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 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

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

 
            

 
                                       

  
 

          
 
 

 
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА  

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
      
  

В периода 13 - 24 октомври  2008г. на основание заповед № 
159/03.10.08г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 
програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 
Окръжна прокуратура гр. Велико Търново и прокуратурите в района 
Проверката в ОП Велико Търново бе извършена на 13 и 14.10.2008г. от  
проверяващи - инспектор  -  Ясен Тодоров  и експерти Сия Иванчова и 
Димитрина Долапчиева.  
 Проверката беше извършена на място – в сградата на Съдебната 
палата гр.Велико Търново, като проверяващите се запознаха 
непосредствено с организацията на административната дейност и 
организацията по образуването и движението на прокурорските преписки, 
както и приключването им в установените срокове. 
 За проверявания период в прокуратурата са работили общо 9 
прокурори -  Таня Недкова – административен ръководител и прокурорите 
Мачева, Денев, Сариев, Ирманова, Томов, Калчев, Балъков и Кърчева. В 
момента на проверката няма незаети щатни бройки за прокурори. Общият 
брой служители в ОП Велико Търново е 12 души през 2007 година, а 
конкретно заетите длъжности са:  съдебен администратор – 1бр.; 
административен секретар-1 бр.; системен администратор – 1бр.;съдебен 
секретар-2 бр.; компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции-2 
бр.; съдебен деловодител-1 бр.; съдебен архивар-1 бр. и призовкар, той 
куриер и чистач-1 бр.; шофьор – 1 бр.; пазач-невъоръжена охрана – 1 бр. 
  През 2008г. бройката на служителите е увеличена   с двама 
служители и в момента в ОП Велико Търново има трима съдебни 
секретари и двама компютърни оператори, изпълняващи деловодни 
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функции. През 2008 година един от прокурорите е отсъствал повече от 1 
месец поради ползван отпуск по болест. 
  
  
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ  
  
 Организационното и административно ръководство в Окръжна 
прокуратура гр. Велико Търново се осъществява от прокурор ТАНЯ 
НЕДКОВА, която е административен ръководител. 

ОП Велико Търново се помещава  на един етаж от съдебната палата. 
На етажа са настанени също Районна прокуратура Велико Търново и 
Апелативна прокуратура Велико Търново.Всички прокурори от ОП 
работят по трима в кабинет с изключение на окръжния прокурор. За 
служителите има две помещения, едното от които е преходно към кабинета 
на административния ръководител и извършването на справки , издаването 
на удостоверения е изключително затруднено. 
 В ОП Велико Търново електронната система за случаен подбор е 
въведена през 2007година със Заповед на Окръжния прокурор на ОП 
Велико Търново. В заповедта е определен процентът на участие на всеки 
от прокурорите по различните видове преписки, предвид натовареността, 
както и лицата, които работят с програмата. 
 Ползват се правно-информационните продукти „Сиела” и „Апис 6”, 
„Lacorda”, Антивирусен софтуер, ПИС, използва се деловодната програма 
на прокуратурата УИС, предоставена от Върховна касационна 
прокуратура. Всички прокурори, деловодители , системният  
администратор и съдебните секретари работят с тази програма. 
 Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно 
Правилника за организация на дейността на администрацията на 
прокуратурата на РБ, както и съгласно указания на ВКП .  
 По собствена преценка се водят книга на АХД; книга за ВЧНД; книга 
за ВНОХД;  книга за КНАХД; книга за архивните единици в 
прокуратурата и книга за съдебните кандидати. 
  Всички книги се водят съгласно изискванията, прегледно се 
попълват графите, книгите са прономеровани и прошнуровани, с подпис и 
печат на прокуратурата.  

Всички книги се водят на хартиен носител, а „генератор на 
идентификатор на НП и на индикатор на престъпление” се води и на 
електронен носител. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ПРЕПИСКИТЕ 

 През  2007г. в ОП Велико Търново са постъпили общо 3195 бр. 
преписки, от които 3010 броя са новообразувани и 185 броя са останали 
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от предходни периоди. Решени общо през периода са 3166 преписки, от 
тях- откази да се образува досъдебно производство - 160 броя. От тези 
откази са обжалвани 34 бр. , потвърдените са 31 броя, а отменените са 3 
бр. Необжалваните откази са 126 броя. Образуваните досъдебни 
производства са 44 броя,  а изпратените преписки по компетентност са 
общо 463 бр. 

Инстанционните решения на АП по преписки на ОП са общо 112 бр., 
от тях отменените са 11 бр., а потвърдените – 101 бр. 

Инстанционните решения на ОП по преписки на РП са общо 391 бр., 
от тях – 10 преписки общо са отменени и 291 бр. са потвърдени. Няма 
инстанционни преписки извън едномесечния срок. 

Останали нерешени преписки от образуваните през проверявания 
период са общо 29 бр., от тях 2 бр. са нерешени в едномесечен срок, 
останалите са решени в сроковете след продължения, получени по 
съответния ред. 

 Няма преписки на специален отчет. Нерешените преписки, останали 
от предходни години са две -  пр.пр. № 409/06г. на прокурор Калчев , 
която е получена в ОП на 14.01.2008г. и е решена на 25.03.2008г. – т.е. 
след 2 месеца и 11 дни , като е постановен отказ и е изпратена по 
компетентност на РП Велико Търново; 

Пр.пр. № 1077/06г. на прокурор Калчев, която е получена в ОП след 
извършена проверка на 05.11.07г. и е решена на 26.01.2008г. – т.е. след 
2 месеца и 21 дни. Постановен е отказ за образуване на ДП. 

През първото шестмесечие на 2008г. в Окръжна прокуратура Велико 
Търново са постъпили общо   1391 бр. преписки, от които 1362 бр. са 
новообразувани и 29 броя са останали от предходни периоди. 
 От тях са решени общо 1348 бр., от които с откази за образуване на 
досъдебно производство –85 бр. От тези откази 5 броя преписки са 
обжалвани , 4 бр. са потвърдени и 1 бр. е отменен. 

Необжалваните откази са общо 80 бр. За периода са образувани 15 
досъдебни производства,  а  изпратените по компетентност  преписки са 
общо 155 броя. 

Инстанционните решения на АП по преписки на ОП са общо 59 бр., 
от тях отменените са 8 бр., а потвърдените – 51 бр. 

Инстанционните решения на ОП по преписки на РП са общо 193 бр., 
от тях – 43 преписки общо са отменени и 150 бр. са потвърдени. Има 
една инстанционна преписка извън месечния срок.  

Останали нерешени преписки от образуваните през проверявания 
период са общо 43 бр., тях  една преписка е нерешена в едномесечен 
срок, останалите са решени в сроковете с продължения, получени по 
съответния ред. 

Няма преписки на специален отчет. Нерешените преписки, останали 
от предходни години са две -  пр.пр. № 2997/07г. на прокурор Калчев , 
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която е получена в ОП на 23.06.08 г. и е решена на 23.07.08г., като е 
образувано досъдебно производство; 

Пр.пр. № 3054/07г. на прокурор Калчев, която е получена в ОП след 
извършена проверка на 12.05.08г. и е решена на 20.08.2008г. – т.е. след 
3 месеца   и 8 дни. Постановен е отказ за образуване на ДП. 

 Няма преписки на специален отчет съгласно т. 5 от Заповед № ЛС-
2184/07г. на Главния прокурор на РБ. 

 
ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДОСЪДЕБНИТЕ 

ПРОИЗВОДСТВА В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.  ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО 

 
НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2007г. общо – 

440 бр., от тях – образуваните през проверявания период са 223 бр., а 
образуваните в предходни години са 217 бр.   Приключените от 
разследващ орган ДП и решени през 2007г. са общо 256 броя.  

 НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП  от разследващия орган в сроковете по чл. 234 
от НПК са 61 бр. досъдебни производства, образувани през проверявания 
период и 16 бр. ДП , образувани в предходни години. Няма   получени от 
разследващия орган и нерешени от наблюдаващия прокурор над един 
месец за проверявания период.                                             

НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА през  ПЪРВОТО 
ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2008г. общо – 203 бр., от тях – образуваните през 
проверявания период са 105 бр., а образуваните в предходни години са 98 
бр.   Приключените от разследващ орган ДП и решени през периода са 
общо 117 бр. 

НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП  от разследващия орган в сроковете по чл. 234 
от НПК са 60 бр. досъдебни производства, образувани през проверявания 
период и 15 бр. ДП , образувани в предходни години. За периода са    
получени от разследващия орган и нерешени от наблюдаващия прокурор 
над един месец  2 бр. ДП, и двете са на прокурор Калчев.                                             

               
СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2007 г. общо 

са 35 бр. , от тях срещу неизвестен извършител - 22 бр. и срещу известен 
извършител 13 бр.,  възобновените са общо 5 бр. и всички са образувани 
през предходни години. 

През първото полугодие на 2008 г. спрени НП общо 22 броя, срещу НИ 
16 бр. и срещу ИИ – общо 6 броя, възобновените производства са общо 6 и 
от тях едно ДП е образувано през проверявания период, а останалите 5 са 
образувани в предходни години. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора , през 
2007г. са общо 271 бр., от тях 8 бр. са обжалвани пред съд  и  4 броя са 
потвърдени и 4 бр. са отменени. Обжалвано пред по-горна прокуратура  е 
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едно прекратено ДП, което е отменено от ВКП / ДП №2124/03г., внесен е 
обвинителен акт и е приключило със споразумение/, няма служебно 
отменени от по-горни прокуратури наказателни производства. 

За проверявания период през 2008г. са прекратени 91 ДП ,  
обжалвани  пред съда – общо 4 броя, от които 3 бр. са отменени и едно НП 
е потвърдено. Няма обжалвани  пред по-горна прокуратура, както и 
служебно отменени от по-горни прокуратури прекратени досъдебни 
производства. 
 
 През 2007 година прокурорите в ОП Велико Търново са внесли в 
съда общо 54 броя прокурорски акта. От тях внесените обвинителни актове  
са 41 броя и 13 бр.   са предложенията за споразумение. Не са внесени 
предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание. От внесените актове за допълнително 
разследване от съда е върнато едно дело  с определение на съда. Общо от 
съда по обвинителен акт през 2007 г. са решени 41 дела, като по 38 бр. са 
постановени осъдителни присъди, постановена е 1 оправдателна 
присъда.По две от внесените с обвинителен акт дела са постигнати 
споразумения в хода на съдебното следствие. От осъдителните присъди са 
протестирани 5 бр., като  резултатите от протестите са - 1 бр. уважен и 1 
бр. неуважен, а  оправдателната  присъда е протестирана и протестът е 
уважен. 
 През първото полугодие на 2008г. прокурорите от ОП Велико 
Търново са внесли в съда 22 бр. актове, от които 16 обвинителни акта, 4 
предложения за споразумения и 2 броя предложения за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание. 
Върнати от съда за допълнително разследване са 4 броя  обвинителни акта, 
всички са върнати с разпореждане от съда. Общо от съда по обвинителен 
акт са решени 23 дела,  постановените осъдителни присъди са 16 бр., а 
оправдателните присъди са 2 бр., в хода на съдебното следствие са 
одобрени 4 споразумения. Общо против присъдите са подадени 3 протеста 
и  от тях  един е уважен и два протеста са неуважени. 
 Участието на прокурорите от ВТОП през 2007г. в съдебни заседания 
по наказателни дела е общо 1527 бр., от които – 458 участия са по 
наказателни дела първа инстанция и 1069 участия във въззивната 
инстанция. 
 За проверявания период на 2008г. прокурорите от ВТОП са 
участвали в 548 заседания по наказателни дела и от тях – 265 са първа 
инстанция и 283 са участията  като въззивна инстанция. 

През 2007 година   прокурори от ВТОП са участвали в 132 бр. 
граждански дела и са участвали в разглеждане на 1233 бр. 
административни дела, от които 1146 бр. участия по закон и 87 бр. са по 
преценка на прокурора. 
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За проверявания период на 2008г. прокурорите от ВТОП са 
участвали в 99 бр. граждански дела и са участвали в разглеждане на 586бр. 
административни дела, от които 520 участия по закон и 66 бр. са по 
преценка на прокурора. 
 Организацията на дейността по водене на статистиката е съгласно 
указанията на ВКП. 
 Създадена е добра организация по съхраняването на веществените 
доказателства. 
 Установи се , че се спазва приетият план за контролно ревизионната 
дейност на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново и са направени 
всички планирани за 2007г. и за първото полугодие на 2008г. ревизии и 
проверки. 
 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА И ПРОКУРОРСКИ ПРЕПИСКИ 
 
 По време на проверката бяха проверени произволно избрани 
наблюдателни производства, обвинителни актове, постановления за 
прекратяване, постановления за спиране на наказателни производство, 
както и постановления за отказ за образуване на НП. 
 

Прекратени наказателни производства : 
1.НП № 1439/05г. – прокурор Красимир Сариев – образувано срещу 

неизвестен извършител по чл. 219, ал.3 вр ал.1 от НК /ДП 589/06г. на РПУ 
Горна Оряховица/ има изготвен план за разследване, искани са 
своевременно продължения на сроковете, първо от АП Велико Търново, 
после от Главния прокурор на РБ. Няма привлечени лица като обвиняеми и 
не са взети мерки за неотклонение. На 20.07.07г. е предявено 
разследването на представител на пострадалото лице /”Надежда  
91”АД – Фуражен завод/, дъщерна фирма на Си..ко ин…ст холдинг. След 
постъпили писма от мажоритарния собственик и сегашния изпълнителен 
директор , с които се твърди, че щетите не се дължат на предишния 
изпълнителен директор. С постановление на прокурор Сариев 
производството е прекратено поради недоказаност на обвинението. 

2.НП № 570/02г. – прокурор Ирманова -  по сигнал от член 
кооператор на Всестранна кооперация Велико Търново срещу 
Председателя й е извършена проверка, възложена е ревизия от УС на 
кооперацията. С постановление от 30.09.05.г. е образувано НП, /сл.д. № 
817/05г./.В сроковете – след продължения, поискани и получени 
своевременно са събирани писмени доказателства, разпитвани са 
свидетели, на 25.05.2006г. е назначена съдебно счетоводна 
експертиза.Постановено е спиране на производството поради 
неоткриване на свидетел на адрес от 07.07.06г.Със заключение от 
22.01.2007г. разследващият предлага да се прекрати производството 
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поради несъставомерност на деянията. С постановление от 13.02.07г. 
прокурор Ирманова ВТОП прекратява ДП поради несъставомерност на 
деянията. Постановлението е потвърдено от ВТАП. 

3. НП № 539/05г.-  прокурор Петър Балъков / сл.д. 196/06г.на ОСлС 
ВТ/ - Постановление за отказ за образуване от 18.03.05 г, което е 
отменено от ВТАП и са дадени указания за разследване за престъпления 
по чл. 209,210 и 255 от НК. 

С постановление за образуване на ДП  от 05.04.06г. прокурор 
Балъков дава конкретни указания на разследващия орган. Сроковете са 
продължавани от АП  и от Главния прокурор.Последно продължение от 
05.10.06г. за нови 6 месеца. С постановление от 13.04.07г. 
производството е прекратено поради несъставомерност на деянията. 
Обжалвано и потвърдено от 2 инстанции. 

4. НП № 155/06г. – прокурор Красимир Сариев-  С постановление от 
04.04.06г. за образуване по чл. 282, ал.1 от НК,  а с постановление от 
08.03.07г. ОП ВТ прекратява частично и спира производството по  
отношение чл. 282 от НК. С постановление от 22.03.07г. прокурор 
Вараджаков ВТАП отменя и изпраща за доразследване. С постановление 
от 02.04.07г. ВТОП отново прекратява производството,  а с 
постановление от 19.04.07г. АП Велико Търново го потвърждава. 
(производството е по повод действия на кмета Рашев). ВКП с 
постановление от 20.08.08г. отменя постановлението на АП ВТ от 
19.04.07г. и разпорежда на ОП да възложи допълнително разследване. С 
постановление от 16.09.08г. прокурор Сариев възлага проверка на РДНСК 
със срок 1 месец от получаване на постановлението. Към момента на 
проверката срокът не е изтекъл. 

5.НП № 1057/01г. – прокурор Христо Томов /сл.д. 543/03г. ОСлС 
Велико Търново/ НА 27.06.03г. образувано досъдебно производство по чл. 
219, ал.1 от НК. От 19.12.05г. наблюдаващ прокурор Св. Калчев. На 
28.03.06г. привлечен обвиняем по чл. 219, ал.1 от НК,  а на 05.04.06г. 
делото постъпва в Окръжна прокуратура ВТ с мнение за 
прекратяване.На 25.04.06г. делото върнато за допълнително разследване, 
срокът продължен с 5 месеца, считано от 25.06.06г. На 26.06.06г. – 
мнение за прекратяване и постъпване в Окръжна прокуратура. На 
24.10.06г. наблюдаващият прокурор връща делото. Главният прокурор 
продължава срока с 6 месеца, считано от 25.12.06г.  На 26.06.07г. делото 
отново постъпва в прокуратурата с мнение за прекратяване и с 
постановление от 25.07.07г. прокурор Калчев прекратява производството 
поради липса на престъпление, не е осъществен от обективна и 
субективна страна престъпния състав по чл. 219, ал.1-3 от НК. 
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Движение на спрени наказателни производства срещу известен 
извършител- 13 броя: 

1.НП № 6/04г. – на специален отчет /сл.д.№ 505/04г. на 
ВТОСлС/ Образувано на 09.06.04г. срещу управител на Българска 
пощенска банка. След своевременни продължавания на сроковете на 
18.04.2006г. постъпва във ВТОП с мнение за прекратяване – 
върнато за допълнително разследване, С постановление от 
05.01.07г. на прокурор Калчев производството е спряно за 
откриване на извършителя и свидетели. С постановление от 
04.07.2007г.  на АП Велико Търново е  потвърдено постановлението 
за спиране на Окръжна прокуратура.  С постановление от 
23.06.08г. производството е възобновено от прокурор Калчев, а с 
постановление от 23.07.08г. същото е прекратено като е прието, 
че по отношение престъплението по чл. 282 – деянието е 
нъсъставомерно, а по отношение деянието по  чл. 254 от НК- 
липсват елементи от състава на престъплението. 

2. НП № 1190/1993г.  
3. НП № 1556/2003г. 
4. НП № 1018/2007г. 
5. НП № 1561/2003г. 
6. НП № 989/2003г. 
7. НП № 2059/2003г. 
8. НП № 1624/2000г. 
9. НП № 661/2006г. 
10. НП № 1126/2003г. 
11. НП № 1590/2001г. 
12. НП № 1045/2004г.- възобновено и е  при пр. Денев за ОА 
13. НП № 621/1992г.. 
 
Отменени постановления на ВТОП от ВТАП – по  8 броя 

прокурорски преписки, по които са потвърдени  откази на различни 
районни прокуратури  да се образува досъдебно производство: 

1.пр. пр. 389/08г. – С постановление от 15.04.2008 г. ВТАП 
отменя постановление на ВТОП, с което е потвърдено 
постановление на РП – гр. Свищов по пр. пр. №82/08 г. за отказ да 
се образува досъдебно производство като незаконосъобразно. 
Връща пр. пр. 82/08 г. чрез ВТОП на РП – гр. Свищов за 
допълнителна проверка и произнасяне по същество. Дадени са 
указания. С постановление от 02.07.2008г. ВТОП потвърждава 
постановление от 12.06.2008г. на РП – гр. Свищов. 

2. пр. пр. № 2290/06г. по описа на ВТОП. С постановление /по 
жалба срещу отказ да се образува ДП от 18.10.2006г. на РП- 
Г.Оряховица/ ВТОП от 09.01.2008г. потвърждава постановлението 
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на РП-Г. Оряховица. С постановление от 12.02.2008г. ВТАП отменя 
постановлението на ВТОП – връща за допълнителна проверка и 
ново произнасяне. 

3. пр. пр. №563/08г. по описа на ВТОП. С постановление от 
24.03.2008г. РП- гр. В. Търново – отказ да се образува ДП. С 
постановление от 15.04.2008г. ВТОП потвърждава 
постановлението на РП. С постановление от 17.05.2008г. ВТАП 
отменя постановлението на ВТОП- дадени са указания за 
изпълнение и ново произнасяне. 

4. пр. пр. № 46/08г. по описа на ВТОП. С постановление от 
20.12.2007г.прокурор Цани Попов от РП- гр. Г. Оряховица отказва 
да образува ДП. С постановление от 21.01.2008г прокурор Е. Денев 
потвърждава постановлението на РП- гр. Г. Оряховица. С 
постановление от 17.04.2008г. ВТАП – отменява постановлението 
на ВТОП. 

5. пр. пр. №2944/07г.  по описа на ВТОП. С постановление от 
23.01.2008г. РП- гр. В. Търново – отказ да се образува ДП. С 
постановление от 08.02.2008г. ВТОП потвърждава 
постановлението на РП. С постановление от 26.06.2008г. ВТАП 
отменя постановлението на ВТОП- дадени са указания. 

6. пр.пр. №170/08г. по описа на ВТОП. С постановление РП- гр. 
В. Търново – отказ да се образува ДП. С постановление от 
13.03.2008г. ВТОП потвърждава постановлението на РП. С 
постановление от 31.03.2008г. ВТАП отменя постановлението на 
ВТОП- дадени са указания за извършване на допълнителни проверка. 

7. пр.пр. №227/08г. по описа на ВТОП С постановление от 
15.10.2007г. РП- гр. Габрово – отказ да се образува ДП. С 
постановление от 25.03.2008г. ВТОП потвърждава 
постановлението на РП. С постановление от 10.05.2008г. ВТАП 
отменя постановлението на ВТОП и постановлението на РП – гр. 
Габрово- дадени са указания. 

8. пр.пр. №265/08г. по описа на ВТОП. С постановление РП- гр. 
В. Търново – отказ да се образува ДП. С постановление от 
12.03.2008г. ВТОП потвърждава постановлението на РП. С 
постановление ВТАП отменя постановлението на ВТОП- дадени са 
указания за извършване на допълнителни проверка. 

 
Отменени постановления на ВТОП от ВТАП – по  11 броя 

прокурорски преписки: 
- Пр. пр. № 2351/06 г.по описа на ВТОП 
- Пр. пр. № 1457/07 г.по описа на ВТОП 
- Пр. пр. № 2191/06 г.по описа на ВТОП 
- Пр. пр. № 2442/07 г.по описа на ВТОП 
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- Пр. пр. № 2536/07 г.по описа на ВТОП 
- Пр. пр. № 2801/07 г.по описа на ВТОП 
- Пр. пр. № 2751/07 г.по описа на ВТОП 
- Пр. пр. № 2916/07 г.по описа на ВТОП 
- Пр. пр. № 2174/06 г.по описа на ВТОП 
- Пр. пр. № 2830/07 г.по описа на ВТОП 
 
 Новообразувани наказателни производства: 

1. Сл.дело № 3/08г по описа на ОСлС гр.В.Търново., пр.пр.№ 205/08г. 
по описа на ВТОП.Образувано срещу НИ за престъпления по чл.212а ал.1 и 
чл319 ал.1 от НК.След получаването на новообразуваното дело в ОСлС 
гр.Велико Търново то е разпределено на „случаен принцип”на следовател 
Тихомир Стоев.След това обаче, наблюдаващият прокурор Светослав 
Калчев с постановление от 17.03.2008г.е иззел от него делото и го е 
възложил на следовател Людмил Мануилов.Това свое действие прокурор 
Калчев е аргументирал със „специалната подготовка в областта на 
компютърните престъпления” от страна на следовател Л.Мануилов.В 
ОСлС гр.В.Търново обаче няма специализация на следователите по видове 
престъпления /криминални, икономически, по транспорта, компютърни и 
др./ и по този начин прокурор Калчев е заобиколил принципа на чл.9 ал.1 
от ЗСВ.В разговор с окръжния прокурор Таня Недкова се установи, че 
това е единственият такъв случай, когато прокурор е иззел дело от вече 
определен на „случаен принцип” следовател и го е възложил на друг.  

 
 
По две от проверените прокурорски преписки  считаме, че 

окончателните актове на ВТОП трябва да бъдат проверени 
служебно от Апелативна прокуратура гр.Велико Търново, а именно: 

1.пр.пр.№ 1080/07г. на ВТОП, по която на 25.01.08г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство 

2.пр.пр.№ 1371/06г. на ВТОП, пр.пр.№ 154/07г. на ВТАП, 
пр.пр.№ 30 094/06г. на ВКП, по която с постановление от 04.03.08г . 
наказателното производство е прекратено.  

 Освен това считаме, че трябва да се провери служебно от 
ВТАП и постановлението на ВТОП от 22.01.2007г. за частично 
прекратяване на наказателното производство по пр.пр.№ 1087/97г. 
на ВТОП, сл.дело № 179/1998г. по описа на ОСлС гр.Велико Търново. 
Същото е образувано срещу Н.К.П. за извършени от него 
престъпления по чл.203 ал.1 вр.чл.202 ал.1 т.1 вр.чл.201 /за това, че 
като длъжностно лице - изп.директор на „Ун..к”ЕАД 
гр.Павликени на 12 и 30 декември 1996г. в гр.Павликени се е 
разпоредил със сумата от 312 301 германски марки, като със 
свои, като ги е превел по сметка на „Ф..р стар”Лимитед със 
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седалище остров Ман, които парични средства са му били 
поверени да ги управлява, в резултат на което е причинил на 
„Ун..ак”ЕАД щета в особено големи размери и случаят е особено 
тежък, като за улесняване на присвояването е съставил и 
документ с невярно съдържание/ и по чл.219 ал.1 от НК, както и 
срещу В.Хр.Б. за престъпление по чл.219 ал.1 от НК.Основание за 
започване на производството е бил ревизионен акт на АДВФК 
гр.В.Търново.Делото се е наблюдавало от Окръжна прокуратура 
гр.Велико Търново като пр.пр.№ 1087/97г.На 10.03.1999г. с 
постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за 
неотклонение и с разрешение на ВТОП /съгласно действащия към 
момента НПК/ Н.К.П. е бил привлечен в качеството на обвиняем за 
извършено престъпление по чл.203 ал.1 вр.чл.202 ал.1 т.1 и чл.201 от 
НК, като така повдигнатото му обвинение не му е предявено 
поради неустановяване на неговото местонахождение.Взета му е 
задочно МН”Задържане под стража”.След обявяването на П. за 
ОДИ с телеграма № 6459/99г. на ДНСП наказателното 
производство е спряно с постановление на ВТОП от 13.05.99г.С 
постановление на ВТОП от 22.01.2007г. наказателното 
производство е възобновено и е частично прекратено по отн. на 
Н.П. досежно повдигнатото му обвинение за присвояване в особено 
големи размери, представляващ особено тежък случай /тук ВТОП е 
изложила доста странен довод, че сумата от 310 000 германски 
марки няма вече същата стойност, а прокурорът е иззел и 
функциите на експерт, като е превърнал тази сума в левове и 
впоследствие я е намалил  хиляда пъти позовавайки се на 
деноминацията на лева !?! Въобще не е взето под внимание, че 
сумата – предмет на присвояване – към инкриминирания момент 
е била в германски марки, за които няма въведена 
деноминация.Въобще не е назначавана експертиза, която да 
отговори на въпроса на колко минимални работни заплати се е 
равнявала инкриминираната сума към момента на деянието, 
откъдето да се направи извод за размера на присвояването.На 
30.12.1996г. курсът на БНБ е бил 313,79 български лева за една 
германска марка, което прави близо 100 милиона лева при 
минимална месечна работна заплата от 5 500лв към момента 
или около 18 000 минимални работни заплати !!!/.Частично е 
прекратено производството и срещу Н.П. и В.Б. досежно 
престъплението по чл.219 ал.1 от НК.От страна на ВТОП делото е 
изпратено на РП гр.Павликени, като са дадени указания за 
продължаване на разследването срещу Н.П. за престъпление по 
чл.202 ал.2 т.1 вр.ал.1 т.1 вр.чл.201 от НК.В хода на разследването 
е установено,че обв.П. живее в гр.Торонто, Канада.От негова 
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страна е предоставена на разследващия орган медицинска 
документация относно лошото му здравословно състояние.Въз 
основа на нея е проведена съдебно-медицинска експертиза по 
писмени данни, която излиза със заключението, че заболяването на 
обв.П. изключва възможността същият да пътува от Канада до 
България за участие в процесуално-следствени действия.Поради 
това РП гр.Павликени с постановление от 23.02.07г. е спряла 
производството. 

Прави впечатление, че делото е било спряно близо осем 
години, без да се използва възможността за прилагане на 
института на „задочното производство” или възможността за 
разделянето му.Това е довело до погасяването по давност на 
наказателното преследване по отношение на престъплението по 
чл.219 ал.1 от НК. 

 
  

 
КОНСТАТАЦИИ: 
 
 

- Прокурорите от ОП гр. Велико Търново изготвят добре оформени и 
юридически аргументирани актове, които съдържат всички изискуеми 
реквизити, доказателство за което е сравнително малкия  брой върнати 
от съда обвинителни актове.  

- Спазват се предвидените в НПК срокове, както по отношение на 
решаването на преписките, така и по отношение на разследването на 
досъдебните производства и действията на прокурора след 
приключването му. 

- Преписките и делата се разпределят равномерно между окръжния 
прокурор Недкова и останалите прокурори съобразно издадената 
Заповед  за електронно разпределение. 

- Окръжният прокурор Недкова успешно съвместява типично 
прокурорските си задължения с административно – ръководните си 
функции, като в заповедта за разпределението на преписките и делата 
на случайния принцип е отчетено натоварването му с другите 
функции. 

- Книгите, дневниците и регистрите, които се водят в Окръжна 
прокуратура Велико Търново са много прегледни, и съдържат всички 
графи, необходими за проследявяне движението на преписките и 
делата. Извършването на справките се затруднява от липсата на 
достатъчно помещения за нормална работа с гражданите и адвокатите. 

- Спазва се  приетият план за контролно ревизионната дейност на    
Окръжна прокуратура гр. Велико Търново и са направени всички 
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планирани за 2007г. и за първото полугодие на 2008г. ревизии и 
проверки. 

- В прокуратурите от целия съдебен район се водят голямо количество 
деловодни книги /дневници, регистри и др./ - над 30.Това много 
затруднява работата на служителите от деловодството. 

 
ПРЕПОРЪКИ: 
 
       /към ОП В.Търново/  
 

- Прокурорите от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново да  
осъществяват постоянен надзор и да следят за спазването на сроковете 
от страна на разследващите органи, като предприемат всички законови 
мерки при неизпълнение на указанията, дадени им от прокуратурата.  

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

- Следва да се следи и занапред стриктно /включително чрез изпращане 
на напомнителни писма / за провежданите мероприятия по издирване 
на лицата, обявени за ОДИ, като се изисква от органите на МВР да 
изпращат  в прокуратурата обратна информация за резултатите.  

- Да не се допуска спиране на наказателно производство срещу ИИ, без 
по него лицето да е обявено за ОДИ. Да се изискват от ОМВР и да се 
прилагат към делото документи за това. 

- Да се използват максимално възможностите за провеждане на задочно 
производство и прилагането на ЕЗА.В тази насока окръжният 
прокурор да предприеме необходимите действия /съвещания с 
районните прокурори, даване на указания и др./. 

- Да не се допуска заобикалянето на чл.9 ал.1 от ЗСВ, подобно на 
пр.пр.№ 205/08г. 

- Да се унифицират водените в съдебен район В.Търново от 
прокуратурите /окръжна и районни/ деловодни книги. 
 
/към АП В.Търново/ 

   
- Да се извърши служебна проверка на последните актове на ВТОП по 

пр.пр.№№ 1087/97г., 1371/06г. и 1080/07г. /всички по описа на ВТОП/. 
 
/към ВКП/  
 

- Да се оптимизира броят на водените в прокуратурите деловодни 
книги, защото при въвеждането на единна деловодна система голяма 
част от тях биха били ненужни поради дублиране на едни и същи 
данни. 
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- Водените в прокуратурите деловодни книги да бъдат унифицирани за 
цялата страна, защото в момента има различия в отделните съдебни 
райони. 

 
  
 Приложение: Справки за дейността на РП – гр. Велико Търново за 2007г. и 
първото шестмесечие на 2008г. 
  
 

12.12.2008г.   Инспектор: 
     София             /Ясен Тодоров/ 
 
       
      Експерти: 
             /Долапчиева/  /Иванчова/ 
 
  


