
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

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

ПРОВЕРКА 
НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

А    К    Т

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ
ПО ЗАПОВЕД № Ж-01-805 / 07.11.2012 г. НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГОРНА ОРЯХОВИЦА



На основание Заповед,  № Ж-01-805/07.11.2012 г.  на главния
инспектор  на  Инспектората  към  Висшия  съдебен  съвет  (ИВСС)  бе
извършена проверка в Районна прокуратура Горна Оряховица (ГОРП). 

Заповедта е издадена въз основа на данните, съдържащи се в
сигнал от А. А. А. от с. Драганово, община Горна Оряховица, постъпил по
ел.поща (от имейл  ****  @  abv  .  bg) и заведен в Инспектората към Висшия
съдебен съвет под №Ж-01-805/2012 г. В сигнала се твърди, че е забавено
движението на пр.пр. № 1042/2009г. по описа на ГОРП /ДП № 381/2009г.
по описа на РУП Горна Оряховица/. 

На  основание  чл.  58  от  ЗСВ  проверката  е  възложена  на
инспектор Любомир Георгиев и експерти Ана Рачева и Тихомир Троянов.

Обхват на проверката: 
I.  Образуването  и  движението  на  прокурорска  преписка

1042/2009г.  по  описа  на  ГОРП,  ДП  381/2009г.  по  описа  на  РУП-Горна
Оряховица;

II.  Образуването  и  движението  на  прокурорска  преписка
2307/1993 г. по описа на ГОРП, ДП 812/1996 г. по описа на СлО към ОП-
Велико Търново;

III.  Дейността  на  прокурор  Свилен  Цветков  от  ГОРП  за
периода от 01.01.2010 г. до 01.11.2010 г., както и 01.07.2010 г. до момента
на проверката.

Проверката  бе  извършена  на  08.  и  09.11.2012  г.  на  място  в
ГОРП.  Препис  от  Заповедта  беше  връчен  на  административния
ръководител – районен прокурор на ГОРП – г-жа Даниела Харитонова.

Преди проверката в ГОРП, непосредствено след получаване на
сигнала, беше изискана и предоставена подробна писмена справка относно
образуването и движението на цитираното досъдебно производство, копия
от всички писма, с които е искано и разрешавано удължаването на срока на
разследване, както и копия от постановените по преписката прокурорски
актове.

От анализа на предоставената информация и извършената
проверка на място се установи следното: 

І.  По образуването и  движението  на прокурорска преписка №
1042/2009 г. по описа на ГОРП, ДП 381/2009г. по описа на РУП-Горна
Оряховица

Досъдебното производство  е отпочнато по реда на чл.212, ал.1
от НПК на 18.05.2009 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по
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чл.  343,  ал.  1  от  НК,  със  съставянето  на  протокол  за  оглед  на
местопроизшествие. 

На  20.05.2009  г.  по  преписката  е  определен  за  наблюдаващ
прокурор-Свилен Цветков от ГОРП. 

На  02.07.2009  г.  досъдебното  производство  е  изпратено  на
ГОРП с мнение за предаване на съд на О.Т. за престъпление по чл. 343, ал.
1, б.”б”  вр чл. 342, ал. 1 от НК вр чл. 21, ал. 1 от ППЗДП и чл. 216, ал. 6 вр
ал. 1 от НК. 

На 17.07.2009 г. прокурор Цветков е внесъл обвинителен акт в
Районен  съд  Горна  Оряховица  (ПД  №201/2009  г.)  с  обвиняем  О.Т.  за
горепосоченото престъпление. 

С разпореждане от 28.10.2009 г. по НОХД № 707/2009 г. РС-
Горна Оряховица е върнал делото на ГОРП за допълнително разследване. 

С постановление от 10.09.2009г. прокурор Цветков е изпратил
делото  на  РУП-Горна  Оряховица  за  изпълнение  на  дадените  от  съда
указания. 

На 02.10.2009г. делото отново е постъпило в ГОРП с мнение за
предаване на съд на О. Т.

Тъй като до момента на провеждане на проверката в ГОРП,
местонахождението  на  делото  не  беше  установено,  движението  му  се
проследи по входящия дневник и УИС.

При  проверка  на  входящия  дневник  се  установи,  че
записванията  по тази преписка приключват с  постъпването  на  делото в
ГОРП  на  02.10.2009г. Последващите  отбелязвания  във  връзка  с
движението  на  преписката  са  едва  от  06.11.2012г. и  се  отнасят  до
възстановяване на делото и изпращане на справка по преписката в ИВСС.

Движението  на  преписката  бе  проследено  и  в  УИС.
Установиха се допълнителни отбелязвания по преписката, които липсват
във входящия дневник, както следва : 

-  На  05.10.2009г.  в  16.39ч.  от  профила  на  Г.  Стефанова  –
съдебен  секретар  в  ГОРП  е  създадено Постановление  за  частично
прекратяване на наказателно производство (НП).

-  На  09.10.2009г.  в  15.44ч.  от  профила  на  Г.  Стефанова  –
съдебен секретар в ГОРП е извършено редактиране на Постановление за
частично прекратяване на НП.

-  На 07.03.2011 г.  в  15.19 ч.  от  профила на Й.  Тодоранов –
КОИ, той и шофьор в ГОРП е извършено редактиране на Постановление
за частично прекратяване на НП.
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-  На 04.07.2012 г.  в  09.07 ч.  от  профила на Й.  Тодоранов –
КОИ, той и шофьор в ГОРП е извършено редактиране на Постановление
за частично прекратяване на НП.

-  На  03.09.2012  г.  от  профила  на  Т.  Тонкова  –  съдебен
деловодител при ГОРП е въведено писмо с автор Невена Орманджиева –
прокурор  при  Окръжна  прокуратура  Велико  Търново  с  което  изисква
досъдебно  производство  №381/2009  г.  по  описа  на  РУП  -  Горна
Оряховица, пр.пр.№ 1042/2009 г. на ГОРП, с оглед жалба от А.А.

На  26.09.2012 г. и 09.10.2012 г. напомнителни писма с автор
Невена  Орманджиева  –  прокурор  при  Окръжна  прокуратура  Велико
Търново, с които се изисква ДП 381/09 г.

Статусът  на  преписката  в  УИС,  към  15.10.2012г.,  е
„решена  преписка”  с  дата  на  образуване:  17.05.2009г.  и  дата  на
приключване: 01.10.2009г.

За изясняване на обстоятелствата по въвеждането на записите
в УИС, ИВСС изпрати писмо изх. № Ж-01-805/07.11.2012 г. до г-н Валери
Първанов - заместник на Главния прокурор, с което изиска извършване на
проверка  на  лог-файловете  на  системата  УИС,  касаещи  прокурорската
преписка. 

От постъпилия отговор изх. № 13454/12.11.2012 г. по описа на
ВКП се установи :

-  Редакциите  в  УИС  представляват  редактиране  на  вече
въведената информация в полетата на системата. Не може да се посочи кои
полета са редактирани. 

-  Текстовите  документи  прикачени  в  УИС не  се  редактират
след прикачването им. Текстовият документ  по преписка № 1042/2009 г.
„Постановление за частично прекратяване на наказателно производство” е
създаден на 09.10.2009 г.

-  На  09.10.2009 г.  потребителят  Г.  Стефанова е  редактирала
информация,  съдържаща се в таблица  „DOSADEBNI” в базата  данни на
УИС. Това са полетата: дата на издаване на постановлението, номер на
дознание, по описа на коя служба, правно основание, вид на частичното
прекратяване /за престъпление или за лице/, коментар.

-  Потребителите,  извършвали  редакции  на  движението
„Постановление за частично прекратяване на наказателното производство”
по  преписката  са  Г.  Стефанова-съдебен  секретар  и  Й.  Тодоранов-
специалист КОИ, той и шофьор.

- Въвеждането на постановление за частично прекратяване на
наказателното производство не променя автоматично фазата и статуса на
преписката  в  УИС.  Следователно,  статусът  „решена  преписка”  е
въведен  при  извършените  редакции  в  таблица  „DVIJENIA”  на
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07.03.2011  г.  или  на  04.07.2012  г.  Редакциите  са  извършени  от
потребителя Й. Тодоранов. 

В  създаденото  на  05.10.2009г.  в  УИС  постановление  за
частично  прекратяване  на  наказателното  производство  е  разпоредено
копие от него да се изпрати на О.Т. на посочен адрес. Указано е също, че
постановлението  подлежи  на  обжалване  пред  Районен  съд  Горна
Оряховица в 7-дневен срок от получаването му. След изтичането на срока
за обжалване, делото ще бъде внесено с обвинителен акт в съда срещу О.Т.
за престъпление по чл. 343, ал.3, пр.1 във вр. с ал.1, б. „б”, във вр. с чл. 342,
ал.1 от НК, във вр. с чл. 21, ал.1 от ЗДВП. За да проследи изпращането на
постановлението,  проверяващият  екип  изиска  Книгата  за  изходяща
кореспонденция  /разносната  книга/.  Бяха  предоставени  две  книги:
Тетрадка  протоколна,  водена  за  периода  2009  г.  до  09.09.2010  г.и
спомагателна  разносна  книга,  водена от  призовкаря  на  ГОРП (Разносна
книга 2008-2009 г.). От записванията в двете книги се установи че: 

-  на  07.10.2010  г.  има  отбелязване  по  пр.пр.№  1042/2009  г.
изпратено писмо с обратна разписка до ОДП-Велико Търново и 

-  на  07.10.2010  г.  има  отбелязване  по  пр.пр.№  1042/2009  г.
изпратено писмо с обратна разписка до ДНСП София.

При  извършена  проверка  по  телефона  в  ОДМВР-Велико
Търново „Паспортна служба” се установи, че на лицето О. Т. от 24.08.2009
г. е наложено ограничение за напускане на страната и същото е било снето
на 13.10.2009 г. по изпратено от ГОРП писмо по пр.пр.№ 1042/2009 г. Тези
обстоятелства  са  отразени  в  докладна  записка  от  В.  Бъчварова  –
административен секретар при ГОРП.

И  в  двете  книги  липсват  данни  за  изпращане  на
постановлението  за  частично  прекратяване  на  наказателното
производство на адресата, посочен в него- обвиняемият О.Т.

Във входящия дневник също не беше установено записване за
извеждането  и  изпращането  на  горепосоченото  постановление.  На
практика, данни за това постановление фигурират само в УИС.

На  проверяващия  екип  бяха  предоставени  всички  заповеди,
издадени от административния ръководител-районен прокурор на ГОРП,
касаещи предприетите  организационни и контролни мерки във връзка  с
липсващото досъдебно производство:

Със  Заповед  №  222/09.10.2012г.  е  сформирана  комисия  със
задача да извърши проверка по образуването и движението на досъдебното
производство по записванията в деловодните книги и УИС. Комисията е
констатирала,  че  въпреки  многобройните  редактирания  в  УИС  на
постановлението за частично прекратяване на наказателното производство
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същото не е било предавано като официален документ в деловодството на
ГОРП, респективно не е изпращано на посочения в него адресат.

Със  Заповед  №  241/25.10.2012  г.  административният
ръководител на ГОРП е сформирала екип от прокурори – Т. Балабанов и Ц.
Богомилова, които да предприеме всички действия по възстановяване на
пр.пр.№1042/2009  г.  по  описа  на  ГОРП,  като  след  завръщането  на
прокурор  Цветков  от  отпуск  делото  да  му  бъде  предоставено  за
продължаване на работата.

На  15.11.2012г.  в  ИВСС  е  постъпило  писмо  изх.  №  А-
864/12.11.2012г.,  с  което  административният  ръководител  на  ГОРП  ни
уведомява за предприетите действия по установяване обстоятелствата при
въвеждане на записите в УИС по пр.пр.1042/2009 г. 

Със  Заповед  №  6/17.01.2011  г.  прокурор  Харитонова  е
възложила на Й. Тодоранов в края на всеки календарен месец да извършва
проверки  в  УИС  за  нерешените  в  срок  преписки  и  досъдебни
производства.  Същата  прилага  копие  от  първата  разпечатка  от  УИС за
просрочени  преписки  и  ДП  (писмо  изх.  №  А  –  00047/29.03.2011  г.  на
ГОРП), в която липсва пр.пр.1042/2009 г.  като просрочена, т.е. към дата
29.03.2011 г. статусът на преписката е бил „Решена преписка”. 

Със  Заповед  №  240/25.10.2012г.  административният
ръководител  на  ГОРП  е  изискала  обяснения  от  прокурор  Цветков,  Й.
Тодоранов-главен  специалист  КОИ,  Т.  Тонкова-съдебен  деловодител,  Г.
Стефанова-съдебен секретар,  Е.  Гатева-главен счетоводител и Й.Пенева-
призовкар,  във  връзка  с  образуването  и  движението  на  делото.  Всички
служители са дали обяснения, които бяха предоставени на проверяващия
екип, с изключение на прокурор Цветков, който е в продължителен отпуск
по болест.

В  писмените  обяснения  Й.  Тодоранов  посочва,  че  в
задълженията  му  по  длъжностна  характеристика  влиза  отстраняване  на
грешки  и  непълноти  на  данните  в  УИС.  За  конкретното  досъдебно
производство посочва, че е извършил две редакции в модулите на УИС,
като конкретно не може да посочи какви корекции е извършил и какво е
наложило  допълнителното  редактиране  на  постановлението  за  частично
прекратяване на наказателното производство от 05.10.2009г.

Двете  съдебни  служителки  Т.  Тонкова  и  Е.  Гатева  в
обясненията  се  посочват,  че  след  дата  02.10.2009г.  /когато  делото  е
получено в ГОРП от РУП Горна Оряховица/,  делото не е  постъпвало в
деловодството,  поради  което  и  няма  отразяване  за  по-нататъшното  му
движение в съответните книги.

Съдебният секретар Г.Стефанова твърди в обясненията си, че е
предоставила  профила  си  за  работа  в  УИС  и  на  г-жа  Санкелова.  За
конкретното  дело  изрично  посочва,  че  данните  за  движението  му  от
нейния профил, не са въведени от нея.
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В обяснението на призовкаря Й. Пенева се посочва, че не и е
предоставяно  за  изпращане  въпросното  постановление  за  частично
прекратяване на наказателното производство.

Към писмото е  приложена и Заповед № 257/12.11.2012 г.  на
административния  ръководител  на  ГОРП,  с  която  са  изискани
допълнителни  писмени  обяснения  от  Й.  Тодоранов,  свързани  с
въвеждането на данни в УИС. До момента на изготвяне на настоящия акт,
на проверяващия екип не беше предоставена информация за изпълнението
на заповедта.

Със  заповед  №  266/19.11.2012г.  административният
ръководител  на  ГОРП  е  създал  организация  за  упражняването  на
постоянен  контрол  върху  дейността  на  съдебните  служители  при
изпълнение на служебните им задължения. 

В ИВСС е постъпило становище от прокурор Свилен Цветков
(вх.рег.№ КЖ-01-805/12 от 08.11.2012 г.) с приложени копия от два броя
болнични листи и три броя заповеди на административния ръководител на
Апелативна прокуратура-Велико Търново. По повод липсата на пр.пр.№
1042/2009  г.  на  ГОРП  прокурор  Цветков  заявява,  че  установената
организация  при  частично  прекратяване  на  наказателно  производство  е
делото  ведно  с  постановлението  да  се  предоставя  в  деловодството  за
изпращане  на  преписи  до  страните.  След  изтичане  на  сроковете  за
обжалване делото се докладва на наблюдаващия прокурор. Цветков сочи,
че явно това задължение не е  изпълнено от деловодителите,  както и че
делото не е установявано като „висящо” при инвентаризациите през 2010 г.
и 2011 г. 

До  м.  юли  2010г.  в  ГОРП  не  са  били  въведени  вътрешни
разносни  книги  за  прокурорите,  в  които  срещу  подпис  да  се  отразява
вътрешното движение на преписките, делата и другите документи между
прокурорите и деловодството, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.6,
т.2  от  Инструкция  за  деловодната  дейност  и  документооборота  в
прокуратурата на Република България. Това е констатирано при проверка,
извършена от ИВСС, въз основа на Заповед № 97/16.07.2010г. на главния
инспектор. В Акта за резултатите от проверката е дадена препоръка и със
Заповед № 101/16.08.2010г. на административния ръководител на ГОРП са
въведени вътрешни разносни книги за всеки прокурор. Разносна книга за
прокурор Цветков е  въведена  през  м.  юли 2012г.,  след прекратяване на
командироването му в ОП Велико Търново.

II. По образуването и движението на прокурорска преписка
2307/1993 г. по описа на ГОРП, ДП 812/1996 г. по описа на СО към ОП-
Велико Търново;

7



Следствено дело № 812/1996 г. по описа на СлО при Окръжна
прокуратура - Велико Търново, пр.пр. №2307/1993г. по описа на ГОРП е
образувано на 21.04.1993г с постановление на прокурор М. Кунева срещу
известни извършители за престъпление по чл. 194 ал. 1 от НК.

На  23.06.1993  г.  наказателното  производство  е  спряно  на
основание  чл.  239,  ал.  1,  т.  1  от  НПК  (стар),  поради  неустановено
местонахождение на извършителите на престъплението.

На  30.09.1993  г.  делото  е  възобновено  с  постановление  на
прокурор при ГОРП (липсва име на прокурора в постановлението).

На  21.01.1994  г.  прокурор  Свилен  Цветков  е  постановил
спиране  на  наказателното  производство,  поради  неустановяване  на
местоживеенето на единия извършител.

С постановление от 06.12.1994 г. на Т. Иринчев – следовател в
ОСлС-Велико Търново, производството по делото е възобновено, поради
явяване на дееца.

По делото няма данни за последващо спиране на наказателното
производство,  но  е  приложено  постановление  за  възобновявяне  от
прокурор  Свилен  Цветков.  В  това  постановление  е  посочено,  че
предварителното производство е възобновено поради установяване на един
от обвиняемите. На 06.12.1996 г. прокурор Цветков е постановил частично
прекратяване  на  наказателното  производство  спрямо  двама  от
обвиняемите,  като  е  разпоредил  делото  да  продължи  спрямо  третия  за
извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК. 

На 04.05.1998 г. прокурор Цветков е изготвил обвинителен акт
срещу обвиняемия за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1
от НК, който е внесен в Районен съд – Горна Оряховица /ГОРС/.

С определение от 28.10.1998 г. по НОХД 355/1998 г. съдът е
върнал делото на ГОРП за допълнително разследване. 

На  03.11.1998  г.  делото  е  постъпило  от  ГОРС  в  ГОРП  за
изпълнение на указанията.

С постановление от 25.02.1999 г. прокурор Цветков е изпратил
делото за допълнително разследване. 

На 02.10.2000 г. делото е постъпило в ГОРП от ОСлС-Велико
Търново.

На 03.10.2000 г. прокурор Цветков е върнал делото в ОСлС-
Велико  Търново  за  изпълнение  на  дадените  указания,  неизпълнени при
предходното връщане.

На  24.04.2001г.  с  постановление на  прокурор Цани Попов е
спряно  производството,  на  основание чл.  239,  ал.  1,  т.  1  от  НПК(стар),
поради неустановено местонахождение на обвиняемия.

На 01.11.2007 г. прокурор Цани Попов с писмо до ТСО-Горна
Оряховица изисква сл.дело №812/96 г (входящият щемпел на ГОРП върху
писмото  е  от  07.11.2007  г.).  Върху  писмото  е  поставена  резолюция  на
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прокурор  Свилен  Цветков:  „Попов   делото  е  преразпределено  на
24.04.2001  г.”.  Върху  писмото  има  поставена  резолюция  без  дата  от
прокурор Попов „Да се докладва на наблюдаващия прокурор г-н Цветков”

По делото не се установява друго движение или произнасяне
до  31.10.2012  г.,  когато  с  докладна  записка  Н.  Стефанова  –  съдебен
архивар в ГОРП докладва, че е установила делото в служебния си кабинет.

В  наблюдателните  материали  по  прокурорската  преписка  се
установиха: 

Писмо  от  01.11.2007  г.  до  ТСО-Горна  Оряховица  с  което
прокурор Цани Попов изисква сл.дело № 812/96 г.

Постановление  за  спиране  на  предварителното  производство
от 24.04.2001 г. по сл.дело 812/96 г. на РСС-Горна Оряховица подписано от
прокурор  Цани  Попов.  Върху  постановлението  за  спиране  прокурор
Харитонова  е  поставила  резолюция   „Попов  За  проверка  на  ОИМ  и
преценка  нуждата  от  възобновяване  .   Срок  29.11.07  г”.  Впоследствие
върху същия лист е поставена резолюция без дата от прокурор Цани Попов
„Проверено – на г-н Цветков е !”. 

От справка от 06.11.2012 г. по следственото дело, изготвена от
административния  ръководител  на  ГОРП –  прокурор  Д.  Харитонова  се
установява : 

За периода 1998 до 12.05.2010 г. Д. Харитонова е изпълнявала
длъжността заместник- районен прокурор на ГОРП.  В това си качество и в
изпълнение  на  Заповед  на  Главния  прокурор  Б.Велчев  през  2007г.
прокурор Харитонова е извършила проверка на спрените срещу известен
извършител досъдебни производства, наблюдавани от прокурори в ГОРП.
Проверката  е  осъществена  чрез  изискване  на  тази  категория  досъдебни
производства  от  ТСО  Горна  Оряховица,  както  и  от  съответните  РУП.
Прокурор  Харитонова  е  проверила  лично  всяко  дело  и  е  поставила
резолюции  за  всеки  наблюдаващ  прокурор.  По  пр.пр.№  2307/1993г.
(сл.дело №812/96 г.)  върху корицата Харитонова е поставила резолюция
„Цветков 2.05.2007 г.”,  като посочва,  че от тази дата делото е било при
прокурор  Цветков.  В  справката  си  прокурор  Харитонова  прави
констатация, че делото се е намирало при прокурор Цветков за времето от
02.05.2007 г. до 07.11.2007 г. и прави предположение, че след резолюцията
от  прокурор  Ц.Попов  (без  дата)  делото  отново  е  било  предоставено  на
прокурор Цветков.

III. Дейността на прокурор Свилен Цветков за периода от
01.01.2010 г.  до 01.11.2010 г.,  както и от 01.07.2012 г.  до момента на
проверката.

Проверяващия  екип  се  запозна  с  дейността  на  прокурор
Цветков  през  посочения  период  като  разгледа  постановени  актове
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предоставени от  ГОРП,  изиска справки за  натовареността  на Цветков и
средната натовареност на прокурорите. 

За периода 01.01.2010г. до 01.11.2010г., 

През  този  период  прокурор  Свилен  Цветков  е  заемал
длъжността  административен  ръководител  на  ГОРП.  От  предоставената
справка за  натовареността му е видно, че : 

Откази  за
образуване
на ДП

Образ
ДП

ОА Спора-
зумения

Предл
по 78а
НК

Прекр.
ДП

Спрени
ДП

Брой
Изпълн
присъди

Брой
СЗ

общо

Свилен
Цветков

129 22 7(5) 3 0 13 41 179 23 417

ОБВИНИТЕЛНИ АКТОВЕ

На  проверяващия  екип  бяха  предоставени  пет  Обвинителни
акта /ОА/, изготвени от прокурор Цветков през горепосочения период: ПД
№ 77/2010г.; ПД № 187/2010г.; ПД № 150/2010г.; ПД № 227/2010г. и ПД №
149/2010г.

Проверката по тяхното движение се извърши по материалите
към прокурорските дела и Книгата за обвинителните актове. По три от тях
се установи забавяне при произнасянето на прокурора, както следва : 

ПД  №  150/2010г.  Делото  е  постъпило  в  прокуратурата  на
05.02.2010  г.  Изготвен  е  ОА с  дата  10.02.2010  г.  Писмото,  с  което  ОА
заедно с делото са внесени в съда, е от 21.06.2010 г. Забавянето е с повече
от три месеца.

ПД  149/2010г. Делото  е  постъпило  в  прокуратурата  на
20.01.2010 г. Изготвен е ОА с дата 18.02.2009 г.(дата е поставена в горния
ляв ъгъл на ОА). Писмото, с което ОА заедно с делото са внесени в съда, е
от 21.06.2010 г. Забавянето е с четири месеца.

ПД  227/2010г. Делото  е  постъпило  в  прокуратурата  на
08.02.2010  г. Изготвен  е  ОА с  дата  05.03.2010  г.  Писмото,  с  което  ОА
заедно с делото са внесени в съда,  е  от  14.10.2010 г.  Забавянето е със
седем месеца.

СКЛЮЧЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В
ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
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На  проверяващия  екип  бяха  предоставени  четири
споразумения, изготвени от прокурор Цветков през горепосочения период:

1. пр.пр.№2731/2009 г. по описа на ГОРП, ДП - ЗМ1076/2009 г.
на РУМВР - Горна Оряховица;

2. пр.пр.№2723/2009 г. по описа на ГОРП, ДП - ЗМ1056/2009 г.
на РУМВР - Горна Оряхово;

3. пр.пр.№1399/2010 г. по описа на ГОРП, ДП - ЗМ141/2010 г. 
на РУМВР Стражица;

4. пр.пр.№2732/2009 г. по описа на ГОРП, ДП – ЗМ 1075/2009г.
на РУ-МВР- Горна Оряховица.

Проверката по тяхното движение се извърши по материалите
към прокурорските  дела  и  Книгата  за  споразуменията.  Установи се,  че
произнасянето  на  прокурора,  след  получаването  на  делото  в
прокуратурата,  е  в  законоустановения  едномесечен  срок.  По  всички
проверени дела, с протоколни определения от съда, са одобрени внесените
споразумения.

СПРЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА

Бяха  проверени  следните  произволно  избрани  спрени
наказателни производства срещу неизвестен извършител:

1. ДП № 723/2010 г. по описа на РУП-Горна Оряховица, пр.пр.
№01238/2010  г.  на  РП  Горна  Оряховица.  Наказателното  производство  е
образувано с постановление на прокурор Свилен Цветков  на 05.07.2010 г.
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С
постановление на наблюдаващия прокурор от 11.10.2010 г. делото е спряно
на основание чл. 244, ал. 1 от НПК. В постановлението се съдържа указание
към разследващия орган на  всеки  четири месеца да  се  изготвят  справки
относно проведени ОИМ. Към материалите на прокурорското дело не се
съдържат  такива справки. 

2. ДП № 588/2010 г. по описа на РУП-Горна Оряховица, пр.пр.
№02800/2009 г.  на  РП Горна Оряховица.   Наказателното производство е
образувано с постановление на прокурор Свилен Цветков на  26.05.2010 г.
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.  235, ал. 1 от НК. С
постановление на наблюдаващия прокурор от 12.08.2010 г. делото е спряно
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на основание чл. 244, ал. 1 от НПК. В постановлението се съдържа указание
към разследващия орган на  всеки  четири месеца да  се  изготвят  справки
относно проведени ОИМ. Към материалите на прокурорското дело не се
съдържат  такива справки. 

3. ДП № 214/2010 г. по описа на РУП-Горна Оряховица, пр.пр.
№00140/2010  г.  на  РП  Горна  Оряховица.  Наказателното  производство  е
образувано с постановление на прокурор Свилен Цветков на 05.02.2010 г.
срещу  неизвестен  извършител  за  престъпление  по  чл.  209  от  НК.  С
постановление на наблюдаващия прокурор от 26.04.2010 г. делото е спряно
на основание чл. 244, ал. 1 от НПК. В постановлението се съдържа указание
към разследващия орган на  всеки  четири месеца да  се  изготвят  справки
относно проведени ОИМ. Към материалите на прокурорското дело не се
съдържат  такива справки. 

4. ДП № 170/2010 г. по описа на РУП-Горна Оряховица, пр.пр.
№00379/2010  г.  на  РП  Горна  Оряховица.  Наказателното  производство  е
образувано  по  реда  на  чл.  212,  ал.  3  от  НПК  на  20.02.2010г.  срещу
неизвестен извършител за престъпление по чл.,195, ал. 1, т.  3 вр.чл. 194,
ал.1 от НК. С постановление на наблюдаващия прокурор от 23.04.2010 г.
делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1 от НПК. В постановлението се
съдържа указание към разследващия орган на всеки четири месеца да се
изготвя  доклад  относно  проведени  ОИМ.  Към  материалите  на
прокурорското дело не се съдържат  такива справки. 

5. ДП № 272/2010 г. по описа на РУП-Горна Оряховица, пр.пр.
№02990/2010  г.  на  РП  Горна  Оряховица.  Наказателното  производство  е
образувано с постановление на прокурор Свилен Цветков  на 15.01.2010 г.
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. С
постановление на наблюдаващия прокурор от 23.03.2010 г. делото е спряно
на основание чл. 244, ал. 1 от НПК. В постановлението се съдържа указание
към  разследващия  орган  на  всеки  четири  месеца  да  се  изготвя  доклад
относно проведени ОИМ. Към материалите на прокурорското дело не се
съдържат  такива справки. 

От  така  проверените  спрени  наказателни  производства  се
установи, че от страна на разследващия орган не е изготвян следствено -
календарен  план  и  не  са  изпращани  в  прокуратурата  справки  относно
резултатите  от  проведени  оперативно-издирвателни  мероприятия  по
спрените производства. Не се намират и напомнителни писма от страна
на  наблюдаващия  прокурор  до  разследващите  за  изпълнение  на
задължителните му указания.

ПРЕКРАТЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА
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Проверяващият екип на принципа на случайния избор разгледа
и описа част от постановленията на прокурор Св. Цветков за прекратяване
на наказателното производство, по месеци за 2010г, както следва: 

месец 02.2010 г. – пр.пр. № 2727/2009 г; 
месец 03.2010 г. – пр.пр .№ 2998/2009 г.; 
месец 05.2010 г. – пр. пр..№ 315/2010 г. и пр. пр.  № 450/2010г. 
месец  06.2010  г.  -  пр.  пр.  №  2969/2009  г.  и  пр.  пр.  №

1996/2009г.; 
месец 07.2010 г. - пр. пр. № 913/2010 г., пр. пр.№ 866/2010 г. и

пр.пр.№ 155/2010 г.; 
месец 08.2010 г. – пр.пр.№ 1200/2010 г. и пр.пр.№ 1388/2010 г.;
месец 10.2012 г. - пр. пр № 1338/1996 г., пр.пр. № 1921/2010 г.
и пр.пр. № 1957/2010 г.

1. ДП № 549/2010 г. по описа на РУП-Горна Оряховица, пр.пр.
№  1200/2010г.  на  РП  Горна  Оряховица.  Наказателното  производство  е
образувано на  26.05.2010  г.  по  реда  на  чл.  212,  ал.  3  от  НПК,  срещу
виновното лице за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. ”б” вр.чл. 342 от НК. С
постановление на  прокурор Свилен Цветков от 24.08.2010 г. наказателното
производство е  прекратено  на основание чл. 24, ал. 1, т. 9 от НПК. 

Постановлението е изготвено в срок, при изяснена фактическа
обстановка.

2. ДП № 234/2010 г. по описа на РУП-Горна Оряховица, пр. пр.
№  155/2010  г.  на  РП  Горна  Оряховица.  Наказателното  производство  е
образувано с постановление на прокурор Свилен Цветков от 22.01.2010 г.
срещу  известен  извършител  за  престъпление  по  чл.  198  от  НК.  С
постановление на  прокурор Свилен Цветков от 02.07.2010 г. наказателното
производство  е   прекратено   на  основание  чл.  24,  ал.  1  от  НПК.
Постановлението е изготвено в срок, при изяснена фактическа обстановка.

3. ДП № 1173/2009 г. по описа на РУ-МВР Горна Оряховица,
пр. пр.№ 2969/2009 г. на РП Горна Оряховица. Наказателното производство
е  образувано на  16.12.2009  г.  по  реда  на  чл.  212,  ал.  3  от  НПК  срещу
неизвестен извършител за престъпление по чл. 345, ал. 1, предл. 1 от НК. С
постановление на  прокурор Свилен Цветков от 05.03.2010 г. наказателното
производство е  прекратено на основание чл. 24, ал. 1 от НПК.

4.  ДП  №  11/2010  г.  по  описа  на  РУ-МВР  Стражица,  пр.пр.
№01996/2009  г.  на  РП  Горна  Оряховица.  Наказателното  производство  е
образувано с постановление на прокурор Свилен Цветков от 15.12.2009 г.
срещу  неизвестен  извършител  за  престъпление  по  чл.  209  от  НК.  С
постановление  на   наблюдаващия  делото  прокурор  от  10.06.2010  г.
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наказателното производство е  прекратено  на основание чл.  24, ал. 1 от
НПК.  Постановлението  е  изготвено  в  срок,  при  изяснена  фактическа
обстановка.

5. ДП № 205/2010 г. по описа на РУ-МВР Горна Оряховица, пр.
пр.№00450/2010 г. на РП Горна Оряховица. Наказателното производство е
образувано на  26.02.2010  г.  по  реда  на  чл.  212,  ал.  3  от  НПК  срещу
виновното  лице  за  престъпление  по  чл.  343,  ал.  1,  б.  ”б”  от  НК.  С
постановление на  прокурор Свилен Цветков от 26.05.2010 г. наказателното
производство е  прекратено на основание чл.24 ал.1 от НПК.

6. ДП № 193/2009 г. по описа на РУ Полиция Стражица, пр.пр.
№01921/2010г.  на  РП  Горна  Оряховица.  Наказателното  производство  е
образувано на  06.08.2010  г.  по  реда  на  чл.  212,  ал.  3  от  НПК  срещу
неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. В хода на
разследването извършителят е бил открит и му е повдигнато обвинение. С
постановление на  прокурор Свилен Цветков от 28.10.2010 г. наказателното
производство е  прекратено  на основание чл. 24, ал. 1 от НПК. 

7. ДП № 140/2010 г. по описа на РУ-Полиция Стражица, пр.пр.
№ 01388/2010 г.  на  РП Горна Оряховица.  Наказателното производство е
образувано на  18.06.2010  г.  по  реда  на  чл.  212,  ал.  3  от  НПК  срещу
неизвестен извършител за престъпление по чл. 331, ал. 1 вр.чл. 330 от НК. С
постановление на прокурор Свилен Цветков от 24.08.2010 г. наказателното
производство  е   прекратено   на  основание  чл.  24,  ал.  1,  т.  2  от  НПК.
Постановлението е изготвено в срок, при изяснена фактическа обстановка.

8. ДП № 93/2010 г. по описа на РУ-Полиция Стражица, пр. пр.
№ 00913/2010 г.  на  РП Горна Оряховица.  Наказателното производство е
образувано на  21.04.2010  г.  по  реда  на  чл.  212,  ал.  3  от  НПК  срещу
виновните лица за престъпление по чл. 170, ал. 2 от НК. С постановление на
прокурор Свилен Цветков от 07.07.2010 г.  наказателното производство е
прекратено  на основание чл. 24, ал. 1 от НПК.

9. ДП № 78/2010 г. по описа на РУ-Полиция Стражица, пр.пр.№
866/2010  г.  на  РП  Горна  Оряховица.  Наказателното  производство  е
образувано на 26.04.2010 г. с постановление на прокурор Свилен Цветков
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С
постановление на  прокурор Свилен Цветков от 07.07.2010 г. наказателното
производство  е   прекратено  на  основание  чл.  24,  ал.  1  от  НПК  при
условията на чл. 9, ал. 2 от НК. Постановлението е изготвено в срок, при
изяснена фактическа обстановка.
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10. ДП № 283/2010 г. по описа на РУП Горна Оряховица, пр.пр.
№  315/2010  г.  на  РП  Горна  Оряховица.  Наказателното  производство  е
образувано на 09.03.2010г.  с постановление на прокурор Свилен Цветков
срещу  неизвестен  извършител  за  престъпление  по  чл.  209  от  НК.  С
постановление на  прокурор Свилен Цветков от 26.05.2010 г. наказателното
производство  е   прекратено  на  основание  чл.  24,  ал.  1  от  НПК  при
условията на чл. 9, ал. 2 от НК.

11.ДП  №  1189/2009  г.  по  описа  на   РУП  Горна  Оряховица,
пр.пр.№ 2998/2009 г. на РП Горна Оряховица. Наказателното производство
е образувано на 28.12.2009 г. с постановление на прокурор Свилен Цветков
срещу известен извършител за престъпление по чл.  343в,  ал. 2 от НК. С
постановление на  прокурор Свилен Цветков от 10.03.2010 г. наказателното
производство е  прекратено  на основание чл. 24, ал. 1 от НПК.

12. ДП № ЗМ 1154/2009 г. на РУП-Горна Оряховица, пр.пр.№
2727/2009  г.  по  описа  на  Районна  прокуратура  –  Горна  Оряховица.
Досъдебното производство е образувано по реда на чл. 212, ал.1 от НПК с
постановление  на  прокурор  Св.  Цветков  от  02.12.2009  г.  срещу  ИИ  за
престъпление по чл. 194, ал. 1 вр чл. 63, ал. 1 от НК. Делото е постъпило в
ГОРП на 18.01.2010г. за запознаване и даване на допълнителни указания. С
постановление от 15.02.2010 г. досъдебното производство е прекратено на
основание чл. 24, ал. 1 от НПК. Постановлението съдържа фактически и
правни  констатации  аргументиращи постановения  отказ  и  е  издадено  в
законоустановения едномесечен срок. 

13. ДП № ЗМ 1771/1996 г. на ОСлС-Велико Търново (сл.дело
239/2003г., пр.пр.№ 1338/1996г. по описа на Районна прокуратура – Горна
Оряховица.  Досъдебното  производство  (дознание)  е  образувано  с
постановление на пом. следовател В. Кацански от РСлС-Г.Оряховица от
23.05.1996 г. срещу ИИ за престъпление по чл. 325, ал. 2 вр чл. 20, ал. 2, вр
ал.1 от НК. С постановление от 29.10.2010 г. досъдебното производство е
прекратено на основание чл.  24,  ал.  1  от НПК. Като мотив е  посочено:
„Видно от приложената справка от РУП-Горна Оряховица пострадалият е
напуснал страната  и  към настоящия момент е  в  чужбина,  поради което
същият не може да бъде разпитан в качеството му на свидетел по делото. С
оглед изложеното считам, че наказателното производство по делото следва
да бъде прекратено, поради липса на доказателства.„………………

14. ДП № ЗМ 841/2010 г. на РУП-Горна Оряховица, пр.пр.№
1957/2010  г.  по  описа  на  Районна  прокуратура  –  Горна  Оряховица.
Досъдебното производство е образувано по реда на чл. 212, ал.2 от НПК с
разпит  на  свидетели  от  12.08.2010  г.  срещу  неизвестен  извършител  за
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престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК. С постановление от 28.10.2010 г.
досъдебното производство е прекратено на основание чл. 9, ал. 2 от НПК. 

РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ

Проверяващият  екип,  на  принципа  на  случайния  избор,  се
запозна с част от решените преписки на прокурор Св. Цветков, по месеци
за  2010г,  приключили  с  постановление  за  отказ  от  образуване  на
наказателно производство, както следва:

Месец 04.2010 г. – пр.пр. №679/2010 г.; пр.пр. № 2716/2010 г.;
пр.пр. № 555/2010 г.; пр.пр. №588/2010 г.; пр.пр. № 873/2010 г.; пр.пр. №
596/2010 г.; пр.пр. № 325/2010 г.; пр.пр. № 904/2010 г.; пр.пр. № 2808/2009
г. и пр.пр. № 225/2010 г.

Месец 05.2010 г. – пр.пр. № 303/2010 г.; пр.пр. № 1019/2010 г.;
пр.пр. № 355/2010 г.; пр.пр. № 128/2010 г.; пр.пр. № 1059/2010 г.; пр.пр. №
1027/2010  г.;  пр.пр.  №  579/2010  г.;  пр.пр.  №  690/2010  г.  и  пр.пр.  №
877/2010 г.

По  всички  проверени  преписки  с  постановен  отказ  от
образуване  на  наказателно  производство  прокурор  Цветков  се  е
произнасял мотивирано и в указания срок.

За периода 01.07.2012 г. до 08.11.2012 г.

За периода от 01.11.2010 г. до 02.07.2012 г. прокурор Свилен
Цветков  е  командирован  от  ГОРП  в  Окръжна  прокуратура  –  Велико
Търново.  Със  Заповед  №  257/27.06.2012  г.  на  административния
ръководител  на  Апелативна  прокуратура  Велико  Търново  е  прекратена
командировката му, считано от 02.07.2012 г. 

От предоставената справка за  натовареността му е видно, че : 

Откази  за
образуване
на ДП

Образ
ДП

ОА Спора-
зумения

Предл
по 78а
НК

Прекр.
ДП

Спрени
ДП

Брой
Изпълн
присъди

Брой
СЗ

общо

Свилен
Цветков

3 2 6(4) 0 0 155 3 0 11 180

ОБВИНИТЕЛНИ АКТОВЕ
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На проверяващия екип бяха предоставени четири Обвинителни
акта /ОА/, изготвени от прокурор Цветков през горепосочения период :

1. Пр.пр. № 1389/2012 г. по описа на ГОРП (ДП-205/2012 г. по
описа  на  РУП-Стражица).  Досъдебното  производство  е  образувано  с
постановление от 06.07.2012 г. срещу ИИ за престъпление по чл. 343в ал. 2
от НК. С постановление от 31.07.2012 г. лицето е привлечено в качеството
на  обвиняем  и  му  е  взета  мярка  за  неотклонение  подписка.  Делото  е
постъпило  в  ГОРП  на  14.08.2012  г.  от  РУП-Стражица  с  мнение  за
повдигане на обвинение. На 10.09.2012 г. делото е внесено с ОА в ГОРС
(НОХД 948/2012 г.). 

2. Пр.пр. № 1449/2012 г. по описа на ГОРП (БП-504/2012 г. по
описа на РУП-Горна Оряховица). Бързото производство е образувано  на
основание чл. 356 ал. 2 от НПК на 13.07.2012 г. срещу ИИ за престъпление
по  чл.  234  ал.  1  от  НК.  С  постановление  от  31.07.2012  г.  лицето  е
привлечено в качеството на обвиняем и му е взета мярка за неотклонение
подписка.  Делото  е  постъпило  в  ГОРП  на  07.08.2012  г.  от  РУП-Горна
Оряховица  с мнение за повдигане на обвинение. На 09.08.2012 г. делото е
внесено с ОА в ГОРС (НОХД 849/2012 г.). 

3. Пр.пр. № 1689/2012 г. по описа на ГОРП (БП-570/2012 г. по
описа на РУП-Горна Оряховица). Бързото производство е образувано  на
основание чл.356 ал.2 от НПК на 14.08.2012г. срещу ИИ за престъпление
по чл.316 от НК. Делото е постъпило в ГОРП на 23.08.2012г. от РУП-Горна
Оряховица  с мнение за съд. На 27.08.2012г. делото е внесено с ОА в ГОРС
(НОХД 918/2012г.). 

4. Пр.пр. № 1407/2012 г. по описа на ГОРП (БП-490/2012 г. по
описа на РУП-Горна Оряховица). Бързото производство е образувано  на
основание чл. 356 ал.2 от НПК на 04.07.2012 г. срещу ИИ за престъпление
по  чл.  343в  ал.  2  вр.  ал.1  от  НК.  С  постановление  от  11.07.2012  г.
наблюдаващият прокурор е  разпоредил разследването да  се извърши по
общия  ред.  С  постановление  от  18.07.2012  г.  лицето  е  привлечено  в
качеството  на  обвиняем  и  му  е  взета  мярка  за  неотклонение  подписка.
Делото е постъпило в ГОРП на 17.08.2012 г. от РУП-Горна Оряховица  с
мнение за повдигане на обвинение. На 14.09.2012 г. делото е внесено с ОА
в ГОРС (НОХД 960/2012 г.). 

Произнасянията  на  прокурор  Цветков  са  в  рамките  на
законоустановения месечен срок от получаване на делото.

ПРЕКРАТЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА
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Пр.пр. № 1398/2012 г. по описа на ГОРП, (БП-200/2012 г по
описа  на  РУП-Стражица).  Бързото  производство  е  образувано  на
основание чл. 356 ал. 2 от НПК на 04.07.2012 г. срещу ИИ за престъпление
по чл.  313 ал.1 от НК. С постановление от 11.07.2012г.  наблюдаващият
прокурор е разпоредил разследването да се извърши по общия ред. Делото
е  постъпило  в  ГОРП  на  14.08.2012  г.  от  РУП-Стражица   с  мнение  за
прекратяване. На 29.08.2012 г. досъдебното производство е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1 от НПК.

Проверяващият екип се запозна и с делата, прекратени поради
изтекла  абсолютна  погасителна  давност,  по  които  прокурор  Цветков  е
постановил възобновяване и прекратяване на наказателното производство.

 Установи се,  че постановленията,  с  които наказателното
производство е възобновено и прекратено са бланкетни, като се сочат
основания  за  прекратяване,  които  не  кореспондират  с  установената
фактическа обстановка. В преобладаващата част от постановленията
се използва изразът: „Случаят е явно малозначителен по смисъла на чл. 9,
ал. 2 от НК, което не отговаря на установената фактическа обстановка
/напр: пр.пр. № 248/96г.; пр.пр. № 69/97г.; пр.пр. № 2643/96г.; пр.пр. №
2752/96г.; пр.пр. № 2160/96г. и др./

При извършване на проверката в ГОРП, проверяващият екип
констатира,  че  независимо  от  дадената  от  ИВСС  препоръка  при
предходна проверка, датата на деловодна обработка върху прокурорския
акт  или  друг  изходящ  документ  не  се  поставя  от  служител  в
деловодството,  в  съответствие  с  разпоредбата  на  чл.  36,  ал.2  от
Инструкцията  за  деловодната  дейност  и  документооборота  в
прокуратурата  на  Република  България.  За  това  обстоятелство  беше
обърнато внимание на административния ръководител на ГОРП, който
още същият ден издаде Заповед № 256/08.11.2012г., с която е създадена
организация  за  спазване  на  Инструкцията.  Предоставени  бяха  и
постановления, изведени по посочения в Заповедта ред.

При  извършената  проверка  се  констатираха  следните
нарушения:

І. По образуването и движението на прокурорска преписка
№ 1042/2009 г. по описа на ГОРП, ДП 381/2009г. по описа на РУП-Горна
Оряховица

- в нарушение на разпоредбата на чл. 46, ал. 2, т.1 от НПК,
наблюдаващият прокурор Свилен Цветков, не е осъществявал постоянен
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надзор за своевременното приключване на досъдебното производство. От
анализа на събраните в хода на проверката материали не може да се
направи категоричен извод към кой момент и по чия вина досъдебното
производство липсва, тъй като към 2009г. в прокуратурата не са водени
разносни  книги  за  движението  и  предаване  на  преписките  и  делата
между  прокурорите  и  деловодството.  Независимо  от  това,  за
наблюдаващия прокурор не е отпаднало задължението да осъществява
надзор  за  приключване  на  производството.  За  периода  от 05.10.2009г.
/датата на изготвяне на постановлението за частично прекратяване на
наказателното производство/ до 01.11.2010г., когато прокурор Цветков е
бил  командирован  в  ОП  Велико  Търново,  същият  не  е  упражнявал
ефективно правомощията си по чл. 46,ал.2, т.1 от НПК. Всички това е
допринесло за драстично забавяне на производството по делото.

-  в  нарушение  на  разпоредбите  на  чл.  61,  ал.2  от
Инструкцията  за  деловодната  дейност  и  документооборота  в
прокуратурата на Република България и на Ръководството за работа с
УИС на ПРБ, Й. Тодоранов- главен специалист компютърна обработка на
информацията  на  07.03.2011г.  и  на  04.07.2012г.  е  редактирал
информация,  съдържаща се в таблица „DVIJENIA” в  базата данни на
УИС,  отнасящи  се  до  пр.пр.  1042/2009г.  по  описа  на  ГОРП.  На
07.03.2011г.  е  въвел  статус  на  тази  преписка-  „Решена  преписка”  в
базата данни на УИС. Съгласно указанията на Ръководството за работа
с УИС на ПРБ преписката е трябвало да получи статус „чакаща”, до
момента на влизане на постановлението за частично прекратяване на
наказателното  производство  в  сила.  Поставеният  грешен  статус  на
преписката е направило невъзможно, при извършваните проверки в УИС,
същата да бъде установена като нерешена в срок преписка.

-  в  нарушение  на  разпоредбите  на  Инструкцията  за
деловодната  дейност  и  документооборота  в  прокуратурата  на
Република  България  и  на  Ръководството  за  работа  с  УИС  на  ПРБ,
Г.Стефанова  –  съдебен  секретар  на  05.10.2009г.  е  въвела  данни  и  е
създала  постановление  за  частично  прекратяване  на  наказателното
производство, а на 09.10.2009г. е редактирал информация, съдържаща се
в таблица „DVIJENIA” в базата данни на УИС, отнасящи се до пр.пр.
1042/2009г. по описа на ГОРП. На практика Стефанова е регистрирала
(създала) документ, който не е заведен във входящия дневник, на хартиен
носител.  Независимо,  че  в  дадените от Стефанова  обяснения  същата
твърди,  че  не  е  въвеждала  никакви  данни  в  УИС,  свързани  с  тази
преписка,  горепосочените  редакции  са  извършвани  от  нейния
потребителски акаунт.
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ІІ. По образуването и движението на прокурорска преписка
2307/1993 г. по описа на ГОРП, ДП 812/1996 г. по описа на СО към ОП-
Велико Търново.

Допуснато е нарушение на разпоредбата на чл. 46, ал.2,т.1 от
НПК,  което  е  довело  до  изключване  на  наказателното  преследване  по
делото поради давност. От съдържащите се в преписката документи не
може  да  се  установи  по  категоричен  начин  кой  е  бил  наблюдаващ
прокурор,  както  и  при  кого  се  е  намирало  делото  в  периода-
02.05.2007г.  /датата  на  постъпването  на  делото  в  ГОРП  от  ОСлС
Велико Търново / до 31.10.2012г./ когато е намерено от съдебния архивар/.
Липсата  на  разносни  книги  към  2007г.  не  дава  възможност  да  се
установи на кого и кога е предадено делото. Следва да се отбележи, че
към момента на проверката на място в ГОРП делото все още не беше
прекратено, независимо, че предвидената от закона давност е изтекла на
28.01.2008г. 

ІІІ. Дейността на прокурор Свилен Цветков за периода от
01.01.2010 г. до 01.11.2010 г., както и от 01.07.2012 г. до момента на
проверката.

В  нарушение на разпоредбата на чл. 242, ал.3 от НПК,  по
три  от  предоставените  за  проверка  общо  пет  дела  /за  периода
01.01.2010г.  до  01.11.2010г./,  прокурор  Цветков  се  е  произнесъл  с
обвинителен  акт извън  едномесечния  срок,  след  получаване  на  делото.
Тези действия на прокурора са довели до забавяне на производството по
делата.

Въз  основа  на  направените  констатации  и  на  основание
чл.58, ал.2 от ЗСВ Инспекторатът към Висшия съдебен съвет следва
да отправи следните препоръки:

-административният  ръководител  –  районен  прокурор  на
ГОРП  да  разпореди  извършването  на  проверка,  във  връзка  с
установената липса на прокурорска преписка № 1042/2009 г. по описа на
ГОРП, ДП 381/2009г. по описа на РУП-Горна Оряховица, както и относно
неправилно въведените записи в базата данни на УИС за същото дело.

-  административният  ръководител  –  районен  прокурор  на
ГОРП, да прецени необходимостта от упражняване на правомощията си
по чл. 327 от ЗСВ, като обърне внимание на прокурор Свилен Цветков за
допуснатите от него нарушения по прокурорска преписка № 1042/2009 г.
по  описа  на  ГОРП,  ДП  381/2009г.  по  описа  на  РУП-Горна  Оряховица,
както  и  във  връзка  с  произнасянето  му  извън  законоустановения

20



едномесечен  срок   по  ПД  №  150/2010г.,  ПД  №  149/2010г.  и  ПД  №
227/2010г.

-  административният  ръководител  –  районен  прокурор  на
ГОРП  да  разпореди  инвентаризация  на  помещенията,  в  които  се
съхранява архива на прокуратурата, предвид установеното от съдебния
архивар  неприключило ДП 812/1996  г.  по  описа  на  СО  към  ОП-Велико
Търново, прокурорска преписка 2307/1993 г. по описа на ГОРП, по което
наказателното преследване е изключено по давност.

-административният  ръководител  –  районен  прокурор  на
ГОРП да създаде ефективен механизъм за контрол над наблюдаващите
прокурори, във връзка с приключването в срок на преписките и делата.

-административният  ръководител  –  районен  прокурор  на
ГОРП да следи стриктно за изпълнението на Заповед №266/19.11.2012г.,
в  частта,  отнасяща  се  до  контрола  на  дейността  на  съдебните
служители,  въвеждащи  данни  в  УИС,  с  цел  стриктно  спазване  на
Инструкцията  за  деловодната  дейност  и  документооборота  в
прокуратурата на Република България и на Ръководството за работа с
УИС на ПРБ. 

Екземпляр  от   настоящия  акт  да  се  изпрати  на
административния  ръководител  –  районен  прокурор  на  Районна
прокуратура Горна Оряховица, който има право за направи възражения в
7-дневен  срок  от  връчването  му  на  основание  чл.58,  ал.3  от  ЗСВ  пред
главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Административният  ръководител  на  районна  прокуратура
Горна Оряховица да връчи екземпляр от настоящия акт на Свилен Цветков
- прокурор в Районна прокуратура Горна Оряховица, който има право за
направи възражения в 7-дневен срок от връчването му на основание чл.58,
ал.3 от ЗСВ пред главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Екземпляр  от   настоящия  акт  да  се  изпрати  на
административния  ръководител  –  окръжен  прокурор  на  Окръжна
прокуратура Велико Търново, за сведение.

Екземпляр  от   настоящия  акт  да  се  изпрати  на
административния  ръководител  –  апелативен  прокурор  на  Апелативна
прокуратура велико Търново, за сведение

Екземпляр  от   настоящия  акт  да  се  изпрати  на  главния
прокурор на Република България, за сведение и на отдел „Инспекторат”
към ВКП по пр. № 13408/2012.

            Изготвил акта:

ИНСПЕКТОР:

21



/Любомир Георгиев/
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