максимално възможностите за провеждане на 
задочното производство по ЕЗА. 

5. По спрените дела срещу НИ да се изискват данни, дали указанието на 
прокурора, дадено в обстоятелствената част на постановлението за 
спиране е изпълнено от разследващите органи. Да се прилагат писма и 
друга кореспонденция, от която да е видно, че наблюдаващият 
прокурор е упражнявал контрол, както и че пострадалото лице е 
уведомено за спирането на НП. 

6. Да се проведат беседи с дознателите как се подрежда досъдебно 
производство,след приключване на разследването,преди изпращането 
му на прокурора,съгласно практиката /Инструкция №1/04г./ 

7. Да се даде приоритет по дела с висок обществен интерес, по  стопански 
дела,както и такива,чиято давност наближава да изтече. 

8. На основание чл.54 ал.1,т.7 и чл.58 от ЗСВ се препоръчва на Районния 
прокурор да наблюдава дейността на прокурор В.Гьонева,с оглед 
изложеното в констатациите за  срок от три месеца, след което да 
уведоми Главния инспектор за дейността на прокурор Гьонева през 
периода. 

9. Районният прокурор да направи съвещание с прокурорите, относно 
набелязване на мерки за отстраняване на недостатъците. 

 
 
 

 
                    ИНСПЕКТОР: 
 
                        Ал. МУМДЖИЕВ 


