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

ПП-01-129/20.11.2013г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно 

годишната програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на 

дейността на Районна прокуратура гр. Свищов. Проверката бе извършена 

от  проверяващи - инспектор Моника Малинова и експерти Сия Иванчова  

и Димитрина Долапчиева на 26 ноември.  

Проверката беше извършена на място в сградата на съда в гр. 

Свищов, където в 3 стаи на третия етаж в подпокривното пространство се 

помещава РП – Свищов, а районният прокурор се помещава в кабинет на 

2-я етаж. Всички прокурори са по двама в стая, като в едната стая работят 

съдебните деловодители, административният секретар и компютърен 

оператор, изпълняващ деловодни функции. Двама от прокурорите от РП - 

Свищов се помещават в кабинети в ОСлО в ОП-В.Търново. Архивът на 

прокуратурата е разположен в малка стая в подпокривното пространство 

на съдебната палата. 

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 на РП - Свищов обхваща периода 01.01.2011г. – 

31.12.2012г. година. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2011г.  и 2012г. 

 

Щатната осигуреност на прокурорите за 2011г. в РП – Свищов е от 6 

души. През проверявания период 2011г. в РП - Свищов са работили 6 

прокурора. Щатната осигуреност на администрацията в РП - Свищов е 6 

души. 

 Няма отсъствали прокурори за повече от един месец . 

 Общо в Районна прокуратура – Свищов, за периода от 01.01.2011г. 

до 31.01.2011г. са работили 6 прокурора. Няма незаети щатни бройки за 

прокурори. 

 Щатната осигуреност на прокурорите за 2012г. в РП – Свищов е от 6 

души. През проверявания период 2012г. в РП - Свищов са работили от 

01.01.2012 г. до 01.04.2012 г. 6 прокурора, а от 01.04.2012 г. до 

31.12.2013г. – 5 прокурора, като от 01.04.2012 г. прокурор Даниела 

Йовчева е встъпила в длъжност прокурор в РП - Павликени. Незаети щатни 
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бройки за прокурори – с решение от протокол № 15/ 18.04.2013 г. на ВСС 

незаетата щатна бройка за прокурор е съкратена 

Щатната осигуреност на администрацията в РП- Свищов е 6 души. 

  В районна прокуратура Свищов през отчетния период са работили 6 

служители - както следва:  адм. секретар; съдебен секретар; съдебен 

деловодител, изпълняващ функции и на архивар; съдебен деловодител; 

компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции; призовкар, 

изпълняващ функции и на чистач. 

 Всички длъжности са били заети през проверявания период. 

В РП - Свищов се водят 42 книги /дневници, регистри, азбучници/.  

От тях водени на основание: 

  1. Правилника за организация на дейността на администрацията на 

прокуратурата в Република България /ПОДАПРБ/ (отм.) – 23 броя: Входящ 

дневник; Изходящ дневник; Книга за делата разследвани от разследващ 

полицай; Книга за делата разследвани от следовател; Дневник за внесените в 

съда обвинителни актове; Дневник за внесените в съда споразумения и 

предложения по чл. 78а от НК; Дневник на присъдите; Дневник за МНО 

„Задържане под стража и домашен арест“; Дневник на лицата, с/у които са 

образувани и се водят две и повече ДП; Дневник за веществените 

доказателства; Дневник за завеждане на протоколите, с които се приобщават 

веществени доказателства по дела, по които разследването се извършва от 

прокурор от РП - Свищов; Регистрационен дневник на веществените 

доказателства по дела, които се разследват от прокурор в РП  - Свищов; 

Дневник за кореспонденцията от Народно събрание, Президентство, 

Министерски съвет, Конституционен съд, Главен прокурор, ВКС, ВАС, 

министерства, ведомства и депутати адресирани до административния 

ръководител по чл. 92, ал. 1 от правилника; Спомагателен дневник за 

кореспонденцията от Народното събрание, Президентство, Министерски 

съвет, Конституционен съд, Главен прокурор, ВКС, ВАС, министерства, 

ведомства и депутати адресирани до административния ръководител / по чл. 

92 ал. 2 от ПОДАПРБ/; Разносна книга до РС - Свищов; Разносна книга до 

РУП Свищов; Книга за пощенските пратки; Регистър на заповедите, издадени 

от адм. ръководител на РП  -Свищов; Азбучник  по входящия дневник; 

Азбучник за присъдите; Азбучник за присъдите по делегация; Азбучник за 

внесените  в съда споразумения и предложения по чл. 78 а от НК; Азбучник за 

внесените в съда обвинителни актове.  

  2. по указание на ВКП – 17 бр. - Дневник на спрените дела срещу 

известен извършител; Дневник на спрените дела срещу неизвестен 
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извършител; Дневник за европейска заповед за арест, молби за правна помощ 

и искания за международно издирване; Дневник на печатите в РП - Свищов; 

Регистър за вземане и прилагане на мерки за защита на свидетели; Дневник 

заявления по чл. 24 и сл. от ЗДОИ; Регистър на дисциплинарните 

производства, образувани срещу прокурори от РП - Свищов чл. 327 от ЗСВ; 

Книга за ревизионните актове; Дневник на делата със СРС; Регистър за 

възложени финансови проверки /по  методическо указание № 2218/2012 г. на 

Главния прокурор/; Дневник за делата на специален надзор; Регистър на 

оправдателните присъди и подадените протести; Регистър на върнати от съда 

дела; Регистър на административните преписки за кореспонденция с 

КУИППД; ; Регистър на лица с неприключени две и повече наказателни 

производства / на хартиен носител/; Електронен регистър на лица с 

неприключени две и повече наказателни производства ; Електронен регистър  

за лицата с неприведени в изпълнение присъди.  

 3. по собствена преценка: Административен дневник. 

От всички гореизброени дневници, регистри и книги 40 броя се водят 

на хартиен носител. Водените на електронен носител са 2 броя. 

Същият брой книги и дневници водени както на хартиен носител, 

така и на електронен носител са били използвани и през 2012г. 

Правни програми: прокурорите от РП - Свищов имат на компютрите 

си инсталирани версии на правно-информационната система „Сиела”. 

Деловодни програми: от 2007г. се използва Унифицирана 

информационна система/УИС/ на Прокуратурата на Република България, 

предоставена от ВКП и програма за случайно разпределение на делата 

„Law Choice”. 

На основание заповед № ЛС-6185/12.09.2007г. на Главния прокурор 

на Република България и Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на В. Първанов - 

зам. главен прокурор при ВКП,  относно организацията за случайно 

разпределение на преписки и дела, новопостъпилите преписки и дела в РП- 

Свищов се разпределят чрез програмния продукт за случайно 

разпределение на преписки и дела, предоставен от  ВСС – „Law Choice” 

чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването 

им, Заповед № 67/12.10.2010 г. на К. Тодорова – административен 

ръководител на РП- Свищов.  

Съгласно Заповед № 67/12.10.2010г. на административният 

ръководител на РП – Свищов К. Тодорова, системният администратор в 

Районна прокуратура - Свищов, е определен за служител, който инсталира, 

поддържа, обновява програмния продукт за случайно разпределение на 
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преписки и дела “Law Choice”. Със същата заповед, архивирането на 

програмата се извършва от компютърния оператор, изпълняващ деловодни 

функции. Административният ръководител К. Тодорова работи с 

програмата “Law Choice”, а при нейното отсъствие  - зам. адм. ръководител 

Бл. Георгиева.  

Със същата заповед административният ръководител К. Тодорова 

определя 2 групи – „Преписки” и „Изпълнение на присъди”, които се 

разпределят чрез програмния продукт, прокурорите, между които ще се 

разпределят преписките в различните групи, процента на натовареност на 

всеки един прокурор в отделните групи. 

Всички прокурори на РП - Свищов са с 100 % натовареност, 

административният ръководител с 50%, а зам. адм. ръководител – Бл. 

Георгиева с 90% натовареност. Преписките в група ”Изпълнение на 

присъдите” се разпределят на К.Тодорова съгласно заповед №4/06.02.07г. 

След издадена заповед на районния прокурор К. Тодорова № 

67/12.10.2010 г., която е била изменена и актуализирана през  годините,  

новопостъпилите преписки и дела в РП - Свищов се разпределят чрез 

програмния продукт “Law Choice”, последно със заповед 

РП№17/27.02.2012г., с която въвежда нов ред относно разпределянето на 

преписките и делата, като определя прокурор С. Начкова от РП – Свищов 

преимуществено да работи по ДП с непълнолетни извършители и с 

пострадали малолетни и непълнолетни.  

През 2011 г. и през 2012 г. всички статистическите справки /с 

изключение на тези относно  съдебния надзор и относно дейността по 

ЗОПДНПИ/ са изготвяни съвместно от съдебния деловодител и от 

компютърния оператор, изпълняващ деловодни функции. Проверката и 

контрола за различните видове статистически справки е упражняван от 

ресорните прокурори. 

През 2011 г. и през 2012 г. статистическите справки относно  

съдебния надзор и относно дейността по  ЗОПДНПИ  са изготвяни от 

единия съдебен секретар. Проверката и контрола за различните видове 

статистически справки по тези дейности са упражнявани  от ресорните 

прокурори. 

 За дейността на РП - Свищов се изготвя шестмесечен анализ и 

годишен доклад, с които се запознават всички прокурори и служители.  

 Периодично се провеждат съвещания с разследващи полицаи и 

служители от РУП - Свищов, извършващи предварителни проверки. 

 Всеки понеделник се провежда оперативка на прокурорите от РП- 
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Свищов, на която се обсъждат  и анализират възникнали проблеми през 

изминалата седмица, получените указания, заповеди и др. от горестоящи 

прокуратури, върнатите от съда дела, оправдателните присъди, 

отменените прокурорски актове и неуважените протести. 

За 2011 и 2012г. няма наложени наказания от административния 

ръководител по чл.311, т.1 ЗСВ,   предложения за поощрения по чл.304, 

ал.1 ЗСВ и предложения за налагане  на дисциплинарни наказания  по чл. 

312, ал.1, т.1 и 2 ЗСВ. 

 В РП - Свищов има определен отговорник за приемането, 

предаването и съхраняването на веществените доказателства. Това е 

съдебният деловодител, в чиято длъжностна характеристика е записано, че 

приема, съхранява и предава по принадлежност веществените 

доказателства. Веществените доказателства се съхраняват в специален 

шкаф, в кабинета на адмиинстративният ръководител, който се заключва и 

до него достъп има само отговорника. Получените веществени 

доказателства се описват от отговорника в специален дневник. При 

получаването, на всяко веществено доказателство се дава регистрационен 

номер, който е поредния номер по дневника за ВД  и му се залепва стикер, 

на който  е отбелязан регистрационния номер, номер на преписката в РП  - 

Свищов / по вх.дневник/ и номер на ДП / по регистъра  на разследващия 

орган/. Приемането и предаването  им става срещу подпис. 

 Към този дневник има приложена папка, в която се съхраняват копия 

от всички прокурорски актове, по които има разпореждане с веществени 

доказателства.  

 Всяка година със заповед на административния ръководител на РП - 

Свищов се назначава комисия, която  извършва преглед на веществените 

доказателства по преписки и дела на РП - Свищов, и която проверява има 

ли веществени доказателства, за които няма разпореждане на прокурор. 

Същата комисия изготвя списък на  подлежащите на унищожаване вещи и 

след одобрението му от административния ръководител ги унищожава.   

 През 2012 г. такава комисия е назначена със Заповед № 10/10.02.2012 

г. и Заповед № 109/08.11.1012 г.   

 

Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата:  

          - по указание на Главния прокурор – 0  броя /1 брой за 2012г./ 

          - по собствена преценка –  4 броя/6 броя за 2012г./ 
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ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ през 2011г. и през 2012г. 

1. По инициатива на административния ръководител през 2011г. и 

2012г.: 

 -Ежемесечни проверки на регистъра за лицата с две и повече ДП; 

 - Ежемесечни проверки на наблюдателните преписки по спрените ДП 

срещу известен извършител; 

  - Периодични проверки на архива за разпределението на  преписките 

с програмата Law Choice; 

 - Периодични проверки за срочността на преписките и ДП;   

       2. По разпореждания/указания/ на други органи на съдебната власт: 

 - Със Заповед № 34/ 14.06.2011 г. е разпоредено извършването на 

проверка на преписките приключени от МВР и от другите  компетентни 

органи, които са им изпратени от РП - Свищов и не са върнати поради 

неразкриване на достатъчно данни за извършено престъпление / съгласно 

ИППП/; 

  - Ежемесечни проверки на книгата за присъдите и азбучника за 

присъдите / по Указание № 20/2009 г. на ВКП/; 

 -  Периодични проверки  в Следствен арест Свищов; 

 3.   На прокуратурата от други органи на съдебната власт: 

 - Проверка от ВТОП на подадените протести през 2011г. и първото 

полугодие на 2012 г. Доклад от проверката не е получен в РП - Свищов;   

 - През 2012 в РП - Свищов е извършена комплексна ревизия от ВТОП  

за периода 2010-2011 г. Предмет на ревизията са били преписките и делата 

в досъдебното производство, съдебния надзор и организацията на 

административната дейност. Ревизията е приключила с констатация, че 

организацията на работа е много добра и че поради това няма 

необходимост от даване на препоръки;  

 - През 2012 г. в РП - Свищов е извършена проверка от ВТОП  на 

дейността за 2011 година  по изпълнението на присъдите. Конкретни  

пропуски  и нарушения не са констатирани; 

 - През 2012 г. е извършена проверка  на прокурорските актове за 

периода 01.09.2010 г. -  01.09.2011 г. , по които не е реализиран  съдебен и 

инстанционен контрол.  При проверката не е констатирано наличие на 

незаконосъобразни и неправилни актове;  

 - През 2011 г. е извършена тематична ревизия, обхващаща първото 

тримесечие на същата година относно организацията и контрола , 

прилагани от административния ръководител по изпълнение на 

Инструкцията за поддръжка и използване на електронния регистър на лица 



 8 

с неприключени наказателни производство и на Инструкцията  за 

взаимодействието между ПРБ. Пропуски и нарушения не са констатирани;  

 - Проверка от ВТОП на подадените протести през 2011 и първото 

полугодие на 2012 г. Доклад от проверката не е получен в РП - Свищов; 

 - През 2012 г. е извършена проверка от ВТОП относно правилното 

описване, съхранение, предаване и унищожаване на веществените 

доказателства за периода 01.09.2010 г. – 01.09.2011 г. пропуски и 

нарушения не са констатирани. 

           

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

2011г. и 2012г. 

През 2011г. в районна прокуратура  - гр. Свищов общият брой на 

преписките е бил 900, като броят на новообразуваните преписки е бил 795 

броя, а образувани от предходни периоди – 68 броя. От тях през 2011г. са 

решени 863 броя. С постановление за отказ от образуване на досъдебно 

производство /ДП/ - 343 броя. От тези откази 11 броя преписки са 

обжалвани, потвърдени са 8 броя, а 3 броя – отменени. 

 Образувани досъдебни производства – общо 185 броя. 

 Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 

89/10.03.2011г./ общо – 37 броя.  

 Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата - 206 броя. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция 

№И 89/10.03.2011г./ – 138 броя, а броят на преписки, върнати след 

извършена предварителна проверка /чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г./ - 92 броя. 

 Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ – 2 броя. 

 Останали нерешени преписки в края на 2011г. от образуваните 

преди 31.12.2010г. – няма. 
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През 2012г. в Районна прокуратура  - гр. Свищов общият брой на 

преписките е бил 752, като броят на новообразуваните преписки е бил 704 

броя, а образувани от предходни периоди – 48 броя. От тях през 2012г. са 

решени 728 броя.  От тях през 2012г. с постановление за отказ от 

образуване на досъдебно производство /ДП/ - 403 броя. От тези откази 25 

броя преписки са обжалвани, потвърдени са 14 броя, а 11 броя – отменени. 

 Образувани досъдебни производства – общо 194 броя. 

 Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 

89/10.03.2011г./ общо – 42 броя.  

 Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата - 74 броя. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция 

№И 89/10.03.2011г./ – 167 броя, а броят на преписки, върнати след 

извършена предварителна проверка /чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г./ -152 броя. 

 Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ – няма. 

 Останали нерешени преписки в края на 2011г. от образуваните 

преди 31.12.2010г. – няма. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2011г. са общо 1000 бр.,  като от тях – новообразувани ДП - 395 броя, 

образувани в предходен период - 509 броя, новообразувани бързи 

производства - 94 бр., новообразувани незабавни производства – 2 броя. 

/Забележка: За бързите производства не е включен броя на делата, по които 

прокурорът е постановил извършване на разследването по общия ред 

/преобразуване/ - 97 бр. / 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2012г. са общо 847 бр.,  като от тях – новообразувани ДП - 328 броя, 

образувани в предходен период - 428 броя, новообразувани бързи 

производства - 82 бр., новообразувани незабавни производства – 8 броя. 
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/Забележка: За бързите производства не е включен броя на делата, по които 

прокурорът е постановил извършване на разследването по общия ред 

/преобразуване/ - 122 бр./ 

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2011г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените 

от НПК срокове - 860 броя, от тях: новообразувани ДП през 2011г.- 361 

броя, образувани в предходен период – 406 броя, като общо образуваните 

ДП – 767 броя, новообразувани бързи производства през 2011г. – 91 броя, 

новообразувани незабавни производства – 2 броя. Останали нерешени към 

края на 2011 г. са 34 ДП, по които разследването е приключило, но се 

намират при прокурорите в законовия им срок за произнасяне. 

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2012г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените 

от НПК срокове - 713 броя, от тях: новообразувани ДП през 2012г.- 171 

броя, образувани в предходен период – 452 броя, като образуваните ДП 

през 2012г. са 623, новообразувани бързи производства – 81 броя, 

новообразувани незабавни производства – 8 броя. Останали нерешени към 

края на 2012 г. са 30 ДП, по които разследването е приключило, но се 

намират при прокурорите в законовия им срок за произнасяне. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2011г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 185 броя/в 

това число и преобразуваните БПП/, по които разследването е приключило 

в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 4 броя, при които е постановено 

разследването да се извърши по общия ред – 97 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 80 броя, по 

които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК 

– 3 броя, при които е постановено разследването да се извърши по общия 

ред – 122 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2011г., по 

които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 2 

броя, в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма, а при които е постановено 

разследването да се извърши по общия ред – също няма. През 

проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК са изпратени на 

разследващ орган – 8 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам е извършил 

необходимите действия – 22 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по 

които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 8 
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броя, в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма, а при които е постановено 

разследването да се извърши по общия ред – също няма. През 

проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК са изпратени на 

разследващ орган – 7 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам е извършил 

необходимите действия – 17 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са общо 168 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  159 броя, спрени срещу 

известен извършител – 9 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2012 г. са общо 174 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  171 броя, спрени срещу 

известен извършител – 3 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са   35 

броя, като от възобновените – 13 броя са срещу неизвестен извършител, и 

22 броя – възобновени срещу известен извършител.  

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са   24 

броя, като от възобновените – 3 броя са срещу неизвестен извършител, и 

21 броя – възобновени срещу известен извършител.  

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са общо 472 

броя, от тях – 167 броя са водени срещу известен извършител, а 305 броя 

са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 8 броя и 4 

броя са отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 

постановления за прекратяване са 7 броя. Служебно отменени 

постановления за прекратяване на ДП са 6 броя. От общо прекратените 

НП, прекратени поради изтекъл давностен срок са 235 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 107 

броя, от тях уважени са 104 бр. и 3 броя са неуважени. Направени искания 

от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 116 броя, 

уважени са 113 броя. Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния ръководител 

на по-горестоящата прокуратура – 21 броя, всички уважени. 

Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда 

на чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 от НПК няма. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са общо 315 

броя, от тях – 149 броя са водени срещу известен извършител, а 166 броя 

са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 8 броя, от 

които 5 броя са отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 
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постановления за прекратяване – 9 броя, като отменените са 4 броя. Няма 

служебно отменени постановления за прекратяване на ДП. От общо 

прекратените НП, прекратени поради изтекъл давностен срок са 132 броя. 

Съотношението  на прекратените ДП спрямо общия брой 

наблюдавани дела е 37,19%.  През 2011 г. този процент е бил 47,2%./Доклад 

РП- Свищов 2011г./ 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 110 

броя, от тях уважени – всички 110 бр., няма неуважени. Направени искания 

от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 136 броя, 

уважени са всичките 136 броя. Направени искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура – 28 броя, уважени са 28 

броя,  неуважени няма. 

Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда 

на чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 от НПК няма. 

През 2011  г. в РП - Свищов не са издавани  Европейски заповеди за 

арест. РП - Свищов  не е изпращала съдебни поръчки и молби за правна 

помощ. В Районна прокуратура - Свищов не са получавани съдебни 

поръчки  и молби за правна помощ от съдебни органи на други държави, 

респ. не са изпълнявани такива.  

 През 2012  г.  РП - Свищов е издала една  Европейска  заповед за 

арест. Тя е  издадена във връзка с привеждане на наказание лишаване от 

свобода в изпълнение. ЕЗА е изпълнена, като на 14.08.2012 г. лицето е 

задържано в Република Гърция, а на 25.09.2012 г.  е доведено в България и 

приведено в Затвора за изтърпяване на наказанието. 

  В Районна прокуратура - Свищов е получена една молба за правна 

помощ от Република Чехия.  Същата е изпълнена и веднага е върната на 

подателя. РП- Свищов  не е изпращала съдебни поръчки и молби за правна 

помощ.  

  Наказателни производства на специален надзор останали 

неприключени дела към 31.12.2012 година няма. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2011г. РП - гр. Свищов е внесла в съда 85 броя обвинителни 

акта. По досъдебни производства образувани през годината са 68 броя, а 17 
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броя по ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела с 

внесени обвинителни актове – 3 броя, като с определение на съда 1 брой 

върнато, а с разпореждане – 2 броя. Няма протестирани. 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  

98броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 40 броя, от тях 

протестирани – 3 броя, резултати от протеста – 2 броя уважени и 1 брой – 

неуважен. Броят на оправдателните присъди по общия ред – 3 броя, като от 

тях протестирани са 3 броя, уважени няма, неуважени – 3 броя .  

Броят на върнатите дела представлява  1,40 %  от  общо внесените  

в съда дела. За предходния отчетен период този процент е бил 1,88 

/данните са от доклад РП- Свищов за  2011г./ 

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. 

НПК/ - 14 броя, от тях протестирани – няма.   Няма  оправдателни присъди 

по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/. В хода на съдебното следствие 

са постигнати 37 броя споразумения.  

През 2011г. са внесени 80 броя споразумения за решаване на делото 

в досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – всички. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – няма. 

През 2011г. от РП - гр. Свищов са внесени 48 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 

предложения на прокуратурата са 51 броя. /Броят на  решените от съда дела е по – 

голям от броя на внесените, тъй като включва и предложенията внесени в съда през 2010 г./ 

Върнати от съда предложения няма, оправдателни решения – 3 броя и 

прекратени в предвидените в закона случаи – 1 брой. 

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Свищов са 

участвали в 310 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските 

дела с участие на прокурор – 21 броя. 

През 2011г. са приведени  в изпълнение 142 присъди и определения 

за одобряване на споразумение, отлагания на изпълнение на наказанието – 

няма,   неприведени присъди в срок – 2 броя.  

През 2012г. РП - гр. Свищов е внесла в съда 54 броя обвинителни 

акта. По досъдебни производства образувани през годината са 35 броя, а 19 

броя по ДП образувани в предходни години. Няма върнати от съда дела 

по внесени обвинителни актове .  

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  

50 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 31 броя, от тях 
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протестирани – няма. Броят на оправдателните присъди по общия ред – 1 

брой, която е протестирана, резултат от протеста – неуважен. 

Броят на върнатите дела представлява  1,89 %  от  общо внесените  

в съда дела. За предходния отчетен период този процент е бил 1,40. 

/данните са от доклад РП- Свищов за  2012г./ 

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК /чл.371 и сл. 

НПК/ - 10 бр., от тях протестирани – няма.   Няма  оправдателни присъди 

по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/. В хода на съдебното следствие 

са постигнати 18 броя споразумения.  

През 2012г. са внесени 122 броя споразумения за решаване на делото 

в досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – 118 броя. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 3 броя. 

През 2012г. от РП - гр. Свищов са внесени 35 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. Решени от 

съда – 33  броя. Уважени предложения на прокуратурата са 32 броя. 

Върнати от съда предложения – 1 брой, няма оправдателни решения и 

прекратени в предвидените в закона случаи. 

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Свищов са 

участвали в 273 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските 

дела с участие на прокурор – 38 броя. 

  През 2012г. са приведени  в изпълнение 142 присъди, отлагания на 

изпълнение на наказанието – 1 брой,   неприведени присъди в срок – 3 

броя. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

В хода на проверката беше проверено движението на прокурорски 

преписки, по които има откази за образуване на досъдебно производство, 

досъдебни производства, по които е било постановено прекратяване, 

спрени НП срещу неизвестен извършител, НП с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание, ДП приключили с обвинителен акт. Проверени бяха върнатите 

дела и обвинителни актове от съда на прокуратурата.  

 

На случаен  принцип бяха проверени следните постановления за 

отказ от образуване на ДП за 2011г. и 2012г. 
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Пр.пр. №466/2011г. по описа на РП - Свищов. Наблюдаващ прокурор 

С. Начкова /не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор /. 

Преписката е получена  от РУП - Свищов  на 20.10.11г.  и образувана по 

сигнал на Г.Ив.Г. за това, че брат му Ст.Ив.Г. е подал декларация с 

невярно съдържание-подал молба до община Свищов,  в която моли да му 

бъде издадено удостоверение за търпимост на имот, намиращ се в с. 

Червена, общ. Свищов. В хода на проверката са изискани документи и са 

снети обяснения. От събраните данни не се установяват достатъчно такива, 

от които да се направи обосновано предположение за извършено 

престъпление от общ характер. На основание чл. 213, ал.1, вр. чл. 24, ал.1, 

т.1 и чл. 199 от НПК и чл. 10 т.3 от ИППП, прокурор С. Начкова с 

постановление от 10.11.11г. постановява отказ от образуване на ДП. 

Постановлението е адресирано до жалбоподателя, посочена е и 

възможността за обжалване пред ОП - В.Търново. 

Пр.пр. №834/2011г. по описа на РП-Свищов. Наблюдаващ прокурор 

Л. Минкова/не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор /. 

Преписката е образувана по повод жалба от Цв.Г.М. от гр. Павликени, че 

Т. Кр. Кр. от с. Българско сливово е преместил оградата, разделяща нейния 

и неговия имот без нейно съгласие. Извършена е проверка, от която е 

установено, че нама данни за извършено престъпление от общ характер. На 

основание чл. 213, ал.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК прокурор Л. Минкова с 

постановление от 10.08.11г. постановява отказ от образуване на ДП. 

Постановлението е адресирано до жалбоподателката, както и 

възможността за обжалване пред ОП - В.Търново. Постановлението на РП 

- Свищов е обжалвано пред ВТОП. С постановление от 28.09.2011г. и.д. 

прокурор Т.Шабов от ОП-В.Търново отменя постановлението на РП - 

Свищов като необосновано, неправилно и незаконосъобразно. Разпорежда 

извършването на допълнителна проверка. С писмо и указания в него, 

прокурор Л. Минкова връща преписката за допълнителна проверка. С 

постановление от 14.11.2011г. прокурор Л. Минкова постановява отказ от 

образуване на ДП. Постановлението е адресирано до жалбоподателката, 

както и възможността за обжалване пред ОП-В.Търново. 

Пр.пр. №1073/2011г. по описа на РП - Свищов. Наблюдаващ 

прокурор Бл. Георгиева/не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор /. Проверката е образувана по сигнал, подаден чрез паник бутона, 

монтиран в магазин „Свобода „ Свищов” за неплатени стоки от Ю.Анг. 

Ат., който от своя страна предварително ги бил предплатил на 

продавачката. Извършена е проверка и допълнителна такава, от които не са 
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събрани достатъчно данни  от които може да се направи обосновано 

предположение  за наличие на умисъл към извършване на кражба. На 

основание чл. 213, ал.1, вр. чл. 21, ал.1, т.1, пр.2 от НПК прокурор Бл. 

Георгиева  с постановление от 16.11.11г. постановява отказ от образуване 

на ДП. Постановено е копие от постановлението за отказ от образуване на 

ДП да се изпрати на жалбоподателя, както и възможността му за 

обжалване пред ВТОП. С резолюция от 01.03.12г. прокурор К. Лещакова 

потвърждава постановлението на РП- Свищов за отказ от образуване на 

ДП. 

Проверени още за 2011г.:  

Пр.пр. №1078/2011г. по описа на РП-Свищов. Наблюдаващ прокурор 

Д. Йовчева;  

Пр.пр. №1091/2011г. по описа на РП-Свищов. Наблюдаващ прокурор 

С. Начкова; 

Пр.пр.№ 6031/2012г. по описа на РП –Свищов. Наблюдаващ 

прокурор Любомира Минкова. Преписката е постъпила в РП – Свищов на 

09.10.2012г. С постановление от 05.11.2012г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство. В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ВТОС. 

Пр.пр.№ 830/2012г. по описа на РП –Свищов. Наблюдаващ прокурор 

Ваня Александрова. Преписката е постъпила в РП – Свищов на 

11.10.2012г. С постановление от 0811.2012г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство. В диспозитива е записано, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ВТОС, както и че при липса 

на жалба преписката да се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане” – 

Свищов за вземане на отношение. 

Прокурорски преписки №№ 830/2012г., 837/2012г., 838/2012г., 

842/2012г., 845/2012г., 846/2012г., 849/2012г., 852/2012г. , 853/2012г. , 

859/2012г. и други (общо 30 бр.) са отделени от пр.пр.№ 720/2012г. по 

описа на РП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Ваня Александрова. 

Първоночално е бил получен сигнал от Дирекция „Социално 

подпомагане” – Свищов, в който са посочени лица, които са 

попълнили декларации с невярно съдържание. 

Пр.пр.№ 903/2012г. по описа на РП –Свищов. Наблюдаващ прокурор 

Блага Георгиева. С постановление от 21.09.2012г. е възложена проверка на 

органите на МВР по реда на чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ. Преписката е 

постъпила в РП – Свищов на 31.10.212г.  С постановление от 27.11.2012г. е 
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постановен отказ от образуване на ДП, в диспозитива е записано, че 

същото може да се обжалва пред ВТОС. 

Пр.пр.№ 908/2012г. по описа на РП –Свищов. Наблюдаващ прокурор 

Силвия Начкова. С постановление от 26.09.2012г. е възложена проверка на 

органите на МВР по реда на чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ. Преписката е 

постъпила в РП – Свищов на 09.10.212г.  С постановление от 05.11.2012г. е 

постановен отказ от образуване на ДП, в диспозитива е записано, че 

същото може да се обжалва пред ВТОС. 

 

На случаен  принцип бяха проверени следните постановления за  

спиране на досъдебно производство срещу неизвестен извършител за 

2011г. и 2012г. 

Пр.пр.№ 988/2012г. по описа на РП – Свищов, ДП № 547/2012г. по 

описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Калинка Тодорова. ДП е 

постъпило в РП – Свищов на 12.10.2012г. с мнение за отказ от образуване 

на ДП на основание чл.18, ал.3, б.„а” от НК. Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 29.10.2012г. срещу НИ за престъпление по 

чл.194, вр. чл.18, от НК, като с постановлението са дадени конкретни 

указания. На 28.12.2012г. досъдебното производство е постъпило в РП – 

Свищов с мнение за спиране. С постановление от 28.12.2012г. ДП е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК, като в диспозитива на 

постановлението е записано материалите по делото да се изпратят на РУП 

– Свищов за продължаване на оперативно – издирвателните мероприятия. 

В диспозитива е записано също „в 10-дневен срок да се изяснят 

въпросите поставени в т.2 от постановлението за образуване на 

досъдебно производство, след което да се докладва да наблюдаващия 

прокурор”. /Въпросите в т.2 от постановлението за образуване за 

свързани с изясняването на фактическата обстановка по делото, а 

именно било е указано да се изясни „къде се намират тубите, в които е 

наливано горивото”, както и „какви документи са били съставени във 

връзка с действията по откриване на дактилоскопни следи”. Такова 

указание в постановлението за спиране е недопустимо и 

незаконосъобразно, защото за да се изяснят въпросите по т.2 следва да 

се извършват действия по разследването, а такива е 

незаконосъобразно да се водят при спряно ДП/. В диспозитива има и 

указание на всеки 4 месеца делото да се докладва на наблюдаващия 

прокурор за резултатите от издирването. /Няма приложени такива 

доклади, няма и писма на наблюдаващия прокурор до РУП – Свищов/ 
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Записано е също, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок 

пред РС – Свищов. 

Пр.пр.№ 756/2012г. по описа на РП – Свищов, ДП № 401/2012г. по 

описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Любомира Минкова. ДП е 

започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК с действие по разследването 

разпит на свидетел от 14.08.2012г. срещу НИ за престъпление по чл.209, 

ал.1 от НК. Своевременно е направено искане от наблюдаващия прокурор 

за удължаване срока на разследване с 1 месец, считано от 14.10.2012г. и по 

– късно с още 1 месец от 14.11.2012г. ДП е постъпило в РП – Свищов на 

21.12.2012г. с мнение за спиране на ДП. С постановление от 27.12.2012г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК, 

като в диспозитива на постановлението е записано материалите по делото 

да се изпратят на РУП – Свищов за продължаване на издирвателните 

мероприятия за резултатите, от които РП да бъде уведомявана. /Няма 

доклади, няма и писма на наблюдаващия прокурор до РУП – Свищов/ 

Записано е също, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок 

пред РС – Свищов. 

Пр.пр.№ 1015/2012г. по описа на РП – Свищов, ДП № 532/2012г. по 

описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Силвия Начкова. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 23.10.2012г. 

срещу НИ за престъпление по чл.194, ал.1 от НК, като с постановлението 

са дадени конкретни указания. На 21.12.2012г. досъдебното производство е 

постъпило в РП – Свищов с мнение за спиране. С постановление от 

21.12.2012г. ДП е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК, като в 

диспозитива на постановлението е записано, че постановлението се спира 

за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.2-ро във вр. с чл.194, ал.1 от НК. 

/Няма акт, от който да е видно, че е повдигнато обвинение за по тежкия състав или 

друг акт на прокурора, от който да е видно, че има има данни за престъпление по 

чл.195, ал.1, т.3, пр.2-ро във вр. с чл.194, ал.1 от НК/. В диспозитива е записано 

материалите по делото да се изпратят на РУП – Свищов за продължаване 

на оперативно – издирвателните мероприятия за резултатите, от които РП 

да бъде уведомявана. /Няма доклади, няма и писма на наблюдаващие 

прокурор до РУП – Свищов/ Записано е също, че постановлението може да 

се обжалва в 7-дневен срок пред РС – Свищов. 

Пр.пр.№ 579/2012г. по описа на РП – Свищов, ДП № 532/2012г. по 

описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Ваня Александрова. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 05.07.2012г. 

срещу НИ за престъпление по чл. 209, ал.3, вр.ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК, 
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като с постановлението са дадени конкретни указания. Своевременно са 

правени искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на 

разследване. На 07.12.2012г. досъдебното производство е постъпило в РП – 

Свищов с мнение за спиране. С постановление от 11.12.2012г. ДП е спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК, диспозитива е записано материалите 

по делото да се изпратят на РУП – Свищов за продължаване на оперативно 

– издирвателните мероприятия за резултатите, от които РП да бъде 

уведомявана. /Няма доклади, няма и писма на наблюдаващия прокурор до 

РУП – Свищов/ Записано е също, че постановлението може да се обжалва в 

7-дневен срок пред РС – Свищов. 

Пр.пр.№ 983/2012г. по описа на РП – Свищов, ДП № 562/2012г. по 

описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Блага Георгиева. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 06.11.2012г. 

срещу НИ за престъпление по чл.195, ал.4, вр. ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от 

НК, като с постановлението не са дадени конкретни указания, а бланкетни 

такива. ДП е постъпило в РП -  Свищов на 23.11.2012г. с мнение за 

спиране. С постановление от 27.11.2012г. ДП е спряно на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива е записано материалите по делото 

да се изпратят на РУП – Свищов за продължаване издирването на 

извършителя, както и че постановлението може да се обжалва в 7-дневен 

срок пред РС – Свищов. 

 

Проверени още: 

Пр.пр.№ 604/2012г. по описа на РП – Свищов, ДП № 314/2012г. по 

описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Калинка Тодорова. 

 Пр.пр.№ 711/2012г. по описа на РП – Свищов, ДП № 376/2012г. по 

описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Блага Георгиева. 

Пр.пр.№ 798/2012г. по описа на РП – Свищов, ДП № 424/2012г. по 

описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Силвия Начкова. 

Пр.пр.№ 866/2012г. по описа на РП – Свищов, ДП № 439/2012г. по 

описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Ваня Александрова. 

Пр.пр.№ 762/2012г. по описа на РП – Свищов, ДП № 421/2012г. по 

описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Силвия Начкова. 

Във всички проверени постановления за спрени досъдебно 

производства срещу неизвестен извършител е записано, че РУП на всеки 

три или четири месеца следва да докладва на наблюдаващия прокурор за 

резултатите от проведените ОИМ за издирване на извършителя, в нито 

едно НП няма такива доклади и/или писма от РУП. 
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В постановленията за спиране по дела, при които има веществени 

доказателства е записано същите да останат на съхранение в РУП – 

Свищов. 

 

На случаен  принцип бяха проверени следните прекратени досъдебни 

производства за 2011г. и 2012г. 

 

Пр.пр. №1306/2011г. по описа на РП - Свищов, БП №660/11г. по 

описа на РУП - Свищов. Наблюдаващ прокурор Д. Йовчева.  На основание 

чл.212, ал.2/чл.356, ал.2, чл. 362, ал.2/ от НПК от РУП –Свищов, като е 

уведомена РП-Свищов/в бланката на РУП –Свищов за образуване на ДП 

са посочени всички случаи за образуване на ДП – бързо, незабавно и по 

общия ред, без да е посочено/подчертано точно по кой чл. от НПК се 

образува, посочено е че е бързо производство и започва с действието: 

разпит на свидетел/ е започнало БП срещу Б.Исм.Б., за това, че на 

13.11.11г. след извършена проверка от служители на РУП - Свищов 

установили, че държи акцизни стоки без бандерол – около 1 кг. насипен 

тютюн – престъпление по чл. 234, ал.1 от НК. В хода на проверката се 

установява, че Б.Исм.Б. е закупил тютюна от пазара на гр. Левски за 8 

/осем/ лв. Видно от приложената експертна справка, средната пазарна цена 

на 1 кг. насипен тютюн за пушене възлиза на 23.18 лв. Като има предвид 

предмета на деянието и цената на  един килограм насипен тютюн, явно 

предназначен за лична употреба на безработния Б.Исм.Б, прокурор Д. 

Йовчева намира, че причинените от деянието му вредни последици за 

обществото са незначителни, поради което на основание  чл.243, ал.1, т.1 

във вр. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК прокурор Д. Йовчева прекратява НП по БП 

№660/11г. по описа на РУП –Свищов и изпраща материалите на 

Териториално митническо управление гр. Свищов за произнасяне по 

компетентност. Постановено е веществените доказателства, приобщени с 

протокол за доброволно предаване да се изпратят на ТМУ  - гр. Свищов 

заедно с делото. Постановено е копие от постановлението за прекратяване 

да се изпрати на Б.Исм.Б, който може да го обжалва пред РС - Свищов. 

Пр.пр. №1121/2011г. по описа на РП - Свищов, ДП №562/11г. по 

описа на РУП - Свищов. Наблюдаващ прокурор К. Тодорова.  На 

основание чл.212, ал.3/чл.356, ал.2, чл. 362, ал.2/ от НПК от РУП –Свищов, 

като е уведомена РП-Свищов/в бланката на РУП –Свищов за образуване 

на ДП са посочени всички случаи за образуване на ДП, без да е 
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посочено/подчертано точно по кой чл. от НПК се образува ДП – бързо, 

незабавно и по общия ред. Посочено е, че досъдебното/бързото/ 

незабавното производство започва с действието : разпит на свидетел/ че 

на 05.10.11г. е започнало ДП по повод сигнал от телефон 112 подаден от 

Х.С., управител на фирма „М..и”ООД за това, че около 11.00ч. на 

05.10.11г. НИ е отнел от владението и без съгласието на собственика  

декоративно автогърне от ауспух на магазин за авточасти в гр. Свищов, 

ул.”Цар Освободител”№118, с намерение да го присвои – престъпление по 

чл. 194, ал.1 от НК. От доказателствата по делото е установено, че в 

магазина са влезли св. Р.П.Ян., св. Р.Ив.Г. , които са пазарували и в това 

време детето им Л.Ив.Огн./на 5 години/ е взел незабелязано декоративното  

автогърне /35см./ от ауспух и го е занесло в автомобила. При 

разследването, не са събрани доказателства за съпричастност на 

пълнолетно или непълнолетно лице към извършване на деянието. Съгласно 

разпоредбата на чл. 32, ал.1 от НК, малолетните деца, т.е. ненавършилите 

14 години не са наказателно отговорни. На основание  чл. 199 и чл.243, 

ал.1, т.1 във вр. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК прокурор К. Тодорова прекратява 

НП по ДП №562/11г. по описа на РУП – Свищов. Постановено е копие от 

постановлението за прекратяване да се изпрати на Х.С., който може да го 

обжалва пред РС- Свищов в 7-дневен срок от получаването му. 

Пр.пр. №1039/2011г. по описа на РП - Свищов, БП №515/11г. по 

описа на РУП - Свищов. Наблюдаващ прокурор С. Начкова.  На основание 

чл.212, ал.3/чл.356, ал.2, чл. 362, ал.2/ от НПК от РУП –Свищов, като е 

уведомена РП-Свищов/в бланката на РУП –Свищов за образуване на ДП 

са посочени всички случаи за образуване на ДП – бързо, незабавно и по 

общия ред, без да е посочено/подчертано точно по кой чл. от НПК се 

образува БП/че на 16.09.11г. е започнало БП за това, че Н.Ив.Б. извършил 

на 16.09.11г. непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред  и 

изразяващи явно неуважение към обществото – нанесъл побой над 

малолетните деца Й.Й.Н., М.Р.Б. и Г.Св.Ив.- престъпление по чл. 325, ал.1 

от НК. Преписката е получена в РП- Свищов на 17.09.11г.  С 

постановление от 21.09.11г. прокурор С. Начкова преобразува БП 

№515/11г. по описа на РУП –Свищов в ДП по общия ред, тъй като случаят 

представлява фактическа и правна сложност. На 23.11.11г. в РП-Свищов е 

получено ДП с мнение за прекратяване. На основание  чл. 199 и чл.243, 

ал.1, т.1 във вр. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК и чл. 161, ал.2 от НПК, с 

постановление от 24.11.11г. прокурор С. Начкова прекратява ДП 
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№515/11г. по описа на РУП –Свищов. Посочени са имената и адресите на  

уведомените лица, приложени са обратни разписки за получаването им. 

Пр.пр. №1046/2012г. по описа на РП- Свищов, БП №529/11г. по 

описа на РУП - Свищов. Наблюдаващ прокурор С. Начкова.  На основание 

чл.212, ал.3/чл.356, ал.2, чл. 362, ал.2/ от НПК от РУП –Свищов, като е 

уведомена РП-Свищов/в бланката на РУП –Свищов за образуване на ДП 

без да е посочено/подчертано точно по кой чл. от НПК се образува БП ДП 

– бързо, незабавно и по общия ред /, че е образувано БП срещу Ф.М.А. от 

гр. Свищов за това, че на 24.10.12г. в местността „Блатото” западно от гр. 

Свищов е направил опит да отнеме чужди движими вещи – 60 килограма 

селскостопанска продукция -/царевица на кочан/ от владението и без 

съгласието на собственика”Сортови семена” - Свищов с намерение 

противозаконно да ги присвои, като изпълнението на престъплението е 

останало недовършено поради независещи от дееца причини – 

престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл. 18 от НК. Събрани са гласни и 

писмени доказателства, които макар и формално да съдържат признаците 

на предвиденото в закона престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, поради 

ниската степен на засягане на обществените отношения, свързани с 

правото на собственост, обществената опасност на деянието е явно 

незначителна и е налице хипотезата на чл. 9, ал.2 от НК. С постановление 

от 05.11.12г. прокурор С. Начкова прекратява НП, като постановлението е 

изпратено на Ф.М.Ахмед и възможността му за обжалване. 

Пр.пр. №917/2002г. по описа на РП - Свищов, ДП №511/2002г. по 

описа на РУП - Свищов. Наблюдаващ прокурор В. Александрова. ДП 

№511/2002г. по описа на РУП – Свищов е образувано на 11.09.2002г. 

срещу НИ, за това че от работилница за учебна практика за времето 

06.09.02г.-11.09. 02г.при ПГ”Проф.Асен Златаров”, чрез използване на 

техническо средство, отнел от владението и без съгласието на собственика 

чужди движими вещи – пет броя менгемета и един ел. шмиргел на обща 

неустановена стойност с намерението противозаконно да ги присвои - 

престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр чл.194, ал.1 от НК. В хода на 

разследването са извършени различни действия по разследването. На 

18.10.02г. НП е спряно поради неразкриване на извършителя. По делото 

действия спрямо конкретно лице не са извършвани. В случая общата 

давност е изтекла на 11.09.12г.- за наказателно преследване която за 

престъплението е 10 години, считано от датата на извършване на деянието 

– 11.09.2002г. С постановление от 21.11.12г. прокурор В. Александрова на  
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основание  чл. 199 и чл. 243, ал.1, т.1 във вр. чл. 24, ал.1, т.3 от НПК 

прекратява ДП №515/02г. по описа на РУП-Свищов. 

Проверени още:  

Пр.пр. №1142/2002г. по описа на РП-Свищов, дозн. №308/2002г. по 

описа на РУ”Транспортна полиция” –Г.Оряховица. Наблюдаващ прокурор 

С. Начкова; 

Пр.пр. №842/2002г. по описа на РП-Свищов, ДП. №468/2002г. по 

описа на РУП-Свищов. Наблюдаващ прокурор В. Александрова; 

Пр.пр. №856/2002г. по описа на РП-Свищов, ДП. №473/2002г. по 

описа на РУП-Свищов. Наблюдаващ прокурор В. Александрова; 

 Пр.пр. №756/2002г. по описа на РП-Свищов, дозн. №434/2002г. по 

описа на РУП-Свищов. Наблюдаващ прокурор Блага Георгиева; 

 Пр.пр. №714/2002г. по описа на РП-Свищов, дозн. №380/2002г. по 

описа на РУП-Свищов. Наблюдаващ прокурор Блага Георгиева; 

Пр.пр. №1027/2012г. по описа на РП-Свищов, дозн. №521/2012г. по 

описа на РУП- Свищов. Наблюдаващ прокурор С. Начкова. 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните досъдебно 

производства  приключили пореда на чл.381 и сл. от НПК 

/споразумение/ и по реда на чл. 78а от НК 

Пр.пр.№ 1291/2011г. по описа на РП – Свищов, бързо производство 

№ 654/2011г. по описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Даниела 

Йовчева. Бързото производство е започнато на 11.11.2011г. срещу С.А.С. 

за престъпление по чл.343в ал.2 от НК. / в бланката на РУП – Свищов са 

записани всички основания за образуване на досъдебно, бързо и незабавно 

производство, като включително е записано „започнато е досъдебно 

производство:БП № 654/2011г./ Уведомлението е постъпило в РП – 

Свищов на 14.11.2011г. На същия ден 14.11.2011г. е докладвано на 

наблюдаващия прокурор постановление за привличане на обвиняем и 

определяне на МНО по реда на чл.219 ал.1 от НПК. /В горния десен ъгъл 

има име на наблюдаващ прокурор, подпис, дата и печат. В НП има 

приложени свидетелство за съдимост и справка от УИС./ На 17.11.2011г. е 

постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство 

по реда на чл.381, ал.5, вр. ал.2 от НПК за извършено от С.А.С. 

престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, като за извършеното престъпление 

страните са се споразумели за следните наказания: периодични срещи с 

пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца, задължителна 

регистрация по настоящ адрес за срок от 8 (осем) месеца с явяване и 
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подписване 2 (два) пъти седмично и 150 часа безвъзмезден труд в полза на 

обществото. С определение на РС- Свищов от 24.11.2011г. е одобрено 

постигнатото споразумение. 

Пр.пр.№ 1235/2011г. по описа на РП – Свищов, бързо производство 

№ 616/2011г. по описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Калинка 

Тодорова. Бързото производство е започнато на 01.11.2011г. срещу Б.И.К. 

за престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК. / в бланката на РУП – 

Свищов са записани всички основания за образуване на досъдебно, бързо и 

незабавно производство, като включително е записано „започнато е 

досъдебно производство:БП № 616/2011г.”/ Уведомлението е постъпило в 

РП – Свищов на 01.11.2011г. На 03.11.2011г. е докладвано на 

наблюдаващия прокурор постановление за привличане на обвиняем и 

определяне на МНО по реда на чл.219, ал.1 от НПК. /В горния десен ъгъл 

има име на наблюдаващ прокурор, подпис и дата. В НП има приложени 

свидетелство за съдимост и справка от УИС, както и доклад по реда на 

чл.226 от НПК. На 08.11.2011г. е постигнато споразумение за прекратяване 

на наказателното производство по реда на чл.381 и сл. от НПК за 

извършено от Б.И.К. престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, като е 

за извършеното престъпление страните са се споразумели за следните 

наказания: периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 година 

и шест  месеца, задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 

година и шест  месеца с явяване и подписване 2 (два) пъти седмично пред 

пробационен служител и 200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на 

обществото за срок от една година, както и на основание чл. 343г от НК,  

Б.К.К.. е лишен от право да управлява МПС за срок от една година. С 

определение на РС - Свищов е одобрено постигнатото споразумение. 

Пр.пр.№ 1092/2012г. по описа на РП – Свищов, бързо производство 

№ 564/2011г. по описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Ваня 

Александрова. Бързото производство е започнато на 10.11.2012г. срещу 

И.К.К. за престъпление по чл.343б ал.1 от НК. / в бланката на РУП – 

Свищов правилно е записано основанието за започване на бързото 

производство чл.356, ал.3 от НПК../ Уведомлението е постъпило в РП – 

Свищов на 12.11.2012г. На 15.11.2012г. е докладвано на наблюдаващия 

прокурор постановление за привличане на обвиняем и определяне на МНО 

по реда на чл.219, ал.1 от НПК. /В горния десен ъгъл има име на 

наблюдаващ прокурор, подпис и дата. В НП има приложени свидетелство 

за съдимост и справка от УИС./ На 16.11.2012г. е постигнато 

споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на 
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чл.381 и сл. от НПК за извършено от Б.И.К. престъпление по чл.343б, ал.1 

от НК, като за извършеното престъпление страните са се споразумели за 

следните наказания: ЛОС за 3 /три/ месеца, като на основание чл.66, ал.1 

от НК изтърпяването на наказанието е отложено за срок от 3 /три/ години, 

както и на основание чл.343г от НК, И.К.К. е лишен от право да управлява 

МПС за срок от 10 /десет/ месеца. /В споразумението не е записано 

изрично, че няма веществени доказателства, нито какво да стане с тях, 

каквото изискването съгласно чл.381 ал.5 т.6 от НПК/ С определение на 

РС - Свищов е одобрено постигнатото споразумение. 

Пр.пр.№ 1043/2012г. по описа на РП – Свищов, бързо производство 

№ 537/2012г. по описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Силвия 

Начкова. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

26.10.2012г., като в постановлението са дадени конкретни указания. На 

05.11.2012г. е докладвано на наблюдаващия прокурор постановление за 

привличане на обвиняем и определяне на МНО по реда на чл.219, ал.1 от 

НПК. /В горния десен ъгъл има име на наблюдаващ прокурор, подпис и 

дата. В НП има приложена справка от УИС./ На 20.11.2012г. е 

постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство 

по реда на чл.381 и сл. от НПК за извършено от С.Р.Г. престъпление по 

чл.197, т.3 във вр. чл.195, ал.1, т.4 пр. 2 –ро във вр. чл.194, ал.1 от НК, като 

за извършеното престъпление страните са се споразумели за следните 

наказания: ЛОС за 3 /три/ месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК 

изтърпяването на наказанието е отложено за срок от 3 /три/ години. В 

споразумението е записано на кого да бъде възложена възпитателната 

работа по време на изпитателния срок, разноските да бъдат възложени на 

обвиняемия, че няма веществени доказателства, както и че имуществените 

вреди са възстановени. С определение от 22.11.2012г. е одобрено 

постигнатото споразумение. 

 

Проверени също:  

Пр.пр.№ 290/2011г. по описа РП – Свищов, ДП № 254/2011г. по 

описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Даниела Йовчева. 

Пр.пр.№ 1057/2012г. по описа РП – Свищов, ДП № 539/2012г. по 

описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Любомира Минкова. 

Пр.пр.№ 885/2012г. по описа РП – Свищов, ДП № 418/2012г. по 

описа на РУП – Свищов. Наблюдаващ прокурор Силвия Начкова. 
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Пр. пр. 1449/2011 г. по описа на РП - Свищов, БП № 717/2011 г. по 

описа на РУП, наблюдаващ прокурор Ваня Александрова. БП  е започнато 

на 17.12.2011 г. срещу Х.Б.И. за престъпление по чл. 345 от НК -  

неистинска регистрационна табела, поставена в задна лява част на влекача.  

/в бланката на РУП –Свищов за образуване на ДП са посочени всички 

случаи за образуване на ДП, без да е посочено/подчертано точно по кой 

чл. от НПК се образува, посочено е че е бързо производство и започва с 

действието:оглед на местопроизшествие/ На 19.12.2011 г. извършителят 

е привлечен в качеството на обвиняем /има одобрение на наблюдаващият 

прокурор по реда на чл. 219 от НПК, с подпис на наблюдаващия прокурор, 

както и с положен печат/. С протокол от същата дата е дадено съгласие за 

предявяване. На 22.12.2011 г. е изготвено предложение за освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, 

образувано е АНД № 615/2011 г., насрочено за 23.01.2012 г. и е наложено 

административно наказание ГЛОБА в размер на 1 200 лв.  

Пр. пр. 1071/2012 г. по описа на РП - Свищов, НП № 550/2012 г. по 

описа на РУП - Свищов, наблюдаващ прокурор Любомира Минкова. 

Незабавното производство  е започнато на 31.10.2012 г. срещу Г.К.З. за 

престъпление по чл. 296, ал. 1 от НК -  влязъл в двора на имот в гр. Свищов 

и не изпълнил заповед за защита от домашно насилие № 8/2012 г. по описа 

на РС - Свищов. Посочено е точното основание, посочено е действието по 

разследване, с което е започнало производството – разпит на свидетел. На 

02.11.2012 г. е изготвено предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание, образувано е АНД 

№ 605/2012 г., насрочено за 03.12.2012 г. и е наложено административно 

наказание ГЛОБА в размер на 1 000 лв.  

Проверката на ИВСС установи, че в бланката на РУП –Свищов за 

образуване на наказателно производство обикновенно са посочени всички 

случаи за образуване – бързо, незабано и по общия ред,, без да е 

посочено/подчертано точно по кой член от НПК се образува наказателното 

производство. 

Проверени бяха на случаен принцип досъдебно производсктва 

приключили с внесен в съда ОА /само НП/ за 2011г. и 2012г. и върнати 

от съда за 2011г. /за 2012г. няма върнати от съда ОА/ 

 

Пр.пр. № 565/2012 г. по описа на РП - Свищов, ДП № 301/2012 г. по 

описа на РУП Свищов, наблюдаващ прокурор Блага Георгиева. 
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Материалите по преписка № ЗМ 301/2012 г. постъпват в РП Свищов на 

27.06.2012 г. с мнение за образуване на ДП по чл. 194 от НК. /Няма 

приложен протокол за избор./ С постановление от 28.06.2012 г. прокурор 

Блага Георгиева образува досъдебно производство срещу Е.С.П. за 

престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1 от НК – при условията 

на повторност и немаловажност, отнето от владението и без съгласието на 

С.Т., намиращи се в багажника на л. а. движими вещи – портмоне и 

парична сума в размер на 2 лева, дървена скулптура, мобилен телефон 

„Нокиа” и лични вещи, без пазарна стойност. Дадени са указания по 

разследването. По молба за връщане на В.Д., е постановен отказ за  

връщане на движими веществени доказателства – велосипед и черна 

кожена чанта с инструменти в нея. В постановлението от 27.07. 2012 г. е 

посочено, че вещите не са били предмет на експертна оценка.  Искано е и е 

разрешено удължаване на срока за разследване по чл. 234, ал. 3, вр. ал. 1 от 

НПК с един месец, считано от 28.08.2012 г. По жалба от пострадалия с 

определение от 12.09.2012 г. РС - Свищов е отменил постановлението на 

РП - Свищов с отказа за връщане на веществени доказателства и е 

постановил връщането им на собственика.  На 26.09.2012 г. с 

постановление, съгласувано с наблюдаващия прокурор извършителят е 

привлечен в качеството на обвиняем, а на 03.10.2012 г. материалите по 

делото постъпват в РП - Свищов с мнение за съд. На 02.11.2012 г. е 

изготвен ОА, който е внесен в съда. Образувано е НОХД № 603/2012 г. по 

описа на РС - Свищов, делото е насрочено за 05.12.2012 г. и е  приключило 

с осъдителна присъда. 

Пр.пр. № 765/2012 г. по описа на РП - Свищов, ДП № 316/2012 г. по 

описа на РУП - Свищов, наблюдаващ прокурор Силвия Начкова. /Няма 

приложен протокол за избор/. С постановление от 24.08.2012 г. прокурор 

Начкова образува досъдебно производство / да се започне дознание/ срещу 

А.А.А.. за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1 , вр. чл. 29, 

ал. 1, б.”а” и б.”б” от НК – при условията на опасен рецидив. С 

постановление от 04.10.2012 г. извършителят е привлечен като обвиняем – 

съгласувано с наблюдаващия прокурор, а на 16.10.2012 г. прокурор 

Начкова с протокол дава съгласие за предявяване на разследването в 

присъствие на защитник. На 19.10.2012 г. материалите по делото 

постъпват в РП - Свищов с мнение за съд. На 12.11.2012 г. е изготвен ОА, 

който е внесен в съда. Образувано е НОХД № 611/2012 г. по описа на РС - 

Свищов, делото е насрочено за 14.12.2012 г. и е  приключило с осъдителна 

присъда. 
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Пр.пр. № 717/2012 г. по описа на РП  - Свищов, ДП № 420/2012 г. по 

описа на РУП - Свищов, наблюдаващ прокурор Любомира Минкова. /Няма 

приложен протокол за избор. / С постановление от 21.08.2012 г. прокурор 

Минкова образува досъдебно производство срещу П.И.Д. за престъпление 

по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК – управлявал МПС без свидетелство за 

правоуправление в едногодишния срок от наказване по административен 

ред. С постановление от 01.10.2012 г. извършителят е привлечен като 

обвиняем – /има одобрение на наблюдаващият прокурор по реда на чл. 219 

от НПК, с подпис на наблюдаващият прокурор, както и с положен 

печат/, а на 18.10.2012 г. материалите по делото постъпват в РП - Свищов 

с мнение за съд. На 12.11.2012 г. е изготвен ОА, който е внесен в съда. 

Образувано е НОХД № 614/2012 г. по описа на РС - Свищов, делото е 

насрочено за 14.01.2013 г. и е  приключило с осъдителна присъда с 

прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК – изпитателен срок от три 

години.  

Пр.пр. № 425/2011 г. по описа на РП - Свищов, ДП № 366/2011 г. по 

описа на РУП  - Свищов, наблюдаващ прокурор Любомира Минкова. 

/Няма приложен протокол за избор. / С постановление от 04.07.2011 г. 

прокурор Л. Минкова образува досъдебно производство срещу Д.Ц.В. за 

престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК – съзнателно не изпълнил задължение 

по решение на съда да издържа свой низходящ в размер на повече от две 

вноски – обща стойност 385 лв. Искано е и е разрешено удължаване на 

срока за разследване с два месеца, считано от 04.09.2011 г. С 

постановление от 21.09.2011 г. извършителят е привлечен като обвиняем – 

–/има одобрение на наблюдаващият прокурор по реда на чл. 219 от НПК, с 

подпис на наблюдаващият прокурор, както и с положен печат/, а на 

19.10.2011 г. материалите по делото постъпват в РП - Свищов с мнение за 

съд. На 10.11.2011 г. е изготвен ОА, който е внесен в съда. Образувано е 

НОХД № 557/2011г. по описа на РС - Свищов, делото е насрочено за 

12.12.2011 г. и е  приключило с оправдателна присъда. На 04.01.2012 г. е 

подаден протест от прокурор Минкова. С решение, постановено по 

ВНОХД № 83/2012 г. по описа на ОС - Велико Търново е потвърдена 

оправдателната присъда на РС - Свищов 

 Пр.пр. № 931/2011 г. по описа на РП - Свищов, ДП № 355/2011 г. по 

описа на РУП - Свищов, наблюдаващ прокурор Ваня Александрова. /Няма 

приложен протокол за избор. /С постановление от 04.08.2011 г. прокурор 

Александрова образува досъдебно производство срещу Н.Г.Й. за 

престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2,  вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл.1, т. 4, 
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предл. 3, вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” и б.”б” , вр. чл. 26, ал. 1 от НК – при 

условията на опасен рецидив. Искано е и е разрешено удължаване на срока 

за разследване с един месец, считано от 04.10.2011 г. С постановление от 

21.10.2011 г. извършителят е привлечен като обвиняем – –/има одобрение 

на наблюдаващият прокурор по реда на чл. 219 от НПК, с подпис на 

наблюдаващият прокурор, както и с положен печат/, дадено е съгласие за 

предявяване на разследването на 25.10.2011 г. а на 27.10.2011 г. 

материалите по делото постъпват в РП - Свищов с мнение за съд. На 

16.11.2011 г. е изготвен ОА, който е внесен в съда. Образувано е НОХД № 

560/2011г. по описа на РС - Свищов, делото е насрочено за 15.12.2011 г. и е  

приключило с осъдителна присъда.  

Пр. пр. № 392/2012 г. по описа на РП - Свищов, бързо производство 

№ 210/2012 г.,  наблюдаващ прокурор Калинка Тодорова. Производството 

е започнато на 01.05.2012 г. срещу С.П.Я. за това, че при извършена 

проверка е констатирано, че държи суха зелена растителна маса, реагираща 

при направен тест на канабис – престъпление по чл. 354а, ал. 3 от НК. /в 

бланката на РУП –Свищов за образуване на ДП са посочени всички случаи 

за образуване на ДП, без да е посочено/подчертано точно по кой чл. от 

НПК се образува, посочено е че е бързо производство и започва с 

действието:оглед на местопроизшествие/. С постановление от 07.05.2012 

г. производството е преобразувано в дознание по общия ред. Искано е и е 

разрешено на два пъти удължаване на срока с по един месец, считано от 

01.07.8.2012 г. С постановление от 01.08.2012 г. извършителят е привлечен 

в качеството на обвиняем –/има одобрение на наблюдаващият прокурор по 

реда на чл. 219 от НПК, с подпис на наблюдаващият прокурор, както и с 

положен печат/. На 05.09.2012 г. материалите по делото постъпват в 

прокуратурата. На 12.09.2012 г. между прокуратурата, представлявана от 

прокурор К.Тодорова  и обвиняемия е постигнато споразумение, което на 

17.09.2012 г. е изпратено в съда. Образувано е НОХД № 499/2012 г. по 

описа на РС -Свищов и с определение от 26.09.2012 г. съдът не одобрява 

споразумението – приема, че споразумението противоречи на закона – 

предвид определеното наказание пробация и липсата на маловажност на 

случая. Прекратил е производството  по делото и го е върнал на РП-

Свищов. На 25.10.2012 г. прокурор К.Тодорова изготвя обвинителен акт. 

Образувано е НОХД № 588/2012 г. по описа на РС - Свищов, насрочено за 

04.12.2012 г. В с.з. е постигнато споразумение, което е одобрено от съда – 

наказание 3 месеца лишаване от свобода.  
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Пр.пр. № 765/2012 г. по описа на РП - Свищов, ДП № 316/2012 г. по 

описа на РУП - Свищов, наблюдаващ прокурор Силвия Начкова. . /Няма 

приложен протокол за избор/. С постановление от 24.08.2012 г. прокурор 

Начкова образува досъдебно производство / да се започне дознание/ срещу 

А.А.А.. за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1 , вр. чл. 29, 

ал. 1, б.”а” и б.”б” от НК – при условията на опасен рецидив. С 

постановление от 04.10.2012 г. извършителят е привлечен като обвиняем –

/има одобрение на наблюдаващият прокурор по реда на чл. 219 от НПК, с 

подпис на наблюдаващият прокурор, както и с положен печат/, а на 

16.10.2012 г. прокурор С. Начкова с протокол дава съгласие за предявяване 

на разследването в присъствие на защитник. На 19.10.2012 г. материалите 

по делото постъпват в РП - Свищов с мнение за съд. На 12.11.2012 г. е 

изготвен ОА, който е внесен в съда. Образувано е НОХД № 611/2012 г. по 

описа на РС - Свищов, делото е насрочено за 14.12.2012 г. и е  приключило 

с осъдителна присъда. 

Пр. пр. № 1111/2011 г. по описа на РП Свищов, ДП № 644/2011 г. по 

описа на РУП - Свищов, наблюдаващ прокурор Силвия  Начкова. ДП е 

образувано на 04.11.2011 г. срещу Л.М.Г. за престъпление по чл. 131, ал. 1, 

т. 12, предл. 1, вр. чл. 130, ал. 2 от НК. На няколко пъти е искано и 

разрешавано удължаване на срока за разследване. С постановление от 

10.02.2012 г. извършителят е привлечен в качеството на обвиняем, като 

постановлението е съгласувано с наблюдаващия прокурор. На 21.02.2012 г. 

наблюдаващият прокурор Начкова дава съгласие за предявяване на 

разследването.  При предявяване на разследването обвиняемият е правил 

многократно нови искания и бележки, по които  наблюдаващият прокурор 

се е произнасял с  постановление. По искане, направено от обвиняемия 

наблюдаващият прокурор е отказал да се отведе, с постановление от 

21.05.2012 г. прокурор Шабов от ОП - Велико Търново е отказал да отведе  

наблюдаващия прокурор. На 02.06.2012 г. прокурор С. Начкова изготвя 

постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание. Образувано е АНД № 340/2012 г. по описа на 

РС - Свищов и с решение от 19.10.2012 г. обвиняемият е признат за 

виновен и е освободен от наказателна отговорност. Наложено е 

административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 лв. По жалба,  с  

решение от 13.12.2012 г., постановено по ВАНД № 606/2012 г. по описа на 

ВТОС е отменено решението на РС - Свищов и делото е върнато на 

прокуратурата за изпълнение на мотивите на отменителното решение и 

отстраняване на допуснатите процесуални нарушения. С постановление от 
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03.01.2013 г. прокурор Начкова прекратява частично наказателното 

производство по отношение квалификацията по т. 12 на чл. 131 от НК. По 

внесено ново предложение за освобождаване от наказателна отговорност е 

образувано АНД № 42/2013 г. по описа на РС - Свищов и с определение от 

10.05.2013 г. производството е прекратено и делото е върнато на 

прокуратурата с оглед разпоредбата на чл. 378, ал. 3, изр. 2 от НПК. С 

постановление от 17.05.2013 г. е указано извършване на допълнително 

разследване. С протокол от 02.07.2013 г. е дадено съгласие за предявяване 

на разследването, а на 17.07.2013 г. материалите по делото постъпват в РП 

- Свищов с мнение за съд. Изготвено е постановление за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание, 

образувано е АНД № 378/2013 по описа на РС - Свищов. Делото е 

отложено  за 31.10.2013 г., решено.  

При извършената проверка се установи, че постановленията за 

привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение се прилагат 

по наблюдателните преписки и по досъдебните производства. Одобрение 

на наблюдаващият прокурор по реда на чл. 219 от НПК се удастоверява с 

подпис на наблюдаващия прокурор  и с  печат на РП – Свищов. 

 

Пр. пр. № 452/2010 г. по описа на РП - Свищов, ДП № 25/2010 г. по 

описа на ОСлО в ОП Велико Търново, наблюдаващ прокурор Калинка 

Тодорова. С постановление от 07.06.2010 г. прокурор К. Тодорова приема, 

че при проверката  е установено наличие на данни за извършено 

престъпление по чл. 282 от НК от страна на служител на РУП - Свищов и е 

изпратила преписката на ОП - Велико Търново по компетентност. С 

постановление от 09.06.2010 г. на прокурор Светослав Калчев от ОП- 

Велико Търново е  отказано образуване на досъдебно производство и 

преписката е изпратена на РП - Свищов по компетентност. Представителят 

на ВТОП  приема, че ако има извършено длъжностно престъпление, то би 

следвало да се квалифицира като деяние по чл. 387 от НК, което е 

подсъдно на районен съд. С постановление от 14.06.2010 г. е образувано 

досъдебно производство срещу Д.В.Х. за престъпление по чл. 293, ал. 1 от 

НК  /подбудил Х.Г.А. към престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК/ и срещу 

Х.Г.А. за престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК  Разследването е възложено 

на следовател от ОСлО на ВТОП, дадени са конкретни указания – разпит 

пред съдия, разпити на свидетели, изискване на справки и т.н. Искано е и е 

разрешено удължаване на срока за разследване с два месеца, считано от 

16.08.2010 г. На 06.10.2010 г., след съгласуване с наблюдаващия прокурор  
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е  привлечен  Х.Г.А. в качеството на обвиняем. С постановление от 

26.11.2010 г. прокурор Тодорова прекратява частично наказателното 

производство по отношение Д.В.Х. за престъпление по чл. 293, ал. 1 от НК, 

отменя взетата по отношение на него мярка за неотклонение, прекратява 

производството по отношение на другия обвиняем относно съучастническа 

дейност. Постановила е, след влизане на постановлението в сила 

наказателното производство да продължи да се води срещу Х.Г.А. за 

престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК. На 07.01.2011 г. е изготвен и внесен в 

РС - Свищов обвинителен акт. Образувано е НОХД № 10/2011 г. по описа 

на РС - Свищов и с разпореждане от 11.01.2011 г. съдът е прекратил 

съдебното производство и е върнал делото на прокуратурата за 

отстраняване на  допуснати съществени процесуални нарушения – 

извършени са действия по разследването след предявяване на същото на 

обвиняемия. На 09.02.2011 г. е внесен нов обвинителен акт, образувано е 

НОХД №  75/2011 г. по описа на Свищовски районен съд. Делото е 

приключило с осъдителна присъда на 08.12.2011 г., която е потвърдена от 

ВТОС.  

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

1. Прокурорите в РП - Свищов се произнасят по преписките и 

досъдебните производства в законните срокове, като не се допускат 

забавяния и нарушаване  на сроковете определени в закона, както по 

отношение на решаването на преписките, така и по отношение на 

разследването на досъдебните производства и действията на прокурора 

след приключването им. В постановленията за образуване на ДП, 

наблюдаващите прокурори дават подробни указания на разследващите 

органи. Подробни указания се дават и в последващите прокурорски актове. 

2. Прокурорите от РП - Свищов постановяват преписи от 

постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на 

жалбоподателите при постановленията да отказ, както и на страните при 

постановленията за спиране или прекратяване на досъдебното 

производство. В постановленията се изписва както пред кой орган могат да 

бъдат обжалвани, така и срока за обжалването им. Във всички 

наблюдавателни преписки, по които са постановени откази за образуване 

на ДП или прекратяване на ДП, както и при постановленията за спиране 

срещу известен извършител има приложени обратни разписки. 
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3. Всички спрени дела срещу неизвестен извършител се изпращат на 

органите на МВР или ДАНС за продължаване на издирването, съгласно 

разпоредбата на чл.245 ал.1 от НПК. Извършителите и свидетелите по 

спрените ДП срещу ИИ се обявяват за ОДИ с телеграми, исканията за 

удължаване на срока за разследване се правят своевременно. 

Във всички проверени спрени срещу неизвестен извършител дела е 

записано, че служител на РУП - Свищов на всеки три или четири месеца 

следва да докладва на наблюдаващия прокурор за резултатите от 

проведените ОИМ за издирване на извършителя. При извършената 

проверка в нито едно наблюдавателно производство не се намери 

приложен такъв доклад или писмо за резултатите от издирването. 

4. Преписките и делата се разпределят равномерно между 

прокурорите  съобразно издадената заповед за електронно разпределение 

на районния прокурор К. Тодорова с № 67/12.10.2010 г. 

5. При проверка на случайният принцип на разпределение на 

преписките се установи, че се разпределят по поредността на номерата. 

6. В РП- Свищов при всички наблюдателни преписки  и в досъдебните 

производства не е приложен протокол от случайно разпределение. 

Разпределението се извършва ежедневно, но протоколите за 

разпределението на преписките се изготвят на хартия ежеседмично, а не 

ежедневно /напр.: протокол за избор на наблюдаващ прокурор за периода 

28.11.2011г. – 04.12.2011г., протокол за избор на наблюдаващ прокурор за 

периода 24.09.2012г. – 30.09.2012г./.  

7.  В наблюдавателните преписки и делата винаги се съдържа 

оригинал /с печат/ от постановлението за привличане на обвиняем по реда 

на чл. 219, ал.1 от НПК и вземане мярка за неотклонение с подпис на 

наблюдаващия прокурор. Не във всички дела има протокол за необходими 

действия по чл. 226 НПК преди предявяване на разследването, съгласно 

Методическите указания на Главния прокурор на Република България за 

необходими действия по чл. 226 НПК. 

8. Констатирано бе, че в постановление за спиране на досъдебно 

производство са дадени указания за действия по резследването след 

спирането на делото, което указание е незаконосъобразно /пр.пр.№ 988/2012г. 

по описа на РП – Свищов, ДП № 547/2012г. по описа на РУП – Свищов/. 

9.  При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите 

в  сила присъди се установи, че влезлите в сила присъди и получени в РП – 

Свищов се описват редовно в дневника. След получаване на информацията 

от съда, постановил влязлата в сила присъда, деловодството в РП – 
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Свищов описва и изпраща влязлата в сила присъда за  изпълнение в 

предвидения в чл. 416, ал.5 от НПК срок. 

10. В РП- Свищов  за книга за веществени доказателства се ползва 

инвентарна книга, в която не са вписани необходимите графи, 

удостоверяващи постъпването на веществените доказателства от органите 

по разследването в прокуратурата, респективно от прокуратурата в съда. 

Посочва се дата на постъпване на ВД в РП- Свищов, отбелязан е номера на 

ДП, подробно описание на ВД, с име и подпис на служителя приел ВД, но 

не и името на служителя предал в РП- Свищов вещественото 

доказателство. Не е отбелязана и длъжността. Въз основа на заповед е 

издаден регистрационен дневник за ВД, които се разследват от прокурор, 

регистрационен дневник за завеждане на протоколите, с които се 

приобщават ВД, по които разследването се извършва от прокурор, тези 

дневници не са попълвани, поради факта, че такива разследвания не са 

правени. 

Със  заповед № 51/ 16.08.10г., Д.Илиева – съдебен деловодител в РП- 

Свищов е определена от административният ръководител да бъде 

завеждащ склада за веществените доказателства, които са приобщени към 

дела, по които разследването се извършва от прокурор от РП- Свищов и за 

веществените доказателства, приобщени към делата, получени в РП- 

Свищов за произнасяне. 

11. Веществените доказателства в РП- Свищов се намират в шкаф в 

кабинета  на административния ръководител, поради липса на помещение 

за съхраняването им.  

Веществените доказателства по спрените досъдебни производства се 

изпращат  на основание чл. 110, ал.3 от НПК с протокол  до РУП – Свищов 

за продължаване на издирването на извършителите, като са посочени 

имената и длъжността на приелият веществените доказателства . 

Предаването на веществените доказателства в РС - Свищов се 

извършва с приемо-предавателен протокол, в който подробно са описани 

веществените доказателства, номера на ДП, прокурорската преписка, 

името н а обвиняемия, името приелият  и предалият ВД, както и 

подпис/няма написана длъжност на служителя/. Периодично се прави 

ревизия на веществените доказателства съхранявани от РП- Свищов, които 

подлежат на унищожаване и същите се унищожават.  

12. В РП- Свищов  материалите по прокурорските преписки не са 

подредени в хронологичен ред, не са подшити, номерирани и описани. 

Документите, включително обратните разписки при приключените дела, 
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постановленията за прекратяване на ДП и отказ от образуване на ДП са 

приложени в папките. Същото се констатира и при спрените дела.  

13. По всички проверени досъдебни производства са спазени 

изискванията на чл.212 ал.3 от НПК за незабавно уведомяване на 

прокуратура при образуване на ДП. В повечето случаи обаче в писмото на 

РУП – Свищов, с което се уведомява РП – Свищов, че е образувано 

досъдебно, бързо и незабавно производство, не е подчертано и/или 

отбелязано по – друг начин точния текст от НПК. Изписани всички 

основания за образуване на ДП, а не конкретното /чл.212 ал.2 НПК, чл. 356, 

ал. 3 НПК, чл. 362, ал.3 НПК/ - Пр. пр. № 392/2012 г. по описа на РП - 

Свищов, бързо производство № 210/2012 г., Пр.пр. №1039/2011г. по описа 

на РП - Свищов, БП №515/11г. по описа на РУП – Свищов, Пр.пр.№ 

1235/2011г. по описа на РП – Свищов, бързо производство № 616/2011г. по 

описа на РУП – Свищов/. 

 

П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

1. Наблюдаващите прокурори да изискват от разследващите органи 

изрично посочване на текста от НПК, по който е образувано 

производството в бланката на РУП - Свищов за образуване на досъдебни, 

бързи и незабавни производства, като се изписва/подчертава реалното 

основание за образуване на съответното производство.  

2. Наблюдаващите прокурори да спазват разпоредбите на НПК, като 

в постановленията за спиране на досъдебно производство не указват да 

бъдат извършвани действия по разследването при спряно досъдебно 

производство. 

           3. Административният ръководител на РП - Свищов да създаден 

оргонизация за уеднаквяване на практиката в наблюдателни преписки 

и/или в досъдебните производства да се прилага протокол от случайното 

им разпределение.  

4. Протоколите от разпределението на преписките и делата да бъдат 

изготвяни ежедневно. 

5. Материалите по прокурорските преписки да се  подредят в 

хронологичен ред, да  се подшият, номерират и опишат. Документите, 

включително обратните разписки при приключените дела, да се подшият в 

папките. 

6. Да съобрази воденето на книгата за веществени доказателства с 

Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България 

/ДВ бр.106/10.12.2013г./ 
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За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

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

 

Приложения: 

1. Справки 5 броя, за 2011г. и 5 броя за 2012г.;  

2. Заповеди на административния ръководител – 9 бр. 

3. Копия от актове на прокурори. 

 

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

изпрати на: 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура - Свищов  

г-жа Калинка Тодорова - за сведение и изпълнение на препоръките. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново г-н Емил Денев - за сведение.  

3. Административния ръководител на Апелативна прокуратура – 

Велико Търново г-жа Аня Димова - за сведение. 

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

сведение. 

5. Представляващия Висш съдебен съвет г-жа Соня Найденова- за 

сведение. 

 

 

27.12.2013г.         ИНСПЕКТОР: 

 

            МОНИКА МАЛИНОВА 


