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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА 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 РП 
гр.Велико Търново, която обхвана периода за цялата 2007 г. и първото 
шестмесечие на 2008 г. Проверяващи бяха инспектор Ясен Тодоров,  експерт 
Димитрина Долапчиева и експерт Сия Иванчова.  
 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. 
 Проверката беше извършена въз основа на предварително изработени 
критерии и при нея се установи следното: 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 
 

РП гр.Велико Търново ползва етаж от съдебната палата заедно с ОП и АП 
гр.ВеликоТърново.Кабинетите за прокурорите и съдебните служители са 
недостатъчни.Част от архива се съхранява в коридора. 
През 2007г. и 2008г. са работили 11 прокурори.Незаети са две щатни бройки - 
една за прокурор и една за мл.прокурор.Към момента на проверката 
районният прокурор Антоанета Чакърова беше в отпуск за раждане и 
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отглеждане на дете.нейните функции изпълняваше зам.районният прокурор 
Й.Кожухаров. 
Водят се 33 книги /дневници, регистри, азбучници/ на хартиен носител. 
Използват се две компютърни деловодни програми – УИС и „Личен състав” 
Въведен е принципът за случайно разпределение на делата чрез програмата 
„Лау чойс”.Това е уредено със заповеди №№ 54/15.10.07г., 6/10.01.08г. и 
84/04.09.08г. на районния прокурор Ант.Чакърова. 
През проверявания период няма предложения за наказания или поощрения на 
прокурори от страна на админстративния ръководител. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ПРЕПИСКИТЕ 

 
През 2007г. броят на преписките е бил 2953.Решени са 2649 /89,71%/.От тях - 
1181 отказа и 894 образувани ДП /33,75% от решените/. 
През първото шестмесечие на 2008г. броят на преписките е бил 1166.Решени 
са 892 /76,5%/.От тях - 496 отказа и 365 образувани ДП /40,92% от решените/. 
Към момента на проверката нерешените преписки бяха 274 бр.Няма 
нерешени преписки от предходни периоди.Няма преписки на специален 
отчет. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 
През 2007г. са наблюдавани 1604 новообразувани ДП и 13 222 възобновени 
ДП.Решени са 14 792 ДП. От тях -  спрени 926, прекратени 13 234, 310 са 
внесени с обвинителен акт, 160 са внесени в съда със споразумения 109 са 
внесени с предложения за  освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание при условията на чл.78а от НК. 
През първото шестмесечие на 2008г. са наблюдавани 656 новообразувани ДП 
и 565 възобновени ДП.Решени са 1191 ДП.От тях:  спрени - 275, прекратени -
647, внесени в съда с ОА - 130, внесени в съда споразумения - 75, внесени в 
съда предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане 
на административно наказание при условията на чл.78а от НК -  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 
 

През 2007г. ВТРП е внесла в съда 310 обвинителни акта.230 от тях са по 
досъдебни производства образувани през годината, а 80 по ДП образувани в 



предходни години.Върнати от съда са 25 ОА /8,06%/. Най много актове са 
внесли районният прокурор Антоанета Чакърова – 48 и зам.районният 
прокурор Йордан Кожухаров – 39. Осъдителните присъди за периода са 171 
/124 по общия ред и 47 по реда на съкратеното съдебно 
следствия/.Оправдателните присъди са общо 9 бр. /8 по общия ред и 1 по реда 
на съкратеното съдебно следствие/. Всичките са протестирани. Уважен е един 
протест. В хода на съдебното следствие са постигнати 96 споразумения.Общо 
броят на решените дела от ВТРС по внесени през 2007г. обвинителни актове 
е 276 /89% от внесените/. 
През 2007г. са внесени 160 споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 от НПК/.От са одобрени 153. 
През 2007г. са внесени във ВТРС 109 предложения  по реда на чл.375 от НПК 
за освобождаване от  наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание при условията на чл.78а от НК. Уважени са 83. 
През 2007г. прокурорите от ВТРП са участвали в 1460 заседания по 
наказателни дела и в 94 заседания по граждански дела. 
През 2007г. са приведени са в изпълнение 370 присъди, изпълнението на една 
присъда е отложено и няма неприведени в изпълнение в срок присъди. 
През първото шестмесечие на 2008г. ВТРП е внесла в съда 130 ОА. От тях 46 
по образувани през полугодието ДП и 84 ОА по образувани през предходни 
периоди ДП.Върнати от съда са 15 дела /11,54%/. 
Осъдителните присъди по тези ОА са 103/ 73 по общия ред и 30 по реда на 
съкратеното съдебно следствие/.Оправдателните присъди са 5 /всички по 
общия ред./И петте са протестирани /към момента на проверката два от 
протестите не бяха уважени, а три – неразгледани/.Постигнати са 45 
споразумения в хода на съдебното следствие. 
През първото шестмесечие на 2008г. са внесени 75 споразумения за решаване 
на делото в досъдебно производство.От тях са одобрени 70.Внесени са и 52 
предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание при условията на чл.78а от НК. 
През първото шестмесечие на 2008г. прокурорите от ВТРП са участвали в 816 
съдебни заседания по наказателни дела и в 33 заседания по граждански дела. 
През периода са приведени в изпълнение 181 присъди.няма неприведени или 
отложени присъди. 
 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 
 Беше проверено движението на всички прокурорски преписки, по които 
има отменени откази за образуване на досъдебно производство или отменени 
постановления за прекратяване на наказателно производство /от съда или от 



горестояща прокуратура/.Бяха проверени и спрените дела срещу известен 
извършител. 
 Конкретно проверени преписки и дела: 
1.пр.пр.№ 1169/07г., наблюдаващ прокурор Николай Иванов 
  ДП за престъпление по чл.210 ал.1 т.2 и 5 вр.чл.209 ал.1 от НК 
  постановление за частично прекратяване на 26.02.07г. 
  отменено от ВТРС на 21.03.07г. 
  внесен обвинителен акт на 03.08.07г. 
2.пр.пр.№ 432/06г. наблюдаващ прокурор Пламен Евгениев 

    28.06.06г. образувано ДП за престъпление по чл.210 ал.1 т.2 и 4 вр.чл.209        
ал.2 от НК, срокът е продължен общо с четири месеца 
    постановление за прекратяване на 06.02.07г. 
    отменено от ВТРС на 13.03.07г. 
    на 03.05.07г. разследването възложено на СДП гр.Велико Търново, 
определен 30-дневен срок 
    постановление за прекратяване на 21.06.07г. 
    отменено от ВТРС на 05.10.07г. 
    на 14.12.07г. ВТОС отменя определението на ВТРС от 05.10.07г. и 
потвърждава постановлението за прекратяване от 21.06.07г. 
3.пр.пр.№ 293/07г., набл.прокурор Йордан Кожухаров 
образувано ДП на 20.04.07г. за прест.по чл.210 ал.1 т.2 и 5 вр.чл.209 ал.1 от 
НК 
заключително постановление на 03.09.07г. 
постановление за прекратяване на 02.10.07г. 
ВТРС потвърждава прекратяването на 26.10.07г. 
ВТОС отменя прекратяването на 18.12.07г. 
на 08.01.08г. ВТРП възлага разследването на ОДП В.Търново, като определя 
20 дневен срок, които е удължен от Главния прокурор с три месеца 
постановление за прекратяване на 07.04.08г. 
ВТРС потвърждава прекратяването на 19.07.08г. 
ВТОС потвърждава прекратяването на 19.09.08г. 
4.пр.пр.№ 1791/99г., набл.прокурор Антоанета Чакърова /районен прокурор 
на ВТРП/ 
ДП № ЗМ/99г. по описа на РПУ-В.Търново – образувано на 05.07.99г. с/у К.К. 
и Н.Д. за престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл.2 и т.5 вр.чл.194 ал.1 от НК 
/кражба на л.а.”Мерцедес”/ 
на 09.03.01г. производството е спряно и обв. К.К. е обявен за общодържавно 
издирване /ОДИ/ 
на 04.02.07г. производството е възобновено 



на 18.02.08г. „задочно” са привлечени в качеството на обвиняеми К.К. и Н.Д.  
по чл.195 ал.2 вр.ал.1 т.2, 3, 4 и 5 вр.чл.194 ал.1 и по чл.345 предл.1 вр.чл.20 
ал.2 от НК 
проведени са разпити на свидетели пред съдия  
на 16.04.08г. разследването е предявено „задочно” на обв. К.К. и лично на 
обв. Н.Д.  
на 29.04.08г. е изготвено обвинително заключително постановление 
на 10.06.08г. ВТРП е прекратила по давност  производството за 
престъплението по чл.345 от НК 
на 30.06.08г. ВТРП е спряла производството, защото разглеждането му в 
отсъствието на обв.К.К. би попречило да се разкрие обективната истина. 
Възниква въпросът защо тогава след възобновяването на делото са 
указани и извършени от разследващия орган възможните ПСД /вкл. 
задочно привличане и предявяване на разследването по отн. на обв. К.К./, 
а на следващ етап се прави извод, че „задочното” производство” ще 
попречи да се разкрие обективната истина ? 
5.пр.пр.№ 4332/06г. набл. прокурор Тихомир Шабов /във връзка с тази 
преписка е изготвен отделен сигнал до Главния прокурор на РБългария/ 
 

Отменени постановления на ВТРП за отказ от образуване на досъдебно 
производство  през 2008г. 

 
1. пр.пр.№ 1145/2008г. по описа на ВТРП. На 16.05.2008г. прокурор Н. 

Иванов от РП- гр. В. Търново с постановление отказва да образува 
ДП. На 06.06.2008г. прокурор Ем. Денев от ВТОП отменя 
постановлението на РП като дава указания за изпълнение. На 
11.06.2008г. прокурор Ж. Николов от ВТАП по възражение на 
прокурора от ВТРП потвърждава постановлението на ВТОП. На 
11.07.2008г. прокурор Н. Иванов от ВТРП постановява отказ да се 
образува ДП. На 24.07.2008г.  Д. Мачева от ВТОП- зам. Окръжен 
прокурор отменя постановлението на ВТРП.  

2. пр. пр.№ 9463/2007г. С постановление от 05.02.2008г. прокурор от 
ВТРП – отказ да се образува ДП. С постановление от 12.03.2008г. 
прокурор Хр. Томов от ВТОП потвърждава отказа. С постановление 
от 02.04.2008г. прокурор Вараджаков от ВТАП отменя 
постановлението на ВТОП и дава писмени указания за изпълнение. С 
постановление от 17.07.2008г. прокурор Св. Радев от ВТРП образува 
ДП – по чл. 227б, ал.2 от НК. С искане от 04.09.2008г. до ВТОП за 
удължаване на срока на разследване.  С постановление от 09.09.2008г. 



срокът на разследването се удължава с 2 месеца, считано от 
17.09.2008г. 

3. пр. пр. 9147/2007г. по описа на ВТРП. С постановление от 01.11.2007г. 
прокурор Св. Иванова от ВТРП възлага да се извърши проверка. С 
постановление от 24.03.2008г. – отказ да се образува ДП.С 
постановление от 15.04.2008г. прокурор Д. Мачева от ВТОП 
потвърждава постановлението на представителя на ВТРП. С 
постановление от 17.05.2008г. прокурор Аня Димова от ВТАП отменя 
постановлението на ВТОП и ВТРП – за изпълнение на указания, дадени 
в обстоятелствената част на постановлението. С постановление от 
20.06.2008г. прокурор Светла Иванова от ВТРП образува ДП. Искане 
за продължаване на срока на разследване от 06.08.2008г. от ВТРП до 
ВТОП. ВТОП – прокурор Д. Мочева- зам. Окръжен прокурор с 
постановление от 11.08.2008г. удължава срока с 3м., считано от 
20.08.2008г. 

4. пр. пр. № 6658 /2007г. по описа на ВТРП. С постановление от 
31.08.2007г ВТРП възлага да се извърши проверка. С постановление от 
18.12.2008г. е даден срок от 20 дни за извършване на допълнителна 
проверка. С постановление от 15.02.2008г. – отказ да се образува ДП. 
С постановление от 20.03.2008г. прокурор Д. Мачева от ВТОП отменя 
постановлението  на ВТРП. С постановление от 17.05.2008г ВТРП 
възлага да се извърши допълнителна проверка. С постановление от 
08.06.2008г. е даден срок от 10 дни за извършване на допълнителна 
проверка. С постановление от 26.09.2008г. – отказ да се образува ДП. 

5. пр.пр. № 10322/2007г. по описа на ВТРП. С постановление от 
02.01.2008г. – отказ да се образува ДП. С постановление от 
29.01.2008г. ВТОП отменя постановлението  на ВТРП. 

6. пр.пр. №606/2008г. по описа на ВТРП. С постановление от 26.02.2007г 
ВТРП възлага да се извърши проверка. С постановление от 21.04.2008г. 
е даден срок за извършване на допълнителна проверка. С 
постановление от 31.03.2008г. – отказ да се образува ДП. С 
постановление от 09.04.2008г. прокурор Хр. Томов от ВТОП отменя 
постановлението  на ВТРП. С постановление от 11.04.2008г. е даден 
срок за извършване на допълнителна проверка от ОДП – гр. В.Търново. 
С постановление от 11.07.2008г. ВТРП –образува ДП. 
 

 
 
 
 



КОНСТАТАЦИИ: 
 

- Прокурорите от РП гр.В.Търново изготвят добре оформени и 
юридически аргументирани актове, които съдържат всички изискуеми 
реквизити.  
- При проверката се установи, че административният ръководител на 
РП-гр. В. Търново А. Чакърова е натоварена с преписки  и дела наравно 
с останалите прокурори. През 2007г. прокурор Чакърова е внесла най-
голям брой ОА в съдебно заседание – 48 броя. 
- Районният прокурор А. Чакърова успешно съвместява типично 
прокурорските си задължения с административно – ръководните си 
функции. 
- При проверка на спрените преписки срещу ИИ редовно преди  
изтичане на срока са искани продължавания от ВТОП и Главния 
прокурор. Изискват се справки за проведените издирвания по време на 
спирането на ДП. 
- 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. 

- При извършената проверка на преписките се установи, че 
преписките са номерирани, прошнуровани, с опис за страниците на 
делата. 

- При проверка на книгата за влезлите в сила присъди се установи: 
1.Влезлите в сила присъди и получени в РП – гр. В. Търново се 

описват ежедневно в дневника 
2. След получаване на информацията от съда, постановил влязлата в 

сила присъда, деловодството в РП – гр. В. Търново описва и изпраща 
влязлата в сила присъда за  изпълнение в предвидения в чл. 416, ал.5 от 
НПК срок. 

3. В описната книга на прокуратурата за преписки, по които е искано 
удължаване на срока на разследване, са  описани разрешените 
удължавания на сроковете на разследване от по-горестоящата 
прокуратура.  

 
 
ПРЕПОРЪКИ: 
 

     
- Въпреки значителната натовареност прокурорите от Районна прокуратура 
Велико Търново трябва да се стремят и занапред да не допускат просрочване 
на своите актове. 



- Да осъществяват постоянен надзор и да следят за спазването на сроковете от 
страна на разследващите органи  
- При необходимост да упражняват правомощията си по чл.46, ал.2, т.2 от 
НПК. 
- 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. 
- По спрените досъдебни производства срещу ИИ 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.  
  
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/ 

     
 

 


