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На 25 и 26.10.2012 година, както и в периода от 05.11.до 07.11.2012 г. 

въз основа на заповеди на Главния инспектор на ИВСС №№ ПП-01-

95/17.10.2012 г. и на заповед под същия номер, издадена на 01.11.2012 г. за 

продължаване на проверката, съгласно годишната програма на ИВСС, 

беше извършена комплексна проверка на дейността на РП Димитровград, 

която обхвана периода за второто полугодие на 2009 г., както и за 2010 и 

2011 г. Проверката се осъществи от екип -  инспектор Моника Малинова и 

експерти -  Димитрина Долапчиева и Сия Иванчова. Проверката беше 

извършена на място в РП Димитровград, 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  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Районна Прокуратура - гр. Димитровград, както и РС Димитровград 

се помещават в сграда, находяща се в центъра на града, която е 

собственост на Община Димитровград. Налице са достатъчно помещения 

за нормално осъществяване на дейността, като всеки прокурор е в отделен 

кабинет, добри са условията за работа и на служителите. Всички 

помещения са оборудвани с  компютри и правно информационни 

технологии. Има помещение, което е обособено като склад за веществени 

доказателства, както се изисква от ПОДАПРБ, но в него се съхраняват и 

други преписки и дела. 

През 2010 година от общо по щатно разписание 6 прокурори са 

работили трима, поради наличието на 3  незаети щатни бройки. 

През 2011 година са работили 2 прокурори, поради ползван отпуск 

по майчинство и наличието на 3 незаети щатни бройки. 

Общият брой служители в РП Димитровград е 7 души по щатно 

разписание, а конкретно заетите длъжности са: административен секретар; 

съдебен секретар; компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции 

2; съдебен деловодител – 1 , шофьор и призовкар. 

През 2011 г. няма промяна в служителите, работещи в 

администрацията на прокуратурата. 

Водят се  книги, дневници, регистри и азбучници на основание 

Правилника за организация на дейността на администрацията на 

прокуратурата в Р. България – входящ дневник ЕДСД; описна книга за 

образуване и движението на досъдебните производства /ДП/; описна книга 

за образуване и движението на следствените дела; описна книга за 

внесените в съда обвинителни актове /ОА/; описна книга за внесените в 
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съда споразумения; книга за задържаните лица; книга за принудително 

лечение по Закона за здравето; книга за изпълнение на присъдите; книга за 

водените по чл. 2 от ЗОДОВ съдебни граждански производства; книга за 

веществените доказателства /ВД/; разносна книга за внесените 

обвинителни актове; изходящ дневник; азбучници:  за образувани 

досъдебни производства и следствени дела, за внесени дела в съда с 

обвинителни актове и споразумения, за образувани преписки за 

принудително лечение по ЗЗ, за присъди и за преписки; дневник на 

спрените ДП. По указание на ВКП се водят – 18 броя книги.  

На хартиен носител се водят 17 броя, а на електронен – 9 броя. 

През 2011 г. са въведени  още – регистър на лицата с две и повече 

досъдебни производства; входящ и изходящ дневник за международна 

правна помощ; изходящ дневник за европейска заповед за арест; дневник 

на преписките, по които е възложена проверка. По указание на ВКП се 

водят 24 книги, които са на хартиен носител. На електронен носител се 

водят 9 книги. 

 Използват се правните програми –Апис и Сиела. Използва се 

унифицираната информационна система – УИС, предоставена от ВКП. 

Служителят, натоварен да въвежда данните в УИС е  Ел. Т. – съдебен 

секретар. 

Въведен е принципът за случайно разпределение на делата чрез 

програмата „Law  Choice”. Това е уредено със Заповед № 7/11.05.2007 г., 

която е отменена изцяло със Заповед № 28/12.10.2007 г., издадена в 

изпълнение на заповедта на главния прокурор за въвеждане на случайния 

подбор чрез електронно разпределение. Тази заповед е изменяна през 

годините, с оглед настъпили промени в състава на прокурорите, 

продължително отсъствие и други причини. След юли 2010 г. и в началото 

на 2011 г. и.ф. административният ръководител, а от м. декември 

новоизбраният административен ръководител са  издали поредица от 

заповеди, с които възлагат на конкретни командировани прокурори да 

решават конкретни преписки и дела, без да прилагат принципа на 

случайния подбор чрез електронно разпределение. Последната заповед е от 

12.07.2012 година, а служителите, определени за работа с програмата са 

Ю. Г., Д. Г. и Б. Г. заемащи длъжностите компютърен оператор и 

съдебен деловодител. 

В РП Димитровград се изготвят шестмесечни и годишни отчети и 

анализи, провеждат се заседания. 

През 2010 и 2011 г. са провеждани  работни съвещания във връзка с 

указания на ВКП, АП Пловдив и ОП Хасково. В шестмесечните и 

годишните доклади е извършен  анализ на обема и натовареността на 

прокурорската дейност. През 2010 г. е извършена комплексна ревизия на 

дейността на прокуратурата от ОП Хасково, след което на работни 
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съвещания са обсъдени констатациите и препоръките и са предприети 

мерки за отстраняване на допуснати нередности.  

През проверявания период /2010 и 2011 г./ няма предложения за 

наказания или поощрения на прокурори от страна на административния 

ръководител. Със заповед № 43/19-09.2011 г. на районния прокурор 

Палхутев на основание чл. 327 от ЗСВ  е обърнато внимание  на прокурор 

Бойко Живков за забавено произнасяне по 7 прокурорски преписки 

/досъдебни производства/. 

Книгата за ВД е заведена през 1952 година, попълват се графите с 

подписи, не съответства на изискванията на правилника, не се съставят 

протоколи за приемане и предаване на ВД, а се предават от полицията на 

прокуратурата с разписка, прикрепена към делото. Не е въведен входящ 

регистър за  разследвания от прокурор. В отделна книга  - с протоколи се 

предават ВД от прокуратурата на съда, с имената и подписите на 

служителите, всеки деловодител отговаря за ВД, ако обработва делото, 

няма отделен служител, няма и склад – веществените доказателства се 

държат в архива, не се правят комисии за унищожаване в края на всяка 

година. Проверката установи, че в РП – Димитровград не се води 

специален дневник, в който да се завеждат всички протоколи, с които се 

приобщават веществени доказателства към следствените дела (протоколи 

за оглед на местопроизшествие, за претърсване, обиск и изземване, за 

доброволно предаване), като им се дава пореден номер, съгласно 

разпоредбата на чл. 95 от ПОДАПРБ. 

Установи се също, че в РП – Димитровград не се води 

регистрационен дневник на веществените доказателства, който се 

съхранява от завеждащия склада служител, съгласно разпоредбата на чл. 

96, ал. 2 от ПОДАПРБ. Няма заповед на административния ръководител, с 

която се определя служител завеждащ склада. Следва да се отбележи, че 

няма образци на дневниците /регистрите/, предоставени от ВКП.  

Не се води и отделна книга съгласно чл.103, чл.106 и чл.107 

ПОДАПРБ, съгласно които, когато веществените доказателства се 

предават на експертиза, връщат се на собственика, предоставят се на друга 

институция или се унищожават, се съставя протокол, съдържанието на 

който е подробно описан в ПОДАПРБ, и който се прилага в отделна книга 

за съхранение на протоколите. 

През 2012  година е издадена заповед за инвентаризация на ВД  и 

унищожаване на тези веществени доказателства, които подлежат на 

унищожаване. 

През 2010 г. по указания на Главния прокурор са издадени 5 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 26 броя.  
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През 2011 г. по указания на Главния прокурор са издадени 12 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 21 броя. 

 През 2010 г. двама от прокурорите са участвали в различни семинари 

– прокурор Трендафилов – семинар на тема „Сексуална злоупотреба и 

експлоатация на деца и подрастващи”, а прокурор Палхутев -  в обучение 

„Международно правно сътрудничество”. 

 През 2011 година прокурорите Гълъбова и Палхутев са участвали в 

семинари с разнообразна тематика. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

 

През 2010 г. броят на преписките, които са били на производство в 

РП Димитровград е 958, като броят на новообразуваните е 901, а 

образувани от предходни периоди – 57 броя.. От тях, решени, както следва: 

общо 885, 224 отказа и 529 образувани ДП. Изпратени по компетентност са 

132 броя преписки. От постановените откази  18 броя са обжалвани и от 

тях – 12 са потвърдени, а 6 са отменени.  

През 2011 г. броят на преписките, които са били на производство в 

РП Димитровград е 993, като броят на новообразуваните е 915, а 

образувани от предходни периоди – 78 броя. От тях, решени, както следва: 

общо 939, 266 отказа и 529 образувани ДП. Изпратени по компетентност са 

125 броя преписки. От постановените откази  24 броя са обжалвани, 15 са 

потвърдени, а 9 броя са отменени. 

Прекратените с  резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.2006 г. 

на Главния прокурор на Р. България през 2010 г. са общо 5, а през 2011 

съгласно указанието, което е отменено и чл. 8 от Инструкция № И 

89/10.03.2011 г. на Главния прокурор на Р. България са прекратени общо 

19 бр.  

През 2010 г. 267 преписки са изпратени за извършване на  

предварителна проверка на органите на МВР и други специализирани 

органи , а преписките, върнати след извършена предварителна проверка са 

251 броя.   

През 2011 г. за извършване на  предварителна проверка съгласно чл. 

1, т. 5 от цитираната инструкция  на органите на МВР и други 

специализирани органи са изпратени 182 броя преписки, а преписките, 

върнати след извършена предварителна проверка са 166 броя.   

В края на всеки от проверяваните периоди няма останали нерешени 

преписки, образувани в предходната година. През проверявания период 

няма преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка. 

 



 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

През 2010 г. са наблюдавани  общо 2195 производства, от които 2135 

ДП, 60 броя са бързи производства, няма наблюдавани незабавни 

производства.  

През 2011 г. са наблюдавани общо 1907 производства, от които 1885 

ДП, 20 броя бързи производства, няма наблюдавани незабавни 

производства.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2010 г. - 1925 общо, от които  

1882 ДП и  43 бързи производства.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2011 г. -  1715 общо, от които  

1695 ДП и 20 бързи производства.  

 За 2010 г. НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 35, по 8 броя 

разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5,  а по 17 производства 

е постановено разследването да се извърши по общия ред. За 2011 г. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които разследването е 

приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 19 броя,  по едно производство 

разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5, а по 2 производства е 

постановено разследването да се извърши по общия ред.  

  През 2010 година,  на основание чл. 242, ал. 2 от НПК са изпратени на 

разследващ орган – 15 броя ДП, като по 18 производства прокурорът е 

извършил необходимите действия. През 2011 г., досъдебните 

производства,  изпратени на разследващ орган са 23, а по 6 досъдебни 

производства прокурорът сам е извършил необходимите действия. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2010 г. са 487,  

от които 468 са срещу неизвестен извършител и 19 броя са срещу известен 

извършител, а през 2011 г. те са съответно общо 541 броя, от които 513 са 

срещу неизвестен извършител и 28 са срещу известен извършител. 

ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2010 г. са   

94 броя, от тях 43 са срещу НИ и 51 са срещу ИИ, а през 2011 г. този брой 

е – общо възобновени 126, от които 48 срещу НИ и 78 срещу ИИ. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2010 г. 

са общо  1127 бр., от тях – 85 бр. са водени срещу известен извършител, а  

1042 бр. са срещу неизвестен извършител.Обжалвани пред съда 9 бр. а  са 

отменени 3 постановления за прекратяване на досъдебно производство. 

Обжалваните пред по-горестояща прокуратура постановления за 

прекратяване са 2 и те са отменени, няма служебно отменени 

постановления за прекратяване на наказателното производство. От общо 
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прекратените досъдебни производства, 1000 бр. са прекратени поради 

изтекла давност.   

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2011 г. 

са общо  847 бр., от тях – 106 бр. са водени срещу известен извършител, а  

741 бр. са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 8 

бр. и от тях са отменени 4 постановления за прекратяване на досъдебно 

производство. Пред по-горестояща прокуратура са обжалвани 2 

постановления за прекратяване, като едно  е отменено,  служебно е 

отменено едно постановление за прекратяване на наказателното 

производство. От общо прекратените досъдебни производства 674 бр. са 

прекратени поради изтекла давност.   

През 2010 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 193 броя и всички са уважени, направените искания 

от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са общо 64 броя, като всички са уважени, а 

направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на 

разследването до административния ръководител на по-горестоящата 

прокуратура са общо 60 броя и  всички са уважени. 

През 2011 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 223 броя, всички са уважени, направените искания от 

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са общо 104 броя, като всички са уважени, 

а направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на 

разследването до административния ръководител на по-горестоящата 

прокуратура са общо 6 броя и всички са уважени. 

През 2010 г. са внесени 5 искания до съда за вземане на 

обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 от НПК , като от 

тях 3 са уважени, а 2 са неразгледани от съда, а през 2011 г. е внесено едно 

искане до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и 

чл. 73, ал. 3 от НПК, което е уважено. През проверявания период няма 

наказателни производства на специален надзор. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2010 г. РП - Димитровград е внесла в съда 176 обвинителни 

акта. От тях  112 броя са по досъдебни производства образувани през 

годината, а 64 по ДП, образувани в предходни години. Върнати от съда с 

разпореждане са 5 ОА, върнатите с определение на съда са 9, върнатите с 

решение на Хасковския окръжен съд са 3 или общо 17 върнати дела.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 203 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 146 броя, присъдите по 
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реда на глава ХХVІІ от НПК са 41. От постановените по общия ред 

осъдителни присъди 4 са протестирани, като 2 са уважени, 1 е неуважен и 

1 е неразгледан към края на годината. От осъдителните присъди по реда на 

глава ХХVІІ от НПК няма протестирани. Оправдателните присъди по 

общия ред са 5, всички са протестирани, като един протест е уважен, 3 са 

неуважени и един е неразгледан към края на годината. Няма постановени 

оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК. В хода на 

съдебното следствие са постигнати 43 споразумения, по 6 дела  в съдебно 

заседание е приложена разпоредбата на чл. 78а от НК, а 3 дела са 

прекратени.  

През 2010 г. са внесени 87 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/ и всички са одобрени. През 2010 

г. РП  Димитровград е внесла 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. Решените от 

съда през тази година са 38 броя, като от тях уважените предложения са 35 

броя,  2 предложения са върнати от съда  на прокуратурата, а едно лице е 

оправдано. 

 През 2010 г. прокурорите от РП – Димитровград са участвали в 518 

заседания по наказателни дела. 

През 2010 г. са приведени  в изпълнение 270 присъди, като всички са 

приведени в срок, а гражданските дела с участие на прокурор са общо 16. 

Няма предявени граждански искове от прокурор, нито обжалвани съдебни 

решения. 

През 2011 г. РП - Димитровград е внесла в съда 171 обвинителни 

акта. От тях 90 са по досъдебни производства образувани през годината, а 

81 по ДП, образувани в предходни години. Върнати от съда с 

разпореждане са 10 ОА, върнатите с определение на съда са 6, а с решение 

на Хасковския окръжен съд са върнати 7, или общо 23 са  върнатите дела.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 169 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 131 броя, а присъдите 

по реда на глава ХХVІІ от НПК са 42. От постановените по общия ред 

осъдителни присъди са подадени 6 протеста, като 2 от протестите са 

уважени, а 4 са неуважени. От осъдителните присъди по реда на глава 

ХХVІІ от НПК няма протестирани. Постановена е една оправдателна 

присъда по общия ред, която е протестирана и  протестът е неуважен. Няма 

постановена оправдателна присъда по реда на глава ХХVІІ от НПК. В хода 

на съдебното следствие са постигнати 31 споразумения, 4 дела са решени с 

прилагане на чл. 78а от НК и 2 дела са прекратени. 

През 2011 г. са внесени 105 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/, като 103 са одобрени и едно 

споразумение не е одобрено, поради отказ на обвиняемия.  През 2011 г. РП  

Димитровград е внесла 36 предложения  по реда на чл. 375 от НПК за 
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освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание при условията на чл. 78а от НК. Решените от съда през този 

период са общо 40,  като от тях уважените предложения са 35 броя, 2 лица 

са оправдани и 3 предложения са върнати от съда. 

 През 2011 г. прокурорите от РП – Димитровград са участвали в 521 

заседания по наказателни дела и по 5 граждански дела с участие на 

прокурор, няма предявени граждански искове, едно решение е обжалвано 

от прокурор и  жалбата е неуважена. 

През 2011 г. са приведени  в изпълнение 209 присъди. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

 Спрени дела през 2010 и 2011 г., проверени на случаен принцип: 

 

Пр. пр. № 48/20 10 г. по описа на РП-Димитровград, ДП №999/2009 

г. по описа на РУП-Димитровград за извършено престъпление по чл. 129, 

ал. 1, вр. ал. 2 от НК. Наблюдаващ прокурор Ат. Палхутев.  

Производството е образувано с постановление от 11.01.2010 г. срещу 

неизвестен извършител, като са дадени подробни указания за 

разследването.  Направено е искане за удължаване на срока 2 пъти с по 2 

месеца. С постановление от 01.06.2010 г. наказателното производство е 

прекратено, тъй като според заключението на тройната медицинска 

експертиза е установено, че на Н.Ас.Др. е причинена лека телесна повреда, 

което е престъпление от частен характер, съобразно чл. 161, ал. 1 от НК и 

се преследва по тъжба на пострадалия до съда. Постановлението за 

прекратяване на наказателното производство е обжалвано пред РС-

Димитровград и с определение от 11.06.2010г. по ЧНД №409/2010г.  РС-

Димитровград отменя постановлението, като незаконосъобразно. С 

постановление от 30.06.2010 г. прокурор Ат. Палхутев изпраща ДП на 

РУП-Димитровград за допълнително разследване, като бъдат изпълнени 

указанията, дадени в обстоятелствената част на определението на РС-

Димитровград. На 30.09.2010 г. НП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 

2 от НПК и делото е изпратено в РУП - Димитровград за продължаване на 

издирването на неизвестния извършител. 

 

 При анализиране на проверените дела се установи, че  основно  

делата са спирани за издирване на извършителя, по време на 

възобновяване са искани удължавания на срока за разследване 

своевременно, не винаги се следи за спазване на разпоредбата на чл. 244, 

ал. 8 от НПК, съгласно която, когато делото е спряно поради неоткриване 

на свидетел очевидец, след изтичане на една година делото се възобновява; 

 - към делата се прилагат протоколи за избор на наблюдаващи 

прокурори.  
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 Дела, внесени с обвинителни актове, проверени на принципа на 

случайния избор – върнати от съда: 

 Пр. пр. № 864/2008 г. по описа на РП Димитровград, ДП № 805/2008 

г., наблюдаващ прокурор Розалин Трендафилов. С постановление от 

01.12.2008 г. е образувано  досъдебно производство срещу Т.З.Г. за това, 

че на 01.02.2007 г. в гр. Димитровград, с цел да набави за себе си облага, 

възбудил заблуждение у М.Т.Т.-Ч. и с това й причинил имотна вреда в 

размер на 1640 лв. – чл. 209, ал. 1 от НК. Искано е и е получено 

удължаване на срока за разследване. Материалите по досъдебното 

производство постъпват в прокуратурата на 28.04.2009 г., а на 29.04.2009 г. 

прокурор Трендафилов внася обвинителен акт в съда. Образувано е НОХД 

№ 260/2009 г. по описа на Димитровградски районен съд и с присъда от 

13.12.2009 г. подсъдимият е признат за виновен за престъпление по чл. 

209, ал. 1 от НК и му е наложено наказание една година и шест месеца 

лишаване от свобода при първоначален общ режим. Срещу присъдата е 

подадена въззивна жалба и с решение от 15.03.2010 г. Хасковският 

окръжен съд  е отменил присъдата и е върнал делото на РП Димитровград, 

поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, 

допуснати на досъдебната и съдебната фаза. На 18.05.2010 г. материалите 

по делото постъпват в РП Димитровград с мнение за съд, а на 31.05.2010 г. 

прокурор Трендафилов внася в РС Димитровград нов обвинителен акт. С 

разпореждане от 04.06.2010 г. ДРС е прекратил производството и е върнал 

делото за допълнително разследване, за да се отстранят всички допуснати 

нарушения, посочени във въззивното отменително решение. След 

получаване на делото в прокуратурата на 18.06.2010 г. е определен нов 

наблюдаващ прокурор – приложен протокол. На 01.07.2010 г. досъдебното 

производство постъпва в РП Димитровград с мнение за съд. На  21.07.2010 

г. прокурор Палхутев внася обвинителен акт  и е образувано НОХД № 

512/2010 г. по описа на РС Димитровград. С присъда  № 613/2010 г. РС 

Димитровград е признал подсъдимия за виновен и му е наложил наказание 

една година лишаване от свобода.  Подадена е въззивна жалба   и с  

решение № 30/22.02.2011 г. по ВНОХД № 58/2011 г. Окръжен съд Хасково 

потвърдил присъдата на първоинстанционния съд. Подадено е искане до 

ВКС за възобновяване на делото, няма други данни.  

Пр. пр. № 437/2011 г. по описа на РП Димитровград, ДП № 195/2011 

г., наблюдаващ прокурор Атанас Палхутев. Досъдебното производство е 

започнато на основание чл. 212, ал. 2 НПК с оглед на местопроизшествие  

/посочени са всички  основания –чл.212, ал. 2, чл. 356, ал. 3, 362, ал. 3 от 

НПК/, срещу  Т.Н.Х. за това, че на 09.03.2011 г. в гр. Димитровград 

държала акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон и 

случаят не е маловажен – престъпление  по чл. 234, ал. 1 от НК. На 

09.05.2011 г. досъдебното производство постъпва в РП Димитровград с 
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мнение за съд. На 07.06.2011 г. прокурор  Палхутев внася в РС 

Димитровград обвинителен акт. Образувано е  НОХД № 352/2011 г. по 

описа на съда и с разпореждане от 09.06.2011 г. съдията докладчик е 

прекратил съдебното производство и е върнал делото на прокуратурата за  

отстраняване на допуснато съществено процесуално нарушение в 

обвинителния акт – ограничено право на защита на обвиняемия. На  

23.06.2011 г. е внесен нов обвинителен акт, в който обвинението е  

съобразено с указанията на съдията докладчик. Образувано е НОХД № 

394/2011 г. по описа на РС Димитровград и с присъда от 02.08.2011 г. 

подсъдимата е призната за виновна, наложено й е наказание от една година 

лишаване от свобода с три годишен изпитателен срок, глоба и лишаване от 

права,  съгласно чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК за срок от две години. Подадена е 

въззивна жалба и с решение № 71/21.05.2012 г., постановено по ВНОХД № 

182/2012 г. присъдата е изменена,  като наложеното наказание лишаване от 

свобода е намалено на 6 месеца. 

Пр. пр. № 1393/2010 г. по описа на РП-Димитровград, ДП № 

162/2011 г. по описа на РУП-Димитровград. С постановление от 21.10.2010 

г. прокурор М. Камбуров възлага на началника на РУП МВР Димитровград 

извършване на проверка, с оглед установяване на данни за престъпление 

по чл. 201 и чл. 206 от НК по повод изпратена от ОП- Хасково жалба на 

кмета на Община  Димитровград. В жалбата се сочи, че директорът на 

Общ. п. „Орг. и к.” Димитровград – Т.В.П. не е отчел получен служебен 

аванс след освобождаването от тази длъжност и не е отчел събрана сума от 

инкасатори от продажба на билети за паркинг. Дадени са указания при 

извършването на проверката. Първоначално е даден срок от 20 дни, който 

е бил удължаван. Своевременно в РП – Димитровград на 11.11.2010 г. е 

постъпило предложение от разследващия полицай за удължаване  срока на 

проверката, върху самото писмо има резолюция на наблюдаващия 

прокурор, с която се иска удължаване срока на проверката от 

административния ръководител с 30 дни. С писмо от 12.11.2010 г. на и.ф. 

административния ръководител на РП – Димитровград срокът за 

проверката е удължен с 30 дни. По предложение от разследващия полицай 

срокът е удължен още веднаж. С постановление от 18.02.2011 г. прокурор 

М. Камбуров образува ДП срещу Т.В.П. за извършено престъпление по чл. 

201, ал. 1 от НК, като дава подробни указания за разследването. Съгласно 

заповед № 8/24.03.2011 г. на административния ръководител на РП 

Димитровград на 12.04.2011 г. е избран нов наблюдаващ прокурор  - Ан. 

Петров. В делото е приложен протокола за случайното разпределение. На 

12.04.2011 г. в РП Димитровград е постъпило предложение от 

разследващия полицай за удължаване  срока на разследване, върху самото 

писмо има резолюция на наблюдаващия прокурор, с която се иска 

удължаване срока на разследване от административния ръководител с 2 

месеца. С писмо от 12.04.2011 г. на административния ръководител на РП 
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– Димитровград срокът е удължен с два месеца, считано от 18.04.2011 г. 

ДП е получено в РП - Димитровград  на 10.06.2011 г. На 07.07.2011г. 

прокурор Ан. Петров изготвя ОА, който е внесен в РС- Димитровград. 

Образувано е НОХД № 492/2011 г. по описа на РС- Димитровград. С 

разпореждане от 11.08.2011  г. съдия Ив. Маринов прекратява съдебното 

производство и връща делото на РП - Димитровград за отстраняване на 

съществени процесуални нарушения, описани в мотивите на 

разпореждането. С постановление от 24.08.2011 г. прокурор Ан. Петров 

указва на водещия разследването орган да отстрани допуснатите 

процесуални нарушения. ДП е получено в РП - Димитровград  на 

10.10.2011 г. На 10.11.2011 г. прокурор Петров изготвя  нов ОА, който е 

внесен в РС Димитровград, образувано  е НОХД № 674/2011 г. по описа на 

съда. На 28.02.2012 г. делото е приключило със споразумение. 

 

 За всяко върнато дело се извършва анализ на  причините, поради 

които съдът е приел, че са допуснати процесуални нарушения, като се 

съставя досие, в което се прилага становището на наблюдаващия прокурор 

 Установено бе, че при попълване на бланката на бързите 

производства  не винаги правилно е записано основанието за образуване, 

като в повечето случаи са записани всички основания - за образуване на 

досъдебно производство по чл. 212, ал. 2 НПК, за бързо производство по 

чл. 356, ал. 3 НПК и за незабавно производство чл. 362, ал. 3 НПК, като не 

е посочен изрично текста от НПК, по който е образувано производството;  

 - по повечето дела са приложени протоколите за случайно 

разпределение; 

   

Прекратени досъдебни производства – 2010 и 2011 г., проверени 

на случаен принцип:  
 

 Пр. пр.№ 1081/2009 г. по описа на РП – Димитровград, ДП № 

534/2009 г. по  описа на РУП – Димитровград. Производството е 

образувано на 15.09.2009 г. срещу В.С.Д за престъпление по чл. 206, ал. 1 

НК. Наблюдаващ прокурор Огнян Гълъбов. На 19.11.2009 г. ДП е 

постъпило в РП – Димитровград с мнение за спиране на основание чл. 244, 

ал.1, т. 3 НПК. С постановление от 19.11.2009 г. ДП е  спряно на основание 

чл.  244, ал. 1, т .1 НПК /екземпляр от постановлението за спиране на ДП 

не е приложен в НП/ . На 15.09.2010 г. ДП е възобновено с постановление 

на прокурор Атанас Палхутев. В НП е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор. Своевременно в РП – Димитровград на 11.11.2010г. 

е постъпило предложение от разследващия полицай за удължаване  срока 

на разследване, върху самото писмо има резолюция на наблюдаващия 

прокурор, с която се иска удължаване срока на разследване от 

административния ръководител с 2 месеца. С писмо от 11.11.2010 г. на 
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административния ръководител на РП – Димитровград е удължен срока за 

разследване по ДП с два месеца, считано от 15.11.2011 г. /в НП няма 

искане за удължаване срока на разследване от наблюдаващия прокурор, 

каквото е изискването на чл. 234, ал. 3 и ал.4 НПК/.  ДП е постъпило в 

РП – Димитровград на 13.01.2011 г. С постановление от 11.02.2011 г. ДП е 

прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т.1, вр.чл. 24, ал.1, т. 1 НПК / В НП 

са приложени разписки, с които преписи от постановлението  са изпратени 

на страните/. 

 Пр.пр.№ 363/2010г. по описа на РП – Димитровград, ДП № 

303/2010г. по описа на РУП – Димитровград. Наблюдаващ прокурор 

Атанас Палхутев. С постановление от 10.03.2010 г. е възложена проверка 

на органите на МВР на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 ЗСВ. С постановление 

от 26.04.2010 г. е възложена допълнителна проверка. ДП е образувано с 

постановление от 24.06.2010 г. срещу Х.Т.П. за престъпление по чл. 209, 

ал. 1 НК. Своевременно е направено искане за удължаване срока на 

разследване. В хода на разследването са разпитани свидетели – 

пострадалия, съпругата му, помощник нотариус и други лица, изискани са 

на основание чл. 159 НПК заверени копия от нотариалните  актове, с 

постановление са възложени действия по делегация – разпит на свидетели. 

С постановление от 29.10.2010 г. досъдебното производство е прекратено 

на основание чл. 243,  ал. 1, т. 1, вр. 24, ал. 1, т. 1 НПК. С определение от 

29.11.2010 г. на РС – Димитровград е потвърдено постановлението на РП – 

Димитровград за прекратяване на наказателното производство. С 

определение № 5/18.01.2011 г. на Окръжен съд – Хасково е  потвърдено 

постановлението на РС – Димитровград от 29.11.2010 г. 

 Пр. пр.№ 49/2011 г., ДП № 12/2011 г. по описа на РУП – 

Димитровград. Наблюдаващ прокурор Атанас  Палхутев. ДП е образувано 

на 07.01.2011 г. от разследващ полицай с първото действие по 

разследването – оглед на местопроизшествие срещу Ж.Д.Ж. за 

престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, вр. чл. 342, ал. 1 НК /в писмото, с 

което е уведомена РП – Димитровград, че е образувано ДП липсва 

изписване на цифровото основание за образуване на ДП - чл. 212 ал. 2 
НПК/ . Своевременно е направено искане за удължаване срока на 

разследване. С постановление от 28.07.2011 г. ДП е прекратено. /Има 

протокол за случайно разпределение в НП, но не във всички НП и не във 

всички в ДП, някъде е в НП, някъде в ДП/.  С определение от 24.08.2011 г. 

по НЧД № 507/2011 г. на РС – Димитровград е отменено постановлението 

на РП – Димитровград за прекратяване на ДП от 28.07.2011 г. като 

неправилно, а срещу това определение на РС – Димитровград е подаден 

частен протест от наблюдаващия прокурор до ОС – Хасково. С 

определение № 63/21.09.2011 г. на ОС – Хасково по ВНЧД № 523/2011 г. е 

потвърдено определението на РС – Димитровград, с което е отменено 

постановлението на РП – Димитровград. ДП е постъпило в РП – 
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Димитровград с писмо на 04.10.2011 г. С писмо на наблюдаващия 

прокурор делото е изпратено на РУП – Димитровград, като в писмото е 

посочено да се изпълнят указанията на РС – Димитровград и ОС – 

Хасково.  С писмо от 22.11.2011 г. ДП е изпратено на доклад в РП – 

Димитровград, а с писмо от 24.11.2011 г. ДП е върнато в РУП – 

Димитровград с указание материалите да бъдат предявени. С ново писмо 

от 02.12.2011 г. ДП е изпратено в прокуратурата с мнение за предаване на 

съд на обвиняемия. На 16.12.2011 г. е изготвен и внесен ОА в РС – 

Димитровград срещу Ж.Д.Ж. за престъпление чл. 343, ал. 1, б. „б”, пр. 2,  

вр. чл. 342, ал. 1 НК. С присъда от 22.06.2012 г. по НОХД № 751/2011 г. по 

описа на РС – Димитровград подсъдимият е признат за виновен в 

извършването на престъпление  по чл. 343а, ал. 1, б. „а”, вр. 343, ал. 1, б 

.”б”,  вр. чл. 342,  ал. 1 НК, поради което на основание чл. 78а НК 

подсъдимият е освободен от наказателна отговорност и му е наложено 

административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. Срещу тази 

присъда е постъпила въззивна жалба от защитата на подсъдимия, до 

настоящия момент няма произнасяне на ОС – Хасково.  

Пр. пр. № 21/2010 г.  по описа на РП Димитровград, ДП № 1001/2009 

г. по описа на РУП  Димитровград, наблюдаващ прокурор Атанас 

Палхутев. Досъдебното производство е образувано с постановление от 

22.04.2010 г. на прокурор Розалин Трендафилов срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 338, ал. 1 от НК – през м. декември 

2009 г. като държал огнестрелно оръжие пистолет не взел необходимите 

мерки за сигурност, предвидени в съответните законови разпоредби. На 

07.06.2010 г. делото е разпределено на случаен принцип на прокурор 

Палхутев. На 23.06.2010 г. материалите постъпват в РП  Димитровград с 

мнение за прекратяване. С постановление от 23.07.2010 г. за частично 

прекратяване и спиране прокурор Палхутев е прекратил частично 

наказателното производство в частта за извършено престъпление по чл. 

338, ал. 1 от НК, спрял е наказателното производство срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, постановил е делото 

да се изпрати в РУП Димитровград за издирване на извършителя. 

Пр. пр. № 111/2011 г.  по описа на РП Димитровград, ДП № 488/2011 

г. по описа на РУП  Димитровград, наблюдаващ прокурор Атанас 

Палхутев. С постановление от 27.04.2011 г. прокурор Палхутев, след 

извършена проверка е отказал да образува досъдебно производство и е 

прекратил преписката, като е приел, че няма достатъчно данни за 

извършено престъпление от общ характер. С постановление от 28.05.2011 

г. по жалба е сезирана ОП Хасково и прокурор Н. Николов е отменил 

постановлението за отказ и е разпоредил да се образува досъдебно 

производство по чл. 213а, ал. 1 и 2 от НК. Досъдебното производство е 

образувано  на 02.06.2011 година срещу Н.К.Й. за това, че на неустановена 

дата в периода 1996-2000 година в гр. Димитровград, с цел да принуди 
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К.Е.В. да се разпореди с лек автомобил ”А. Р.” я заплашил с насилие – 

престъпление по  чл. 213а, ал. 1 от НК. Материалите по досъдебното 

производство постъпват в РП Димитровград на 02.08.2011 г. С 

постановление от 22.08.2011 г. прокурор Палхутев прекратява 

наказателното производство  поради липса на достатъчно доказателства за 

извършено престъпление от общ характер. Постановлението не е 

обжалвано. 

Пр. пр. № 1335/2009 г.  по описа на РП Димитровград, ДП № 

408/2010 г. по описа на РУП Димитровград, наблюдаващ прокурор 

Маргарит Камбуров. С постановление 08.01.2010 г. прокурор 

Трендафилов, след извършена проверка е отказал да образува досъдебно 

производство, като е приел, че няма достатъчно данни за извършено 

престъпление от общ характер. С постановление от 22.03.2010 г. по жалба 

е сезирана ОП Хасково и прокурор Павел Жеков е отменил 

постановлението за отказ и е указал  да се образува досъдебно 

производство по чл. 319 от НК. Досъдебното производство е образувано  

от прокурор Трендафилов на 10.05.2010 г. за престъпление по чл. 201 от 

НК срещу Я.В.М. за деяние, извършено в периода 2007-2009 година. 

Искано е и е получено удължаване на срока за разследване с два месеца, 

считано от 10.09.2010 година. Материалите по досъдебното производство 

постъпват в РП Димитровград на 27.12.2010 г. С постановление от 

04.01.2011 г. прокурор Камбуров прекратява наказателното производство  

поради липсата на достатъчно доказателства за извършено престъпление 

от общ характер. Постановлението не е обжалвано. 

Пр. пр. № 555/2010 г. по описа на РП-Димитровград, ДП № 394/2009 

г. по описа на РУП-Димитровград. С постановление от 10.05.2010 г. 

прокурор Ат. Палхутев образува ДП, срещу В.Ив.Ап. за това, че в края на 

м.януари 2010г. в гр. Димитровград противозаконно присвоил чужда 

движима вещ – акумулаторна батерия марка „…” на стойност 178 лв. , 

собственост на ЕТ”П. К.” гр. Димитровград, която вещ владеел - 

престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК. Дадени са подробни указания за 

разследването. С постановление от 13.08.2010 г. наказателното 

производство е прекратено, като наблюдаващият прокурор приема, че 

следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 218б, ал. 1 от НК, за което 

излага мотиви.  Делото е изпратено на началника на РУП-Димитровград за 

реализиране на административно – наказателна отговорност. 

Постановлението за прекратяване, с което РП-Димитровград изпраща 

същото на началника на РУП-Димитровград за реализиране на 

административно – наказателна отговорност е обжалвано от В.Ив.Ап. пред 

РС-Димитровград. С определение от 31.08.2010г., постановено по НЧД № 

599/2010 г. по описа на РС-Димитровград съдът потвърждава 

постановлението. Определението на РС-Димитровград е обжалвано пред 

ОС-Хасково. С определение по ВНЧД № 160/2010 г. от 23.09.2010 г. ОС-
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Хасково отменя определението  на РС-Димитровград и оставя без 

разглеждане жалбата на В.Ив.Ап. против постановлението на РП-

Димитровград. В изпълнение на указанията на ХОС, РС-Димитровград е 

изпратил жалбата на В.Ив.Ап. в ОП-Хасково за произнасяне по реда на чл. 

200 от НПК. С постановление от 06.12.2010 г. ОП-Хасково потвърждава 

постановлението на РП-Димитровград. 

Пр. пр. № 839/2009 г. по описа на РП-Димитровград, ДП № 728/2009 

г. по описа на РУП-Димитровград. С постановление от 07.10.2009 г. 

прокурор О. Гълъбов образува ДП, срещу Ив.К.Т. за това, че в края на 

19.12.2008 г. в гр. Димитровград умишлено станала причина да се внесат 

неверни обстоятелства в официален документ, съставен съгласно 

установения ред, въз основа на заявление на частно лице - престъпление по 

чл. 314 от НК. Дадени са  подробни указания за разследването.  На 

09.12.2009 г. в прокуратурата е получено досъдебното производство с 

мнение за предаване на съд на обвиняемата Ив.К.Т. С постановление на 

прокурор О. Гълъбов от 22.12.2010 г. наказателното производство е 

прекратено, като е прието, че в случая е налице гражданско правен спор. 

Указано е, препис от постановлението за прекратяване на наказателното 

производство да бъде изпратено на всички наследници, както и 

възможността да се обжалва пред РС-Димитровград в 7 – дневен срок от 

получаването му. Постановлението за прекратяване на НП е обжалвано от 

един от наследниците на Т.Т-  Р.Р.Д. С определение от 11.01.2010 г., РС-

Димитровград потвърждава постановлението на РП-Димитровград. 

Определението на районния съд е обжалвано пред ОС-Хасково. С 

определение от 31.031.2010 г. ОС-Хасково по ВНЧД № 52/2010 г. 

потвърждава определението  на РС - Димитровград от 11.01.2010 г. 

 

 В някои НП – та има копия от постановления за привличане в 

качеството на обвиняем, в други няма. Във всички наблюдателни 

производства има карта за състояние на НП. В проверените  преписки № 

919/2010 г., ДП 531/2010 г. по описа на РУП – Димитровград, както и пр.№ 

1186/2011 г., ДП № 600/2011г. по описа на РУП – Димитровград са 

изписани всички основания за образуване на ДП, но в писмото, с което е 

образувано ДП № 37/2011 г. по  описа на СБОП – Хасково, пр. пр.№ 

1606/2011 г. по описа на РП - Димитровград правилно е записано само 

основанието за образуване на ДП, а именно чл. 212, ал. 2 НПК. В някои ДП 

е приложен протокол за избор на случаен принцип, но в тези случаи 

протоколът го няма в НП, а понякога изобщо не е приложен такъв. 

 

Постановления с отказ от образуване на ДП, проверени на 

случаен принцип: 
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Пр. пр. № 1591/2010 г. по описа на РП-Димитровград  - с 

постановление от 13.12.2010г. прокурор Ат. Палхутев възлага извършване 

на проверка по повод жалба от П.Д.П. След извършената проверка с 

постановление от 12.01.2011г. е отказано образуване на ДП, като 

преписката е прекратена. Указано е копие от акта на прокуратурата да се 

изпрати на жалбоподателя. Жалбоподателят П.П. е обжалвал 

постановлението на РП-Димитровград пред ВКП. Жалбата е препратена от 

ВКП на ОП-Хасково. С постановление то 11.02.2011г. Ан. Попов – 

прокурор в ОП-Хасково потвърждава постановлението на РП- 

Димитровград. 

Пр. пр. № 1743/2010 г. по описа на РП-Димитровград  - По повод 

жалба от Г.М., прокурор  Ат. Палхутев с постановление от 12.01.2011г. 

отказва да образува ДП и прекратява преписката. Указано е копие от акта 

на прокуратурата да се изпрати на жалбоподателката. Жалбоподателката 

Г.М. е обжалвала постановлението на РП-Димитровград пред ОП-Хасково. 

С постановление от 02.05.2011г. Д. Славова – прокурор в ОП- Хасково 

потвърждава постановлението на РП- Димитровград. 

Пр. пр. № 458/2011 г. по описа на РП-Димитровград  - По повод 

тъжба  от Г.Г., прокурор  Ат. Палхутев с постановление от 29.03.2011г. 

отказва да образува ДП и прекратява преписката. Указано е копие от акта 

на прокуратурата да се изпрати на жалбоподателя, както същото че може 

да бъде обжалвано пред ОП-Хасково. Жалбоподателят Г.Г. е обжалвал 

постановлението на РП-Димитровград пред ОП-Хасково. С постановление 

от 05.05.2011 г. Д. Славова – прокурор в ОП- Хасково потвърждава 

постановлението на РП - Димитровград. 

Пр. пр. № 1338/2009 г. по описа на РП-Димитровград  - По повод 

жалба от П.Т.З., прокурор  Р. Трендафилов с постановление от 16.11.2009 

г. отказва да образува на ДП и прекратява преписката. Указано е копие от 

акта на прокуратурата да се изпрати на жалбоподателя, като е указано, че 

може да бъде обжалвано пред ОП-Хасково. Жалбоподателят Г.Г. е 

обжалвал постановлението на РП-Димитровград пред ОП-Хасково. С 

постановление от 17.12.2009г. Ан. Попов – прокурор в ОП-Хасково 

потвърждава постановлението на РП- Димитровград. Жалбоподателят Г.Г. 

е обжалвал постановлението на ОП-Хасково пред АП-Пловдив. С 

постановление от 14.01.2010 г. Ат. Гичев – прокурор в АП- Пловдив 

потвърждава постановлението на ОП-Хасково, с което е потвърдено 

постановлението на РП-Димитровград. 

Пр. пр. № 703/2009 г. по описа на РП-Димитровград  - По повод 

жалба  от Ж.Т. за извършено престъпление по чл. 183, ал. 1 от бившия й 

съпруг Я.Л.Ян., прокурор Р. Трендафилов, след извършена проверка, с 

постановление от 10.07.2009 г. отказва да образува ДП и прекратява 

преписката. Указано е копие от акта на прокуратурата да се изпрати на 

жалбоподателката, както и че може да бъде обжалвано пред ОП-Хасково. 
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Жалбоподателката Г.Г. на 23.09.2009 г. чрез районна прокуратура 

Димитровград е обжалвала постановлението пред ОП-Хасково. С 

постановление от 27.10.2009 г. Д. Славова – прокурор в ОП - Хасково 

отменя постановлението на РП - Димитровград като необосновано и 

незаконосъобразно. Указано е препис от постановлението да бъде изпратен 

на жалбоподателката и Я.Л.Ян., като бъде указана възможността за 

обжалване пред АП – Пловдив. Преписката е върната в РП - 

Димитровград. С постановление от 05.11.2009 г. прокурор Р. Трендафилов 

е възложил извършване на допълнителна проверка. След извършването на 

допълнителната проверка, с постановление от 09.12.2009 г. прокурор 

Р.Трендафилов отново отказва да образува ДП и прекратява преписката. С 

постановление от 11.03.2010 г. Д. Славова – прокурор в ОП - Хасково 

отменя постановлението на РП - Димитровград като необосновано и 

незаконосъобразно. Прокурор Р. Трендафилов в писмо до АП - Пловдив 

изразява несъгласието си с постановлението на ОП-Хасково, с което е 

отменено постановлението му за отказ от образуване на ДП, като посочва 

мотивите си за това. С постановление от 21.04.2010 г. О. Урбалов – 

прокурор в  АП- Пловдив, приема, че сигналът на прокурор Р Трендафилов 

от РП-Димитровград е основателен. АП-Пловдив отменя постановлението 

на ОП - Хасково, с което е отменено постановлението на РП- 

Димитровград, като необосновано и незаконосъобразно. Указано е копие 

от постановлението на АП – Пловдив да бъде изпратено на 

жалбоподателката, като й бъде посочена възможността да обжалва това 

постановление пред ВКП, чрез АП - Пловдив. Постановлението на АП-

Пловдив не е обжалвано. 

 

Броят на обжалваните откази е сравнително нисък, което е показател 

за качеството прокурорските актове с постановен отказ, които са подробно 

мотивирани. Освен това, не са редки случаите, при които след 

допълнителната проверка отново е постановен отказ, който е потвърден от 

горестоящата прокуратура.  

 

ЗАБАВЕНИ ПРОИЗНАСЯНИЯ 

 

 Пр. пр. № 1065/2008 г. по описа на РП – Димитровград, ДП № 

197/2008 г. по описа на РУ „Транспортна полиция” гр. Стара Загора. 

Наблюдаващ прокурор Бойко Живков. ДП е образувано на 12.09.2008 г. от 

дознател при РУ „Транспортна полиция” гр. Стара Загора с първото 

действие по разследването  - оглед на местопроизшествие, срещу НИ за 

престъпление по чл. 194, ал. 1 НК.  /В бланката на РУ „Транспортна 

полиция” гр. Стара Загора за образуване на ДП от 12.09.2008 г. са 

записани всички основания за образуване на досъдебно производство по 

чл. 212, ал. 2 НПК, бързо производство по чл. 356, ал. 3 НПК и незабавно 
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производство чл. 362, ал. 3 НПК, като не е посочен изрично текста от 

НПК, по който е образувано производство./ С писмо на 05.11.2008 г. ДП 

е получено в РП – Димитровград с мнение за предаване на съд на 

обвиняемите Н.И.Т. и Р.Д.П. за престъпление по чл. 201, ал. 1, вр. чл. 20, 

ал. 2 НК. На 05.12.2008 г. е сключено споразумение на осн. чл. 381 НК 

между наблюдаващия прокурор и обв.Н.И.Т. за престъпление по чл. 201, 

ал. 1 НК и е внесено в РС – Димитровград за одобрение. С определение от 

16.12.2008 г. по НОХД № 884/2008 г. е одобрено споразумението, Н.И.Т. е 

осъден за престъпление по чл. 201, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК, и му е 

наложено наказание „пробация” чрез следните задължителни пробационни 

мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ 

година и задължителни периодични срещи с пробационен служител за 

срок от 1 /една/ година. С писмо от 09.01.2009 г. прокурор Б. Живков 

изисква от РС – Димитровград НОХД № 884/2008 г. по описа на същия 

съд. С писмо, получено в РП – Димитровград  на 13.01.2009 г. НОХД № 

884/2008г. е изпратено от РС – Димитровград за послужване. След тази 

дата до 11.07.2011 г. в НП – то няма никакви други актове или писма от 

наблюдаващия прокурор и/или друг прокурор. На 11.07.2011 г. е изготвен 

и внесен в РС – Димитровград ОА срещу Р.Д.П. за престъпление по чл. 

201, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 НК. На 11.10.2011 г. между прокурор Б. 

Живков и защитника на подсъдимия Р.Д.П. е постигнато споразумение, 

което е одобрено от РС – Димитровград. На подсъдимия е наложено 

наказание ЛОС една година, чието изтърпяване е отложено по реда на 

чл.66 НК за срок от три години. В периода от 13.01.2009г. до 11.07.2011г.  

материалите по ДП са били в РП – Димитровград, но няма постановен нито 

един прокурорски акт. 

 Пр. пр. № 1606/2011 г. по описа на РП – Димитровград, ДП № 

37/2011 г. по  описа на СБОП – Хасково. ДП е образувано на основание чл. 

212, ал. 2 НПК от разследващ полицай при СБОП – Хасково на 13.10.2011 

г. срещу НИ за престъпление по чл. 172а, ал. 1 НК. Наблюдаващ прокурор 

Бойко Живков. Своевременно в РП – Димитровград на 07.12.2011 г. е 

постъпило предложение от разследващия полицай за удължаване  срока на 

разследване. /В УИС е записано, че има резолюция до 

административния ръководител за удължаване срока на разследване/ 

С писмо от 07.12.2011 г. на административния ръководител на РП – 

Димитровград е удължен срока за разследване по ДП с два месеца, считано 

от 13.12.2011 г. /в НП няма искане за удължаване срока на разследване 

от наблюдаващия прокурор, каквото е изискването на чл. 234, ал. 3 и 

ал. 4 НПК/. На 07.12.2011 г., е постъпило предложение от разследващия 

полицай за удължаване  срока на разследване, върху самото писмо има 

резолюция на наблюдаващия прокурор, с която се иска удължаване срока 

на разследване от административния ръководител с още 2 месеца. С писмо 

на административния ръководител на РП –  Димитровград срокът за 
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разследване е удължен с още два месеца, считано от 13.02.2012 г. /отново 

не са спазени разпоредбите на чл. 234 НПК./  На 20.04.2012 г. ДП е 

постъпило в РП – Димитровград с мнение за предаване на съд на 

обв.Ж.К.Ж. за престъпления по чл.172а, ал. 1 НК, чл.172а, ал. 1 и чл.172а, 

ал. 2, пр. 1 НК. На 17.07.2012 г. е изготвен и внесен ОА в РС – 

Димитровград. /ОА е изготвен 3 месеца след постъпването му в РП – 

Димитровград/. С присъда от 27.09.2012 г. подсъдимият е признат за 

виновен и по трите обвинения, като са му наложени наказания - за първите 

две пробация, а за третото 6 месеца ЛОС, чието изтърпяване на основание 

чл. 66 НК е отложено с тригодишен изпитателен срок. 

 Пр. пр. № 1233/2010 г. по описа на РП – Димитровград, ДП № 

1033/2010 г. по описа на РУП – Димитровград. Наблюдаващ прокурор 

Бойко Живков. ДП е образувано на 28.12.2010 г. срещу НИ. ДП е 

постъпило в РП –Димитровград на 28.02.2011 г. с мнение за спиране. С 

постановление от 18.03.2011 г. ДП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 

НПК, като същото е изпратено в РУП – Димитровград с писмо на 

18.03.2011 г., ведно с постановлението за спиране. На 21.03.2011 г. е 

постъпило писмо с предложение за възобновяване на ДП, тъй като 

обявеното за ОДИ лице е издирено. С постановление от 22.03.2011 г. ДП е 

възобновено. С писмо от 20.04.2011 г. ДП е постъпило в РП - 

Димитровград с мнение за прекратяване. С постановление от 15.06.2010 г. 

/повече от 2 месеца след постъпването в прокуратурата / наказателното 

производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, 

т. 1  НК, а материалите по ДП са изпратени на Началника на РУП – 

Димитровград за налагане на административно наказание „глоба” на 

основание чл. 218б, ал. 1 НК за извършено от З.И.Д. престъпление по чл. 

207, ал. 1 НК.  

 Пр. пр. № 999/2010 г. по описа на РП – Димитровград, ДП № 

592/2010 г. по описа на РУП – Димитровград. ДП е образувано на 

16.07.2010 г. от прокурор Цветомира Димитрова срещу НИ за 

престъпление по чл. 194, ал. 1 НК. /В УИС като наблюдаващ прокурор е 

посочен Бойко Живков, записано е, че има резолюция за прокурор 

Цветомира Димитрова, отделно има заповед № 24/15.07.2010 г., с която 

тази преписка и други се дават на Цв.Димитрова/ С писмо, постъпило в 

РП – Димитровград на 03.09.2010 г. ДП  е приключено с мнение за 

предаване на съд на обв.А.Й.К. за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, 

вр.чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” НК. На 11.02.2011 г. е изготвен и 

внесен ОА в РС – Димитровград. /ОА е изготвен 5 месеца и 8 дни след 

постъпването му в РП – Димитровград/ от прокурор Бойко Живков. /В НП 

няма протокол за разпределение на наблюдаващ прокурор, върху 

писмото на РУП – Димитровград, постъпило в РП – Димитровград на 

03.09.2010 г. няма резолюция и/или каквото й да било друго отбелязване 

на кого е  разпределена преписката/. С присъда от 31.03.2011 г. 
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подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание 4 /четири/ 

месеца ЛОС при първоначален строг режим.  

Пр. пр. № 844/2009 г. по описа на РП-Димитровград, ДП 

№431/2009г. по описа на РУ МВР-Димитровград. Производството е 

образувано от прокурор О. Гълъбов на 13.07.2009 г. срещу неизвестен 

извършител за това, че през месец юни 2009 г., в землището на с. Райнова, 

Хасковска област, чрез използване на техническо средство – фадрома и 

МПС – камион, отнел чужда движима вещ – 1000 куб.м пясък от 

владението на”К.”ЕООД Симеоновград, без съгласието на неин 

представител, с намерение противозаконно да я присвои- престъпление по 

чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1  от НК, като са дадени указания за 

разследването. Срокът за разследването е удължаван, давани са 

допълнителни указания от прокурор О.Гълъбов. С постановление от 

16.12.2009 г.  на прокурор О.Гълъбов наказателното производство е спряно 

за издирване на свидетел – очевидец, а с постановление от 21.12.2009 г.  е 

възобновено поради издирването на свидетеля. Със заповед № 3/04.04.2010 

г. на административния ръководител на РП –Димитровград на 20.01.2010г. 

е избран нов наблюдаващ прокурор Н.Б.Владимирова. В делото е 

приложен протокола за случайното разпределение. На 20.01.2010 г.  делото 

е изпратено в прокуратурата за доклад и за даване на писмени указания. С 

постановление от 25.01.2010 г. прокурор Н. Владимирова дава 

допълнителни указания за разследването. С постановление от 25.02.2010 г.  

на прокурор Н. Владимирова е спряно наказателното производство за 

издирване на свидетел – очевидец, а с постановление от 09.03.2010 г.  

производството е възобновено поради издирването на свидетеля – 

очевидец. На 22.04.2010 г.  ДП е получено за доклад и за даване на 

писмени указания. С постановление от 26.04.2010 г. прокурор Н. 

Владимирова дава допълнителни указания за разследването, а на 

14.05.2010 г. е получено в прокуратурата с мнение за предаване на съд. С 

постановление от 26.04.2010г. прокурор Н. Владимирова отново е дала 

допълнителни указания за разследването, а на 25.05.2010 г. е избран нов 

наблюдаващ прокурор - Ат. Палхутев. В делото е приложен протокола за 

случайното разпределение. На 04.06.2010 г.  ДП е получено в 

прокуратурата с мнение за предаване на съд на Г.Г. На 13.07.2010 г. 

прокурор Ат. Палхутев изготвя ОА срещу Г.В.Гр. за извършено 

престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр.1-во и 2-ро, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 

26, ал. 1 и по чл. 290, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 от НК. Образувано е НОХД № 

506/2010 г. по описа на РС-Димитровград. С присъда от 21.04.2011 г. Г.Г. е 

признат за невиновен. С протест от 02.05.2011 г. прокурор Ат. Палхутев 

предлага  на окръжния съд да отмени присъдата на районния съд, като 

неправилна и необоснована. С решение от 03.10.2011 г. ХОС, по ВНОХД 

№ 372/2011 г.  ОС Хасково отменя присъдата на РС Димитровград поради 

съществено нарушение на процесуалните правила, като делото е върнато 
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за разследване в РП Димитровград. Посочените дела са получени в РП 

Димитровград  едва на 12.10.2011 г.  С постановление от същата дата 

прокурор Палхутев прекратява НП. 

Пр. пр. № 484/2010 г. по описа на РП-Димитровград, ДП № 185/2011 

г. по описа на РУП-Димитровград. Производството образувано с 

постановление на прокурор Б. Живков от 05.05.2011 г. срещу Д.Др.Д. за 

извършено престъпление по чл. 313, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. ДП е получено в 

РП Димитровград  на 06.07.2011 г. с мнение за даване на съд на 

обвиняемия. С постановление от 03.09.2011 г. /два месеца след постъпване 

в прокуратурата/ прокурор Б. Живков прекратява наказателното 

производство на основание чл. 199 и чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 

от НПК. 

Пр. пр. № 1164/2010 г. по описа на РП-Димитровград, ДП № 

685/2010 г. по описа на РУП-Димитровград. Производството е образувано 

на основание чл. 212, ал. 3 с уведомление от РУП-Димитровград до РП- 

Димитровград за започнато ДП № 685/2010 г. на 14.08.2010 г. срещу 

Х.Н.К. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б „Б”, вр. чл. 342, ал. 1 

от НК. На 01.12.2011 г. в прокуратурата е постъпило предложение от 

разследващия полицай за удължаване  срока на разследване, върху самото 

писмо има резолюция на наблюдаващия прокурор, с която се иска 

удължаване срока на разследване от административния ръководител с 2 

месеца. /В УИС е записано, че на 01.12.2010 г. е направено искане за 

удължаване на срока/ С писмо от 02.12.2010 г. на административния 

ръководител на РП – Димитровград срокът за разследване е удължен с два 

месеца, считано от 15.12.2010 г. В УИС е записано, че на 01.02.2011 г. 

делото е постъпило от РУП- Димитровград за доклад, върнато е на същата 

дата с писмо за продължаване на разследването, а на 24.02.2011 г. е 

постъпило от РУП-Димитровград с мнение за предаване на съд. На същата 

дата е разпределено на доклад на Б. Живков. На 06.06.2011 г. / три месеца 

и половина след постъпване в прокуратурата/ прокурор Б. Живков изготвя 

ОА , в УИС е записано, че на 06.06.2011 г. е внесен в РС-Димитровград. 

 Пр. пр. № 220/2011 г. по описа на РП Димитровград, ДП № 60/2011 г. 

по описа на РУП Димитровград, наблюдаващ прокурор Маргарит 

Камбуров.  С постановление от 28.03.2011 г. е образувано досъдебно 

производство  срещу четири лица, за това, че на 10 и 12 януари 2011 г. в гр. 

Димитровград при условията на продължавано престъпление в 

немаловажен случай, след като се сговорили предварително за това чрез 

използване на техническо средство – каруца с кон, отнели чужди движими 

вещи – три броя печки за отопление с твърдо гориво, три броя печки за 

отопление  с течно гориво и шест броя метални варели 200 литрови, всичко 

на обща стойност 399 лв. от владението на „С…..” ООД Димитровград, без 

съгласие на органите му на управление с намерение противозаконно да го 

присвоят – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 
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26, ал. 1 от НК за всеки от тях.  Искано е удължаване на срока за 

разследване с 2 месеца, считано от 28.05.2011 г. На 19.07.2011 г. 

материалите по делото постъпват в  прокуратурата с мнение за съд. С 

постановление от 11.08.2011 г. на прокурор Камбуров е прекратено 

частично наказателното производство  по отношение на един от 

обвиняемите, за когото е установено, че не е участвал в деянието. 

Постановено е, след влизане на постановлението в сила да се докладва за 

изготвяне на обвинителен акт. На 10.11.2011 г. е  внесено споразумение 

между двама от обвиняемите и прокуратурата. Образувано е НОХД № 

668/2011 г. , което е одобрено от съда на 17.11.2011 г. и е прекратено 

наказателното производство. На 23.11.2011  г. досъдебното производство е 

изпратено на прокуратурата за решаване по отношение на последния 

обвиняем. На 24.11.2011 г. е внесен обвинителен акт, образувано е НОХД 

№ 708/2011 г. по описа на Димитровградски районен съд. На 15.12.2011 г. 

е постигнато споразумение, което е одобрено от съда и производството е 

прекратено. /по справката се води забавено, а всъщност има 

постановление за частично прекратяване, което е следвало да бъде 

съобщено на всички и да се изчака да изтече срокът за обжалване./ 

Пр. пр. № 487/2010 г. по описа на РП Димитровград, ДП №  272/2010 

г. по описа на РУП Димитровград, наблюдаващ прокурор Бойко Живков, 

след избор в системата, което е видно от приложен протокол. ДП  е 

образувано на 28.04.2010 г. от прокурор Трендафилов срещу Д.М.И. и 

Е.А.О. за това, че на 17.03.2010 г. в Димитровград в съучастие като 

съизвършители, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита 

на имот, отнели от владението на М.Р.Р. метални вещи без съгласието му с 

намерение противозаконно да го присвоят – престъпление по чл. 195, ал. 1, 

вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Искано е  от разследващия полицай удължаване на 

срока и е дадено от наблюдаващия прокурор, и.ф. административен 

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

28.06.2010 г. На 24.08.2010 г. досъдебното производство е изпратено в РП 

Димитровград с мнение за съд, а е получено в прокуратурата на 23.09.2010 

г. На 14.02.2011 г.  – повече от четири месеца след постъпването, прокурор 

Бойко Живков внася обвинителен акт  в съда. Образувано е НОХД №  

91/2011 г., насрочено е с. з. на 22.03.2011 г., разгледано по реда на 

съкратено съдебно следствие, постановена е осъдителна присъда и са 

наложени наказания лишаване от свобода в различни срокове с прилагане 

на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК.  

Пр. пр. № 485/2010 г. по описа на РП Димитровград, ДП №  251/2010 

г. по описа на РУП Димитровград, наблюдаващ прокурор Бойко Живков, 

след избор в системата, има приложен протокол. ДП  е образувано на 

22.04.2010 г. от прокурор Владимирова срещу В.С.Х. за това, дали на 

21.03.2010 г. в Димитровград при управление на МПС – мотопед си 

служил с контролни знаци, издадени за друго МПС. На 01.06.2010 г. 
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делото е изпратено на наблюдаващия прокурор за съгласуване по реда на 

чл. 219, ал. 1 от НПК, а на 14.06. 2010 г. е върнато от прокурора за 

продължаване на разследването. Искано е  от разследващия полицай 

удължаване на срока и е дадено от наблюдаващия прокурор, и.ф. 

административен ръководител, удължаване на срока за разследване с два 

месеца, считано от 22.06.2010 г. На 02.09.2010 г. досъдебното 

производство е получено в прокуратурата. На 04.02.2011 г., повече от 5 

месеца след постъпването, прокурор Бойко Живков внася постановление за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание. Образувано е АНД № 81/2011 г . и в с.з. на 17.03.2011 г. 

Димитровградски районен съд е наложил наказание по чл. 78а от НК- 

ГЛОБА  в размер на 1 000 лв. 

Пр. пр. № 472/2010 г. по описа на РП Димитровград, ДП №  261/2010 

г. по описа на РУП Димитровград, наблюдаващ прокурор Бойко Живков, 

приложен е протокол за избор. ДП  е образувано и водено срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, като е 

започнало на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед на 

местопроизшествие и свързан с оглед разпит на свидетел очевидец, за 

деяние, извършено на 28.03.2010 г. Първоначално за наблюдаващ прокурор 

е определен чрез системата за случаен избор прокурор Трендафилов. На 

31.03.2010 г. са привлечени четирима извършители като обвиняеми, като 

на двама от тях съдът е определил мярка за неотклонение „Задържане под 

стража”. Определението на районния съд е потвърдено от Хасковски 

окръжен съд. На 19.05.2010 г.  досъдебното производство е получено в РП 

Димитровград с мнение за съд. На 25.05.2010 г. прокурор Трендафилов 

прекратява частично наказателното производство спрямо един от 

обвиняемите и внася в РС Димитровград споразумение между 

прокуратурата и двама от обвиняемите. Образувано е НОХД № 397/2010 г. 

по описа на РС Димитровград,  споразумението е одобрено. На 17.08.2010 

г. прокурор Бойко Живков, /избран за наблюдаващ прокурор с  протокол 

от 09.08.2010 г. / изисква  от районния съд делото за послужване. С писмо, 

получено в РП Димитровград на 18.08.2010 г. НОХД № 327/2010 г. е 

изпратено за послужване. На 02.06.2011 г., повече от 9 месеца и половина 

след постъпването,  прокурор Бойко Живков внася обвинителен акт срещу 

последния обвиняем. Образувано е НОХД № 340/2011 г. по описа на РС 

Димитровград. Делото е отлагано два пъти и в с.з. на 08.11.2011 г. е 

постановена осъдителна присъда -  3 месеца лишаване от свобода с три 

годишен изпитателен срок.  

 Други забавени произнасяния през 2011 г. на прокурор Бойко 

Живков са: 

 пр. пр. № 965/2010 г. по  описа на РП Димитровград, ДП № 21/2011 

г. Материалите по досъдебното производство са получени в прокуратурата 

на 14.03.2011 г. с мнение за спиране. С постановление от 14.06.2011 г., три 
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месеца от постъпването,  производството по делото е спряно за издирване 

на извършителя; 

пр. пр. № 478/2010 г. по описа на РП Димитровград, ДП № 264/2010 

г. по описа на РУП Димитровград. Досъдебното производство е водено 

срещу петима обвиняеми за престъпления по чл. 195, ал.1, т.2 и 4, вр. чл. 

20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. На 09.08.2010 г. материалите по делото 

постъпват в прокуратурата с мнение за повдигане на обвинение. С 

постановление от 15.11.2010 г., след повече от три месеца след 

постъпването, производството е прекратено частично за част от 

престъпленията. След влизане на постановлението в сила, на 28.02.2011 г. 

е внесен обвинителен акт, образувано е НОХД № 119/2011 г. по описа на 

РС Димитровград и с присъда от 08.06.2011 г. подсъдимите са осъдени на 

лишаване от свобода, при прилагане на института на условното осъждане; 

пр. пр. № 658/2010 г. по описа  на РП Димитровград, ДП № 390/2010 

г. по описа на РУП Димитровград. Досъдебното производство е образувано 

срещу С.К.М. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б.”б”, предложение ІІ, вр. 

чл. 342, ал. 1 от НК. На 03.09.2010 г. досъдебното производство постъпва в 

РП Димитровград с мнение за съд. С постановление от 07.02.2011 г., 5 

месеца след  постъпването е внесено постановление за освобождаване от 

наказателна отговорност и  налагане на административно наказание. 

Образувано е АНД № 82/2011 г. по описа на РС Димитровград и на 

28.03.2011 г. е постановено решение, с което е наложено наказание ГЛОБА 

в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 

месеца;  

пр. пр. № 1208/2010 г. по описа на РП Димитровград, ДП № 735/2010 

г. по описа на РУП Димитровград, /производството е образувано от 

прокурор Делчо Лавчев за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, в НП няма 

данни въз основа на какво е определен за наблюдаващ прокурор, в УИС е 

посочен като наблюдаващ, въз основа на резолюция/. На 10.11.2010 г. 

досъдебното производство е получено в прокуратурата с мнение за 

повдигане на обвинение,  още същият ден е разпределено на прокурор 

Бойко Живков – по данни от УИС, в НП няма данни/. На 25.02.2011 г. , 

повече от три месеца след постъпването е изготвен и внесен в съда 

обвинителен акт, образувано е НОХД № 114/2011 г. по описа на РС 

Димитровград и в с.з. на 24.03.2011 г. е постановена осъдителна присъда. 

 

Книга за влезлите в сила присъди 

 

Влезлите в сила присъди и присъдите, получени в РП – гр. 

Димитровград се описват редовно в дневника. 

 След получаване на информацията от съда, постановил влязлата в 

сила присъда, деловодството за изпълнение на влезлите в сила присъди в 
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РП – гр. Димитровград описва и изпраща влязлата в сила присъда за  

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

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

 Най-голям дял от разследваните престъпления от Районна 

прокуратура Димитровград са тези против собствеността и 

общоопасните престъпления; 

  като цяло натовареността на РП Димитровград не е голяма, но през 

проверявания период прокурорите са работили при непопълнен щат, 

което е довело до увеличаване на натовареността на работещите; 

  условията за работа са много добри, всеки от прокурорите разполага 

с отделен кабинет; 

  по принцип прокурорите в Районна прокуратура Димитровград се 

произнасят по преписките и досъдебните производства преобладаващо 

в законните срокове, като забавяния  почти не се допускат и ако има 

такива, те са свързани с фактическа и правна сложност на 

производствата; 

  изключение от посоченото по-горе по повод  спазването на 

сроковете,  са част от актовете, постановени от прокурор Бойко Живков. 

При произнасяне по немалка част от наблюдаваните производства той е  

допуснал забавяния  с по три и повече месеца извън срока, посочен в чл. 

242, ал. 3 от НПК, повечето от които са описани в констативната част от 

акта. Това се отнася както за актове, които се внасят в съда за решаване 

– обвинителни актове, споразумения и предложения за освобождаване 

от наказателна отговорност, така и за актове, с които се спира или 

прекратява наказателното производство. За една част от актовете, 

постановени извън срока по чл. 242 от НПК на прокурор Живков е 

обърнато внимание на основание чл. 327 от ЗСВ, но проверката 

установи, че те представляват малка част от всички  решени извън срока 

дела; 

  относителният дял на върнатите дела на прокуратурата спрямо общо 

внесените прокурорски актове е както следва – 5,2 %  за 2010 г. и 8,84, 

%  за 2011 г., т.е. налице е увеличаване на върнатите дела. През 

проверявания период е извършен анализ на  всяко върнато от съда дело, 

като продължава установената практика да се съставя досие, както и да 

се прилага становището на наблюдаващия прокурор;   

  една част от върнатите от съда дела са за допуснати процесуални 

нарушения от разследващия орган, които прокурорът не е забелязал и 

отстранил, друга част от тях са за допуснати технически грешки от 

разследващите органи и прокурора, има и група неоснователно върнати 

от съда дела;  
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  относителният дял на оправдателните съдебни актове през 2011 г., 

спрямо внесените прокурорски актове е 0,9 %, а за 2010 г. този 

относителен дял спрямо внесените прокурорски актове е 1,92%, което 

показва тенденция за намаляване на оправдателни актове и е 

доказателство за добра професионална подготовка;  

  в РП – Димитровград е създадена добра организация за явяването в 

съдебни заседания на прокурора, наблюдавал ДП и внесъл съответния 

прокурорски акт. Няма случаи на отложени дела, поради неявяване на 

прокурор;  

  по принцип преписките и делата се разпределят равномерно между 

прокурорите, съобразно издадената последна заповед за електронно 

разпределение, като районният прокурор също участва в 

разпределението. В периода юни 2010 и част от 2011 г., в РП 

Димитровград реално по щат са работили само двама прокурори и за 

избягване на свръхнатовареността им, периодично са командировани 

прокурори от други прокуратури за срок от един  - два месеца. За да 

осигури еднаква натовареност между командированите прокурори и 

прокурорите по щат и постигане на равномерно  разпределение на 

преписките между всички прокурори с оглед своевременното им 

приключване и спазване на законоустановените срокове при 

решаването им, изпълняващият функциите на административен 

ръководител Бойко Живков, а от м. декември 2010 новият 

административен ръководител Атанас Палхутев, са издали множество 

заповеди, с които са преразпределени конкретни преписки за решаване 

от наличните прокурори на командированите. В системата за случайно 

разпределение на преписките командирования прокурор не е бил 

включван, което е в нарушение на изискванията на чл. 9, ал. 1 от 

ЗСВ. Този начин на разпределяне създава условия за субективно 

възлагане  и решаване на конкретни преписки и е предпоставка за 

обжалване на актове, поради неспазване на случайното разпределение. 

При извършена проверка по конкретна преписка, прокурор Тома 

Комов от отдел „Инспекторат” ВКП приема, че с оглед ситуацията 

в РП Димитровград такова разпределение не представлява 

нарушение на служебните задължения. 

  когато наблюдаващият прокурор е определен чрез системата за 

случайно разпределение, в наблюдателните преписки се прилагат 

протоколи от случайния подбор. В случаите, когато наблюдаващият 

прокурор е определен от административния ръководител, без да бъде 

включван в системата за разпределение не се прилагат конкретните 

заповеди, с които му се възлагат конкретни преписки за решаване; 

     установи се, че в много от проверените преписки, няма искания за 

удължаване на срока за разследване, като върху предложението на 
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разследващия полицай, наблюдаващият прокурор с резолюция иска 

удължаване на срока, без да е изготвил искане за това. Предложението с 

резолюцията се  докладва на административния ръководител, който 

разрешава удължаване на срока за разследване,  въпреки разпоредбите 

на чл. 234, ал. 3 и 4 от НПК;  

 в някои от наблюдателните преписки е приложена справка за 

действията на прокурора при приключване на съдебното производство, 

както и копие от постановлението за привличане на обвиняем с подпис 

на наблюдаващия прокурор и печат на прокуратурата, а в други- 

постановлението е приложено към досъдебното производство; 

  проверените книги се водят добре, прегледно и четливо са попълнени 

всички изискуеми графи, с изключение на книгата за веществените 

доказателства, която не е съобразена с изискванията на ПОДАПРБ, тя е 

заведена през 1952 г., не съдържа всички графи, съгласно изискванията 

на правилника, няма входящ регистър за  разследвания от прокурор, не 

се съставят протоколи за приемане и предаване на ВД, а се съставят 

разписки, с посочване името на приемащия ВД, не се изписват имената 

на служителите, предаващи и приемащи веществените доказателства, 

няма специален склад и специален служител.  В РП – Димитровград не 

се води специален дневник, в който да се завеждат всички протоколи, с 

които се приобщават веществени доказателства към следствените дела 

(протоколи за оглед на местопроизшествие, за претърсване, обиск и 

изземване, за доброволно предаване), като им се дава пореден номер, 

съгласно разпоредбата на чл. 95 от ПОДАПРБ. Не се води 

регистрационен дневник на веществените доказателства, който се 

съхранява от завеждащия склада служител, съгласно разпоредбата на 

чл. 96, ал. 2 от ПОДАПРБ. Няма заповед на административния 

ръководител, с която се определя служител завеждащ склада. Следва да 

се отбележи, че няма образци на дневниците /регистрите/, предоставени 

от ВКП. Не се води и отделна книга съгласно чл.103, чл.106 и чл.107 

ПОДАПРБ, съгласно които, веществените доказателства се предават на 

експертиза, връщат се на собственика, предоставят се на друга 

институция или се унищожават, се съставя протокол, съдържанието на 

който е подробно описан в ПОДАПРБ, и който се прилага в отделна 

книга за съхранение на протоколите. Следва да се отбележи, че няма 

образец, предоставен от ВКП; 

 в повечето случаи наблюдаващите прокурори не прилагат копия от 

постановлението за привличане на обвиняем и/или не отразяват с 

подпис извършения доклад от разследващия орган на прокурора в 

наблюдателните преписки, като по този начин няма писмено 

удостоверяване в НП и ДП на извършения доклад. Съгласно 

разпоредбата на чл. 219, ал. 1 НПК „…разследващият орган докладва 

делото на прокурора…”.  В Методически указания на Главния прокурор 
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на РБ за необходими действия по чл. 226 НПК преди предявяване на 

разследването е разяснен начинът на докладване и е указано във всички 

случаи наблюдаващият прокурор да се произнася писмено /с 

постановление или протокол/. Разпоредбата на чл. 226, ал. 1 НПК и 

разпоредбата на чл. 219, ал. 1 НПК относно задължението на  

разследващия орган да докладва на наблюдаващия прокурор са 

идентични и следва УКАЗАНИЯТА на Главния прокурор на Р България 

да се прилагат  и по отношение на доклада по реда на чл. 219, ал. 1. За 

удостоверяване на извършеното докладване, прокурорът също следва да 

се произнася писмено.        

   

ПРЕПОРЪКИ: 

 

 1. Наблюдаващите прокурори да изискват изрично посочване на 

текста от НПК, по който е образувано производството в бланката на РУП – 

Димитровград за образуване на досъдебни, бързи и незабавни 

производства, като се подчертава /отделя/ реалното основание  за 

образуване.  

 2. Прокурорите да изготвят искания, съответстващи на изискванията, 

посочени в чл. 234, ал. 3 и 4 от НПК, както и на указанията на ВКП, дадени 

в писмо от 07.09.2011 г. на завеждащия отдел „Информация, анализ и 

методическо ръководство” при ВКП по пр.пр.№ 8932/2011г. по описа на 

ВКП, за удължаване срока на разследване, в които да посочват подробно 

извършените до момента действия по разследването, както и 

предстоящите, планирани за извършване в удължения срок, като бъде 

преустановена досегашната практика да поставят резолюции върху 

предложенията на разследващите органи.   

3. Прокурорите от РП Димитровград да използват максимално 

възможностите за провеждане на   задочно производство и прилагането на 

ЕЗА.  

4. Административният ръководител на РП Димитровград да прилага за 

в бъдеще стриктно разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от ЗСВ, като 

разпределението на всички преписки и дела, по отношение на всички 

прокурори  да се извършва на принципа на случайния подбор чрез 

електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им. 

При възникване на необходимост от преразпределяне, с оглед 

уеднаквяване натовареността на всички прокурори, следва 

преразпределението на  преписките и делата също да се извършва на 

принципа на случайния подбор. 

5. Административният ръководител на РП Димитровград да извърши 

проверка на индивидуалната натовареност на прокурор Бойко Живков и с 

оглед установеното: 



 30 

 - да прецени има ли основания за преразпределяне на част от 

наблюдаваните от него преписки и дела на други прокурори; 

- да прецени, при констатиране на еднаква натовареност с останалите,    

налице ли са основания за налагане на дисциплинарно наказание,  съгласно 

разпоредбата на чл. 308, ал. 1, т. 1 или 2 от ЗСВ.  

След извършване на проверка на индивидуалната натовареност на 

прокурор Бойко Живков и взетото решение относно налагането на 

дисциплинарно наказание административният ръководител следва да 

уведоми ИВСС и Висшия съдебен съвет.         

6. Да се  изготвят:  специален дневник, в който да се завеждат всички 

протоколи, с които се приобщават веществени доказателства към 

следствените дела, съгласно чл. 95 от ПОДАПРБ; регистрационен дневник 

на веществените доказателства, който се съхранява от завеждащия склада 

служител, съгласно чл. 96, ал. 2 от ПОДАПРБ и книга за съхранение на 

протоколите по чл.103, чл.106 и чл.107 ПОДАПРБ.  

7. Административният ръководител да създаде организация, която да 

осигурява възможност съхраняването на веществените доказателства да се 

извършва  съгласно изискванията на  чл. 110 и чл. 111 от НПК,  като се 

спазват разпоредбите ПОДАПРБ. 

8. Административният ръководител, със своя заповед да задължи 

наблюдаващите прокурори да удостоверяват извършения от разследващите 

органи доклад на делото и постановлението за привличане на обвиняем по 

реда на чл. 219, ал. 1 НПК с полагане на подпис и изписване на дата от 

съответния наблюдаващ прокурор в бланката на постановлението за 

привличане на обвиняем, предоставена от ПРБ, където в горния десен 

ъгъл е записано „докладвано по реда на чл.219 ал.1 НПК, прокурор, име, 

фамилия, дата, подпис и печат”, след което да се поставя печат на РП – 

Димитровград.   

 

 

 За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

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

 

Приложения: 

 

 1. Заповед № ПП-01-94/17.10.2012 г. за извършване на планова 

проверка, връчена на проверявания орган;  

 2.   Справки  по 4 броя за 2010 и 2011 г.;   

 3. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура 

гр.Димитровград през 2009 г., 2010 и 2011 г.;   

 4. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор, копия 

от протоколи на комисия за ВД,  копия от актове на прокурори. 
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Копие от акта, без приложенията, да се изпрати на: 

 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Димитровград – г-н Атанас Палхутев за сведение, изпълнение на 

препоръките и запознаване на прокурорите от РП гр. Димитровград с акта.  

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Хасково – г-н    Иван  Ванчев, за сведение.  

3. Административния ръководител на Пловдивска апелативна 

прокуратура  - г-н Иван Даскалов, за сведение. 

4. И. ф. Главен прокурор на Република България  - г-н Бойко 

Найденов, за сведение. 

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

сведение. 

 

    Инспектор: 

     София             Моника Малинова 


