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Основание на проверката – чл. 58, вр. чл. 54, ал. 1 от  ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2020 г. и Заповед № КП-20-
1/16.06.2020 г. на Главния инспектор.

Съгласно заповедта на Главния инспектор, за проверяващ екип, който
да извърши контролната проверка са определени инспектор Александър
Мумджиев и експерти – Ана Рачева и Звездица Николова.

Цел и обхват на проверката:

1. Проверка на реалното изпълнение на дадените препоръки в Акта за
резултатите от плановата проверка в ОП Стара Загора, извършена по Заповед
№ ПП-01-29/07.06.2017 г. на главния инспектор;

2. Сравнителен анализ и оценка на организацията на образуването и
движението на преписките и делата в прокуратурата, както и приключването
им в установените срокове, между проверения период при извършване на
комплексната планова проверка и периода след нейното извършване, до
момента на контролната проверка.

В изпълнение на заповедта на главния инспектор на ИВСС,
проверяващият екип извърши контролна проверка на ОП Стара Загора, в
периода от 22.06.2020 г. до 26.06.2020 г.

І. Проверка на реалното изпълнение на дадените препоръки в Акта
за резултатите от плановата проверка в ОП Стара Загора, извършена по
Заповед № ПП-01-29/07.06.2017 г. на главния инспектор и обхващаща
периода 01.01.2015г. – 31.12.2016г.

При плановата проверка на ОП Стара Загора през 2017 г.
проверяващият екип от ИВСС е отправил към административния
ръководител и прокурорите в ОП Стара Загора общо шест препоръки и една
препоръка към административния ръководител на АП Пловдив.

С писмо, постъпило в ИВСС на 29.11.2017 г. административният
ръководител на ОП Стара Загора е уведомил подробно за предприетите
организационни мерки по дадените препоръки в Акта от плановата проверка,
като е приложил и издадените в тази връзка заповеди.

Проверяващият екип извърши проверка на реалното изпълнение и
резултатите от предприетите организационни мерки за изпълнение на
препоръките на ИВСС, дадени с акта от предходната планова проверка, както
следва :
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По препоръка № 1. Административният ръководител на ОП Стара
Загора, в съответствие с Методическите указания за контрол в системата
на ПРБ да създаде необходимата организация за извършване на пълни и
задълбочена анализи на дейността на низовите прокуратури, като се
препоръчват добрите практики и се търсят ефективни подходи, с цел
повишаване на качеството на прокурорската работа. Екземпляр от
доклада от извършените ревизии да се изпраща и на административния
ръководител на проверяваната прокуратура, който да запознае
прокурорите с констатациите и препоръките в него.

В предоставената информация за изпълнение на препоръките
административният ръководител е посочил, че е обърнато внимание на
наблюдаващите прокурори да вземат предвид направените в акта изводи при
извършване на контролно-ревизионната дейност в низовите прокуратури, а
административният ръководител  лично ще осъществява стриктен контрол за
своевременно изпращане на екземпляр от доклада за всяка извършена
ревизия.

Бяха изискани на случаен принцип извършени проверки и ревизии от
ОП Стара Загора на низовите прокуратури през 2018 г. и 2019 г.

През 2018 г.
Извършена е комплексна ревизия на РП Казанлък за дейността на

прокуратурата през 2017 г.
Извършени са тематични проверки във всички низови прокуратури,

относно досъдебни производства по които наказателното производство е
спряно, в изпълнение на препоръки към административния ръководител на
ОП Стара Загора, дадени с актове за резултати от комплексните планови
проверки в тази прокуратура, извършени от ИВСС през 2017 г.

Извършени са тематични проверки в низовите прокуратури на
решените през 2017 г. преписки и досъдебни производства, образувани за
престъпления по чл.234 НК.

Извършени са тематични проверки в районните прокуратури относно
спазването на „Указание за специален надзор“, утвърдено със Заповед № ЛС-
729 от 18.03.2014 г. на главния прокурор, в частта за изготвяне на
мотивирани уведомления до апелативния прокурор на АП Пловдив по
образувани през 2017 г. дела, водени за корупционни престъпления.
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През 2019 г.
Извършена е тематична проверка на всички районни прокуратури от

ОП Стара Загора, относно спазването на „Указание за специален надзор” в
частта му за изготвяне на уведомления до административния ръководител-
апелативен прокурор на АП Пловдив по досъдебни производства за
корупционни престъпления.

Изготвена е една тематична проверка обща за 5-те районни
прокуратури от Старозагорски окръжен съдебен район, относно работата им
през 2018 година по преписки и досъдебни производства, образувани по
съобщения за осъществено домашно насилие, за закани с убийство и за
нарушена заповед за защита от домашно насилие.

Извършени са тематични проверки във всяка от 5-те районни
прокуратури от Старозагорски окръжен съдебен район относно спазване на
Указанието на Главен прокурор за прилагане на чл.145, ал.2 от Закона за
съдебната власт през периода от 01.05.2018г. до 31.03.2019г.

Извършена е тематична проверка в Районна прокуратура Стара Загора
на прекратените през 2018 година досъдебни производства, извън
прекратените по давност и извън проверените по съдебен ред или от
горестояща прокуратура по реда на служебния / инстанционния контрол.

Извършени са контролно тематични проверки в РП Стара Загора и РП
Казанлък за работата по спрени досъдебни производства, в изпълнение на
препоръки от административния ръководител на ОП Стара Загора, след
извършената през 2018 година тематична проверка на досъдебните
производства, по които наказателното производство е спряно.

От проверката се установи, че ревизиите на низовите прокуратури се
възлагат със заповед на окръжния прокурор, в която се определя периода за
извършване на проверката, проверявания период, екипа от прокурори на
които е възложено извършването на проверката и срок за изготвяне на
доклад за резултатите от проверката и предоставянето му на
административния ръководител на ОП Стара Загора. След приключване на
ревизиите са изготвяни доклади от ревизиращите екипи в указания в
заповедта срок, в който са отразени направените констатации и при
необходимост са давани препоръки. Докладите са изпращани на
административните ръководители на проверяваните прокуратури, като е
указвано да организират разглеждане и обсъждане на доклада и заповедта
на общо събрание на прокурорите и да изпращат в ОП Стара Загора
становища по доклада и по направените с него констатации и препоръки,
както и възражения по тях.
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ИВСС приема, че е налице пълно и реално изпълнение на
препоръката.

По препоръка № 2. При спиране на наказателното производство
наблюдаващите прокурори да указват на полицейските органи да
уведомяват периодично прокуратурата за резултата от издирването на
лицата. При неизпълнение на тези указания тази информация да се
изисква с нарочни писма, както и спрямо полицейските органи се
предприемат необходимите дисциплиниращи мерки.

Със Заповед №ОП-125/20.10.2017г., административният ръководител е
разпоредил на:

служителите от Служба „Регистратура, деловодство и архив“ два пъти
годишно, през месеците май и ноември да докладват на прокурорите от ОП
Стара Загора наблюдателните преписки по всички наблюдавани от тях
спрени досъдебни производства, като след всяко изпълнение на тези действия
да отразяват в приложения по всяка наблюдателна преписка „Контролен лист
за срокове по наблюдавани от ОП Стара Загора досъдебни производства“,
данни за изготвените от прокурорите нарочни писма и получените
информации от органите по издирването.

наблюдаващите прокурори да извършват проверка за наличие на
актуално уведомяване на прокуратурата от органите по издирване за
резултатите от издирването на лицата, като при липса на уведомяване да
изискват с нарочни писма информация и да извършват преценка за
предприемане на дисциплиниращи мерки при неизпълнение на указанието

Бяха изискани и проверени следните преписки:

Пр. пр. №2474/2016 г. по описа на ОП Ст. Загора, ДП №174/2016 г.
ОДМВР Ст.  Загора, наблюдаващ прокурор М. Димитрова. Досъдебното
производство  е образувано с постановление на ОП Ст. Загора от 12.10.2016 г.
за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. чл. 255, ал. 1, т. 2, 5, 7 и чл. 26 НК. С
постановление от 03.05.2019 г. производството по делото е спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК. Разпоредено е препис от постановлението
да се изпрати на ОДМВР Стара Загора за издирване на горепосочените лица
при изпълнението на което ОП Стара Загора да бъде незабавно уведомена, с
оглед възобновяване на производството. Лицата са обявени за ОДИ с
телеграми съответно от 31.08.2017 г. и 11.04.2017 г. С писмо от 31.10.2019 г.
прокурор Димитрова е изискала информация от ОДМВР Стара Загора за
резултатите от предприетите оперативно издирвателни мероприятия. Такава е
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постъпила на 11.11.2019 г. С постановление от 04.05.2020 г. досъдебното
производство е възобновено, предвид изискването на чл. 244, ал. 8 НПК,
въпреки че ОП Стара Загора не е уведомена лицата да са били издирени.
Срокът на разследване е удължен с два месеца, считано от 04.05.2020 г.
Делото е постъпило в прокуратурата на 19.05.2020 г. с мнение за спиране. С
постановление от 20.05.2020 г. делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т.
3 НПК. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на ОДМВР
Стара Загора за издирване на горепосочените лица при изпълнението на
което ОП Стара Загора да бъде незабавно уведомена, с оглед възобновяване
на производството.

Пр. пр. № 2134/2011 г. ДП 1775/2011 г. по описа на РУП Казанлък.
Досъдебното производство е образувано на 07.09.2011 г. и се води срещу
И.Р.Л за извършено престъпление по чл. 198, ал. 1 НК. В хода на
разследването са събрани данни за престъпление  по чл. 199,  ал. 1, т. 4, вр.
чл. 198, ал. 1 НК, предвид което досъдебното производство е изпратено по
компетентност на ОП Стара Загора. С постановление от 20.01.2012 г.
наказателното производство е спряно поради това, че извършителят на
престъплението не е открит. От тогава и към настоящия момент извършителя
не открит и ДП не е възобновено. С писмо от 20.06.2017 г. е изискана справка
от РУ на МВР Казанлък за извършените оперативно издирвателни действия
за откриване на лицето. Отговор е получен 29.06.2017 г., а именно че лицето е
обявено  за ОДИ с телеграма от 04.01.2012 г., издадена е ЕЗА, извършвани са
периодични проверки на адреса на лицето и са провеждани беседи със
съседи, близки и роднини. Последната проверка на адреса на лицето е на
16.06.2017 г. Към момента няма актуални данни за местонахождението на
лицето. С писмо от 31.08.2017 г. прокурор Василев отново е изискал справка
от РУП Казанлък, която е постъпила на 08.12.2017 г. На 19.06.2018 г. отново
е поискана справка от прокурор Василев, която е постъпила на 19.07.2018 г. С
протокол за избор от 15.11.2019 г. делото е преразпределено на прокурор
Ваня Меранзова. На 27.11.2019 г. прокурор Меранзова е поискала справка от
началника на РУП Казанлък, която е постъпила на 03.01.2020 г. На 14.05.2020
г. прокурор Меранзова отново е изискала справка, която е постъпила на
12.06.2020 г.

Провериха се случайно избрани дела, по които наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, като
резултатите са отразени в табличен вид:
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Пр. пр. №
прокурор

Дата на
спиране

Указания в
постановлението
за периодично
получаване на
информация

Писма от
прокурор

Получени
справки от
полицейските
органи

2893/18г.
Станева

02.05.2019г. на 4 месеца 29.10.2019 г. няма

1271/18г.
Мишов

15.11.2018 г. на 4 месеца 07.08.2019г.
10.04.2020 г.

26.08.2019г.
24.04.2020 г.

672/18г.
Мишов

18.06.2018г. няма 07.08.2019 г.
10.04.2020 г.

21.08.2019 г.
27.04.2020 г.

123/18г.
Меранзова

22.01.2018г. на 4 месеца Няма
24.10.2019 г.
14.05.2020 г.

19.04.2018 г.
19.11.2019 г.
26.05.2020 г.

1715/18г.
В. Караколева

20.12.2018г. няма 13.11.2019 г.
05.06.2020 г.

04.12.2019 г.
няма

1622/18г.
П. Драганова

24.07.2018г. на 4 месеца 03.01.2019 г.
24.10.2019 г.
28.04.2020 г.

14.01.2019 г.
няма
04.05.2020 г.

1716/18г.
П. Драганова

12.10.2018г. на 4 месеца 03.01.2019 г.
24.10.2019 г.
28.04.2020 г.

01.02.2019 г.
19.11.2019 г.
14.05.2020 г.

3235/17г.
Пенева

16.01.2019 г. на 4 месеца 28.10.2019 г.
09.06.2020 г.

няма
няма

2761/18г.
Пенева

19.04.2019г. на 3 месеца 28.10.2019 г.
09.06.2020 г.

11.11.2019 г.
няма

1917/17г.
П. Георгиев

28.05.2018 г. на 4 месеца 25.10.2019 г.
29.04.2020 г.

05.11.2019 г.
13.05.2020 г.

2521/18г.
П. Георгиев

19.03.2019 г. на 4 месеца 25.10.2019 г.
28.04.2020 г.

13.11.2019 г.
15.05.2020 г.

99/18г.
Р. Арабаджиков

20.07.2018г. няма 10.01.2019 г.
25.10.2019 г.
14.05.2020 г.

18.01.2019 г.
06.11.2019 г.
09.06.2020 г.
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2685/17 г.
Р. Арабаджиков

27.03.2018г. няма 10.01.2019 г.
24.10.2019 г.
14.05.2020 г.

04.02.2019 г.
13.11.2019 г.
01.06.2020 г.

Към корицата на наблюдателните преписки по спрените ДП срещу НИ
е прикачен контролен лист за срокове по наблюдавано ДП (приложение №1
към заповед № ОП-141/03.11.2017 г. на административния ръководител). Те
съдържат отметка за датите, на които са извършвани проверки за отпадане на
основанията за спиране, с отметка за получен отговор.

С оглед негативната констатация от комплексната планова проверка
през 2017г., отнасяща се до неосъществен контрол от страна на
наблюдаващите прокурори по спрените дела срещу ИИ и НИ беше отправена
препоръка и към административния ръководител на АП Пловдив:

Административният ръководител на АП Пловдив да предвиди в
годишния план за 2018г. за ревизионната дейност на низовите
прокуратури извършването на тематична проверка на досъдебните
производства, наблюдавани от ОП Стара Загора, по които наказателното
производство е спряно.

При настоящата проверка на екипа беше предоставена преписка №
868/2018 г., образувана във връзка с извършена тематична проверка от АП
Пловдив на досъдебните производства, наблюдавани от ОП Стара Загора, по
които наказателното производство е спряно, въз основа на отправената от
ИВСС препоръка. Проверката е извършена със заповед № АП -38/ 12.04.2018
г., допълнена със Заповед № АП - 46/14.05.2018 г. на административния
ръководител на АП Пловдив. Проверката е извършена през периода
20.04.2018 г. -24.04.2018 г. Изготвен е доклад за резултати, който е изпратен
на ОП Стара Загора, ведно със заповед №АП-56/12.06.2018 г. С тази заповед
е разпоредено следното: Докладът от извършена тематична проверка да бъде
разгледан на общо събрание на прокурорите, на което да се обсъдят
констатациите и дадените препоръки. В срок до 29.06.2018 г.
административният ръководител на ОП Стара Загора да уведоми АП Пловдив
за предприетите организационни и административни мерки, с цел изпълнение
на препоръките. В срок до края на м. декември на 2018 г. административният
ръководител на ОП Стара Загора да изготви кратка аналитична справка от
която да е видно:

-Какъв е броя на спрените ДП към края на 2018 г.;
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-колко от ДП, които са били спрени към момента на приключване на
тематичната проверка са били възобновени и решени;

-изпълнени ли са препоръките дадени в доклада на АП Пловдив;
-предприети ли са мерки за установяването на ненамерените 29 броя

спрени ДП и какви;
-проведени ли са препоръчаните работни съвещания съвместно с НАП

по спрените ДП за данъчни престъпления;
-продължава ли да има в прокуратурата все още спрени ДП, по които

давностния срок за разследване е изтекъл.
С писмо от 28.06.2018 г. окръжният прокурор на Стара Загора е

уведомил административния ръководител на АП Пловдив за предприетите
организационни административни мерки, във връзка с констатациите и
препоръките в доклада от тематичната проверка. С писмо от 31.12.2018 г.
окръжният прокурор е уведомил административния ръководител на АП
Пловдив, за изпълнението на конкретно поставените въпроси.

В изготвения доклад от АП Пловдив също е констатирано, че
наблюдаващите прокурори по-голямата част от спрените дела не са
изисквали информация, относно издирвателната дейност, както и не е била
получавана такава. Констатирани са и спрени дела с изтекла относителна
давност, спрени без да са извършени всички възможни действия по
разследването, както и спрени дела, по които ВД не са били изпратени на
съхранение в БНБ до приключване на делото. Още в хода на проверката част
от спрените дела са били възобновени от ревизиращия екип с дадени
указания. Отправени са и конкретни препоръки към наблюдаващите
прокурори и административния ръководител.

Всичко това е наложило административният ръководител да издаде
нова Заповед № ОП 61/15.05.2018г., с която е създаден нов ред за периодично
докладване на наблюдаващите прокурори на наблюдателните преписки по
наблюдаваните от тях спрени досъдебни производства. В заповедта поименно
са посочени служителите, отговарящи за докладването на наблюдателните
преписки, задължението на съдебния администратор за изготвяне на списъци
по прокурори на наблюдаваните от него спрени дела, както и на
наблюдаващите прокурори.

Създадената организация и контрол от страна на административния
ръководител на ОП Стара Загора са довели до известно активизиране на
наблюдаващите прокурори в работата им по спрените досъдебни
производства, поради което ИВСС приема, че е започнало реално
изпълнение на препоръката.



10

По препоръка № 3. Наблюдаващите прокурори стриктно да
следят за изтичането на срока по чл. 244, ал. 8 от НПК.

Със Заповед №ОП-126/20.10.2017г., административният ръководител
е разпоредил на:

служителите в деловодството да следят служебно за изтичане на
процесуалните срокове по чл. 244, ал. 8 от НПК по наблюдавани ДП, спрени
на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК и не по-късно от 15 дни преди
изтичане на процесуалния срок да докладват конкретната преписка на
наблюдаващия прокурор с отразяване в разносната книга. При липса на
произнасяне до изтичането на срока по чл. 244, ал. 8 от НПК да уведомяват
писмено административния ръководител, като след всяко изпълнение на тези
действия да отразяват в приложения по всяка наблюдателна преписка
„Контролен лист за срокове по наблюдавани от ОП Стара Загора досъдебни
производства“.

административният секретар, ежемесечно, до 5-то число на месеца
да извлича от УИС справка за наблюдаваните ДП, спрени на основание чл.
244,  ал.  1,  т.  3  от НПК и да представя тази справка в същия срок на
административния ръководител

Бяха изискани и проверени на случаен принцип следните преписки:

Пр. пр. № 01917/2017 г., ДП № 69/2017 г. по описа  на  ОСлО в ОП –
Стара Загора, наблюдаващ прокурор  Георгиев, спряно на основание чл. 244,
ал.1, т. 3 от НПК на 15.12.2017г. Възобновено на 26.02.2018г. и спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 на 28.05.2018.

Пр. пр. № 01381/2017 г., ДП № 73/2018 г. по описа  на  ОСлО в ОП –
Стара Загора, наблюдаващ прокурор  Драганова спряно на основание чл. 244,
ал. 1, т. 3 от НПК на  19.12.2017г.  Възобновено на 01.03.2018г. На 11.04.2018
г. ДП е прекратено на осн. чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК.

Пр. пр. № 03342/2016г.,  ДП № 1380/2016   г.  по описа  на  РУ –
Казанлък, наблюдаващ прокурор  Станева, спряно на основание чл. 244, ал. 1,
т. 3 от НПК на  15.01.2018г.  Възобновено на 20.02.2018г. На 29.05.2018 ДП е
прекратено на осн. чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК.

Пр. пр. № 00331/2015г. , ДП № 128/2015 по описа  на  ОД на МВР –
Стара Загора, наблюдаващ прокурор Тачев, спряно на основание чл. 244, ал.
1, т. 3 от НПК на  01.03.2018г.  Възобновено на 25.03.2019г. и спряно на
основание чл. 244, ал.1, т. 3 на 03.07.2019г.

Пр. пр. № 00388/2018 г. ,  ДП № 666/2018  г.  по описа  на  РУ -
Казанлък, наблюдаващ прокурор Василев, спряно на основание чл. 244, ал. 1,
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т. 3 от НПК на  02.07.2018г.  Възобновено на 18.07.2019г. и спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 на 09.08.2019г.

 Пр. пр. № 04374/2012 г., ДП № 153/2014 г. по описа на ОД на МВР –
Стара Загора, наблюдаващ прокурор Станева спряно на основание чл.244,
ал.1, т.3 от НПК на 04.09.2018г.  Възобновено на  09.09.2019г. и спряно на
основание чл.244, ал.1, т.3 на 07.10.2019г.

Пр. пр. № 04246/2015 г., ДП № 80/2016 г. по описа  на  ОСлО в ОП –
Стара Загора, наблюдаващ прокурор Тачев, спряно на основание чл. 244, ал.
1, т. 3 от НПК на 07.09.2018г.  Възобновено на 11.10.2018г.  На 23.04.2019ДП
е прекратено на осн. чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК.

Пр. пр. № 03233/2017 г., ДП № 1429/2017  г.  по описа  на  РУ –
Казанлък,  наблюдаващ прокурор Тачев, спряно на основание чл. 244, ал. 1, т.
3 от НПК на 09.10.2018г.  Възобновено на 16.10.2018г.

Пр. пр. № 01850/2018 г., ДП № 325/2018 г. по описа  на  ОД на МВР –
Стара Загора, наблюдаващ прокурор Вакарелска, спряно на основание чл.
244, ал. 1, т. 3 от НПК на 15.04.2019г. Възобновено на 11.02.2020г.

Пр.пр. № 01568/2018 г.  , ДП № 279/2018 г. по описа  на  ОД на МВР –
Стара Загора, наблюдаващ прокурор Рахнев, спряно на основание чл. 244, ал.
1, т. 3 от НПК на  03.05.2019г. Възобновено на 30.04.2020г.

Пр. пр. № 01189/2015 г., ДП № 155/2016 г. по описа  на  ОД на МВР
– Стара Загора, наблюдаващ прокурор Димитрова, спряно на основание чл.
244, ал. 1, т. 3 от НПК на 27.05.2019г.  Възобновено на 09.09.2019г. и спряно
на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 на 25.09.2019г.

Пр. пр. № 3514/2019 г., ДП № 359/2019 г. по описа  на  01 РУ –
Стара Загора, наблюдаващ прокурор Димитрова, спряно на основание чл.
244, ал. 1, т. 3 от НПК на  26.09.2019г. Възобновено на 30.09.2019г. и спряно
на основание чл. 244, ал.1, т.3 на 31.03.2020г.

По всички досъдебни производства спрени на основание чл. 244, ал.1,
т. 3 НПК, наказателното производство е било възобновено в срока по чл.
244, ал. 8 НПК, поради което проверяващият екип приема, че е налице
реално изпълнение на препоръката.

По препоръка № 4. Прокурорите от ОП Стара Загора да
пристъпват към прекратяване на наказателното производство след
извършване на всички необходими действия по разследването и след
задълбочено и пълно изясняване на фактическата обстановка по делото.
След отмяна на постановленията за прекратяване, наблюдаващите
прокурори да изпълняват точно дадените указания в отменителните
актове
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И
По препоръка № 5. Наблюдаващите прокурори от ОП Стара

Загора да упражняват ефективно функцията си по ръководство и надзор
върху разследването, с оглед недопускане нарушаването на разумния
срок за разглеждане и решаване на делото.

В предоставената информация за изпълнение на препоръките
административният ръководител е посочил, че е обърнато внимание на
наблюдаващите прокурори да съобразят тези препоръки при работата им по
конкретните наказателни производства.

Бяха проверени следните преписки:

Пр. пр. №3371/2015г. по описа на ОП Стара Загора ДП 124/2016 г.
по описа на ОДМВР Стара Загора, наблюдаващ прокурор Юлияна
Станева. Досъдебното производство е образувано с постановление от
14.07.2016 г.  на ОП Стара Загора срещу НИ, за престъпление по чл. 255, ал. 3
вр. ал. 1, т. 6 пр. 1, 2 и 7 НК. Срокът на разследван е удължаван
няколкократно, последно считано от 14.07.2018 г. Делото е постъпило в
прокуратурата с приключено разследване и мнение за прекратяване на
19.07.2018 г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 16.08.2018 г. наказателното производство е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. На 24.08.2018 г. в ОП
Стара Загора е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с
досъдебното производство с писмо от 28.08.2018 г. е изпратено по
компетентност на ОС Стара Загора. С определение № 554 от 17.09.2018 г. по
ЧНД № 409/2018 г. постановлението е отменено и делото е върнато на
прокуратурата за продължаване на разследването и задължителни указания,
относно приложението на закона. Делото е постъпило в прокуратурата на
03.10.2018 г. с влязло в сила определение. С постановление от 15.10.2018 г.
наблюдаващият прокурор е изпратил досъдебното производство на
разследващия орган, като е указал разследването да се извърши съобразно
указанията дадени в обстоятелствената част на определението (указанията на
съда са конкретни с посочване на поименно, кои лица да бъдат разпитани в
качеството на свидетели, каква експертиза да бъде назначена и др.). Срокът
на разследване е удължаван многократно, последно с два месеца, считано от
03.06.2019 г. Делото е постъпило в прокуратурата с приключило разследване
и мнение за прекратяване на 09.07.2019 г. С постановление от 15.07.2019 г.
производството е прекратено, поради изтичане на предвидената от закона
давност.
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Пр. пр. 882/2013г.  на ОП Стара Загора ДП 437/2014 г. по описа на
ОДМВР Стара Загора, наблюдаващ прокурор Маргарита Димитрова.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 21.08.2014 г.
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2
и т. 7 вр. чл. 26,  ал. 1 НК. С постановление от 12.03.2016 г. производството
по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК. С писмо постъпило
на 13.10.2017 г. в ОП Стара Загора, ВКП отдел 01 е изискала да бъде
уведомена за предприетите действия по спряното наказателното
производство, предвид разпоредбата на чл. 244, ал. 8 от НПК. По този повод
наблюдаващият прокурор с писмо от 16.10.2017 г. е изискала делото от
разследващия, където е постъпило на 23.10.2017 г. С постановление от
24.10.2017 г. делото е възобновено. Срокът на разследване е удължаван
няколкократно, последно считано от  24.06.2018 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 26.06.2018 г. с приключено разследване и мнение за
прекратяване. С постановление от 26.07.2018 г. производството по делото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК. На 06.08.2018 г. в ОП Стара
Загора е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с
досъдебното производство е изпратена на ОС Стара Загора на 14.08.2018 г. С
определение № 601 от 03.10.2018 г. по ЧНД № 398/2018 г. ОС Стара Загора е
отменил постановлението и е върнал делото на прокуратурата за
доразследване и изясняване на фактическата обстановка. Делото е постъпило
в прокуратурата с влязло в сила определение на 22.10.2018 г. С
постановление от 01.11.2018 г. делото е изпратено на разследващия орган с
дадени указания, съобразени с тези в отменителното определение. С
постановление от 22.11.2018 г. наблюдаващият прокурор е приел самоотвод
на разследващия по досъдебното производство. Срокът на разследване е
продължаван няколкократно, последно считано от 22.06.2020 г.

Пр. пр. 2072/2015г.  на ОП Стара Загора ДП 206/2015 г. по описа на
ОДМВР Стара Загора, наблюдаващ прокурор Вероника Гьонева.
Досъдебното производство е започнало на 24.05.2015 г. на основание чл. 212,
ал. 2 от НПК срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 343, ал. 1,
б. „в“ във вр. чл. 342, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван
няколкократно последно с един месец, считано от 02.09.2019 г. С
постановление от 04.10.2019 г., производството по делото е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК и чл. 243, ал. 2 от
НПК. На 21.10.2019 г. в ОП Стара Загора е постъпила жалба срещу
постановлението, която заедно с досъдебното производство с писмо от
същата дата е изпратено на ОС Стара Загора. С определение №
725/27.11.2019 г. по ЧНД № 431/2019 г. ОС е изменил постановлението за
прекратяване на наказателното производство, като вместо поради липса на
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престъпление прекратяването на досъдебното производство е поради
недоказаност на обвинението. Това определение е обжалвано от пострадалите
и с определение № 737/20.12.2019 г. по ВЧНД № 618/2019 г. АС Пловдив е
отменила определението на ОС Стара Загора, както и постановлението за
прекратяване на наказателното производство на ОП Стара Загора, като е
върнала делото на ОП Стара Загора за отстраняване на пороците посочени в
обстоятелствената част на определението. Делото, ведно с влязлото в сила
определение, е постъпило в ОП Стара Загора на 31.12.2019 г. С
постановление от 06.01.2020 г. делото е върнато на разследващия орган за
събиране на нови доказателства, в изпълнение на отменителното
определение. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца,
считано от 29.04.2020 г.

Пр. пр. 2896/2016г.  на ОП Стара Загора ДП 37/2018 г. по описа на
НСлС, наблюдаващ прокурор П. Драганова. Досъдебното производство е
образувано с постановление от 20.01.2017 г. срещу НИ за престъпление по чл.
255,  ал.  3  във вр.  ал.  1,  т.  2,  5,  6,  7  вр.  чл.  26,  ал.  1  НК.  Разследването е
възложено на следовател от ОСлО при ОП Стара Загора (ДП № 15/2017г.)  на
основание чл. 194 ал. 1, т. 4 НПК. С постановление от 08.03.2018 г. на
главния прокурор, въз основа на предложение на административния
ръководител на ОП Стара Загора, разследването по досъдебното
производство е възложено на следовател от НСлС. Срокът на разследване е
удължаван многократно, последно с един месец, считано от 18.10.2018 г.
Делото е постъпило в прокуратурата на 18.09.2018 г. с приключено
разследване и мнение за прекратяване. С постановление от 16.11.2018 г.
наказателното производство по делото е прекратено на основание чл. 243, ал.
1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. На 28.11.2018 г. в ОП Стара Загора е
постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с досъдебното
производство е изпратена в ОС Стара Загора, с писмо от 29.11.2018 г. С
определение № 770/14.02.2018 г. по ЧНД №527/2018 г. постановлението на
ОП Стара Загора е отменено и делото е върнато на прокуратурата с указания
в мотивите на определението. Делото, ведно с влязлото в сила определение, е
постъпило в прокуратурата на 03.01.2019 г. С постановление от 08.01.2019 г.
е изпратено на разследващия орган, за изпълнение указанията на съда.
Срокът на разследване е удължаван многократно, последно с два месеца,
считано от 07.05.2020 г.

Пр.  пр.  №  2881/2018  г.  по описа на ОП Стара Загора,  ДП №
284/2019 г. по описа на РУП Казанлък, наблюдаващ прокурор Рахнев.
Досъдебното производство е образувано на 12.12.2018 г. по отделени
материали от ДП № 239/2018 г. по описа на СлО на СГП ( с постановление на
СГП), касаещи престъпление по чл. 282, ал.1 НК. С постановление от
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08.02.2019 г. на ОП Стара Загора е приет надзора по досъдебното
производство, като със същото постановление са изпратени материалите на
РУП Казанлък с конкретни указания по разследването. Срокът на разследване
е удължаван няколкократно, последно с два месеца, считано от 12.05.2020 г.
Исканията за удължаване на срок са правени своевременно, като в тях са
посочвани извършваните до момента действия и предстоящите такива. В
последното искане за удължаване на срок, наблюдаващият прокурор е
посочил, че не са изпълнени от разследващия полицай всички дадени от
наблюдаващия прокурор указания и не са проведени всички необходими
следствени действия, поради въведеното извънредно положение на
територията на страната и наложеното в тази връзка редица ограничителни
мерки.

Пр. пр.  № 3205/2017 г. по описа на ОП Стара Загора, ДП №
45/2018 г. по описа на ОДМВР Стара Загора, наблюдаващ прокурор
Митко Игнатов. Досъдебното производство е образувано с постановление от
12.02.2018 г. за престъпление по чл. 253, ал. 1 вр. чл. 26 от НК.  Срокът на
разследване е удължаван няколкократно, последно с два месеца, считано от
12.12.2018 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 17.01.2019 г. с мнение за
прекратяване. С постановление от 13.02.2019 г. производството по делото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. С
постановление от 02.04.2019 г. след извършен служебен контрол на
постановлението по пр. пр. №545/2019 г. АП Пловдив е отменила
постановлението на ОП Стара Загора и е разпоредила да се изпълнят
дадените указания, между които и предвид правната и фактическа сложност
на разследваното деяние да се прецени дали разследването да продължи да се
води от следовател. Делото е върнато в ОП Стара Загора на 04.04.2019 г. По
предложение на наблюдаващия прокурор, с постановление от 23.07.2019 г. на
административния ръководител на ОП Стара Загора, разследването по делото
е възложено на следовател при ОСлО в ОП Стара Загора на основание чл.
194, ал. 1, т. 4 НПК (ДП №70/2019 г.). Срокът на разследване е удължаван
многократно, последно с два месеца, считано от 01.06.2020 г. По делото е
привлечено в качеството на обвиняем на 28.04.2020 г. едно лице за
извършено престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал.1 НК, няма взета мярка за
неотклонение. На 05.03.2020 г. наблюдаващият прокурор е депозирал
самоотвод, тъй като е приел че е предубеден пряко или косвено от изхода на
делото по смисъла на чл. 29, ал.2 НПК. Самоотводът е приет с постановление
от 09.03.2020 г.  на АП Пловдив.  С протокол за повторен избор преписката е
преразпределена на прокурор Ваня Меранзова. В последното искане за
удължаване на срока наблюдаващият прокурор е посочил, че в
отменителното постановление на АП Пловдив са дадени множество указания,
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за чието изпълнение се изисква по-голям период от време, с оглед тяхната
специфика. С постановление от 17.06.2020 г. наказателното производство е
разделено, като са отделени в отделно дело материалите, свързани с
разследването за престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2 и т. 5, вр. чл. 26,
ал.1 НК, с предмет данъчни задължения на дружество.

Пр. пр.  № 2427/2017 г. по описа на ОП Стара Загора, ДП №
24/2018  г. по описа на ОСлО при ОП Ст. Загора, наблюдаващ прокурор
Димитрова. Досъдебното производство е започнало на 10.09.2017 г. от
разследващ орган по реда на чл. 212, ал. 2 НПК, като ДП №735/2017 г. по
описа на 01 РУ на МВР Стара Загора за престъпление по чл. 115 вр. чл. 18, ал.
1 НК. С постановление от 19.03.2018 г. на административния ръководител на
ОП Стара Загора, разследването е възложено на следовател от ОСлО към ОП
Стара Загора на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. На 10.09.2017 г. по делото,
в качеството на обвиняем е привлечено едно лице. С постановление  на ОП
Стара Загора от 19.11.2019 г., делото е било изпратено на РП Стара Загора, по
подсъдност,  за престъпление по чл. 131  НК. Срещу това постановление  е
подаден сигнал от прокурора от РП Стара Загора. С постановление от
10.12.2019 г. по пр. пр. № 3227/2019 г. на АП Пловдив, постановлението на
ОП Стара Загора е потвърдено и е разпоредено да се изпрати на РП Стара
Загора за провеждане на разследването. Срещу постановлението на АП
Пловдив отново е подаден сигнал от прокурора в РП Стара Загора. С
постановление от 08.01.2020 г. по пр. пр. № 15292/2019 г. ВКП е отменила
постановлението на АП Пловдив и ОП Стара Загора и е определила, като
компетентна прокуратура за упражняване ръководство и надзор над
досъдебното производство- ОП Стара Загора. Срещу това постановление е
подаден сигнал от наблюдаващия прокурор от ОП Стара Загора до главния
прокурор. С писмо, постъпило в ОП Стара Загора на 26.02.2020 г. зам. на
главния прокурор при ВКП е уведомила, че сигналът е уставен без уважение
и постановлението на ВКП е потвърдено, като законосъобразно и правилно.
Делото е върнато в ОП  Стара Загора на 26.02.2020 г. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано от 26.06.2020 г. В последното
искане за удължаване на срок е посочено, че в хода на разследването са
извършвани множество действия, а именно разпитани установени свидетели,
назначени и изготвени съдебно медицински експертизи, назначена и
изготвени са комплексни експертизи в НИКК- МВР. Необходимостта от
удължаване на срока е с оглед изпълнение на дадените от ВКП указания в
пълен обем.

Пр. пр.  №  2562/2017 г. по описа на ОП Стара Загора, ДП
№20/2018 г. по описа на ОДМВР Стара Загора, наблюдаващ прокурор П.
Георгиев. Досъдебното производство е образувано с постановление от
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20.02.2018 г. на ОП Стара Загора за престъпление  по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т.
2,  пр.  1,  т.  6,  пр.  2  и т.  7  вр.  чл.  26,  ал.  1  НК.  Срокът на разследване е
удължаван многократно, последно с два месеца, считано от 20.06.2020 г. По
делото се съдържат редица писма от наблюдаващия прокурор до
разследващия полицай с указания да вземе мерки за срочно приключване и
изпращане на досъдебното производство. Давани са подробни указания към
разследващия полицай, изисквано е от разследващия орган да изготвя доклад
за хода на изпълнението на даваните от наблюдаващия прокурор писмени
указания. В последното искане на наблюдаващия прокурор за удължаване
срока на разследването е посочено, че до момента са извършени множество
действия, а именно разпитани са по-голямата част от установените и
необходими свидетели, изисквани са информации, копия на документи от ТД
НАП, както и от различни дружества. Посочено е че предстои при
необходимост назначаване на съдебно-счетоводна експертиза и евентуално
преценка необходимостта от изпращане на разследването на СпП.

Към наблюдателните преписки е приложен контролен лист за
сроковете по наблюдаваното ДП (приложение №1 към заповед № ОП-
141/0311.2017 г.)

В ОП Стара Загора се водят досиета по разпореждане на
административния ръководител,  с цел дисциплинарни мерки за ускоряване
на разследването по ДП, с продължителност извън рамките на разумните
срокове, наблюдавани от ОП Стара Загора. Досиетата съдържат исканията на
наблюдаващите прокурори за продължаване на срока по наблюдаваните
досъдебни производства, разрешенията на административния ръководител,
писмата, с които са изисквани от разследващите представянето на план
графици за предстоящите следствени действия, както и искани актуални
справки от разследващите за хода на производството.

От извършената проверка се установи, че след отмяна на
постановленията за прекратяване на наказателното производство
наблюдаващите прокурори незабавно изпращат делото на разследващия
орган с дадени конкретни указания, в изпълнение на указаното в
отменителните актове. Предприети са действия от страна на
наблюдаващите прокурори и е създадена организация от административния
ръководител за ускоряване на разследването по досъдебните производства,
поради което проверяващият екип приема, че е налице реално изпълнение
на отправените препоръки.



18

По препоръка № 6. С цел намаляване на броя на върнатите дела, в
стадия на „Действията на прокурора след приключване на
разследването” наблюдаващите прокурори да извършват прецизна
проверка на събраните доказателствени материали и да изготвят своите
актове в пълно съответствие с разпоредбите на НПК.

Със Заповед № ОП-127/20.10.2017г., административният ръководител
е разпоредил:

На всеки два месеца да се организират и провеждат работни
съвещания на прокурорите за обсъждане и анализиране на причините за
връщането на всяко конкретно дело от съда, с оглед недопускане на
идентични пропуски в работата на прокурорите, като е указан и реда за
провеждане на съвещанията.

Служителите от деловодството, на всеки два месеца, до 5-то число на
следващия месец да предоставят на административния ръководител справка
за върнатите от съда дела през последните 2 календарни месеца, а за датата на
работното съвещание да предоставят и окомплектованите материали за всяко
от тези дела, съдържащи формата по образец на приложение № 3 към
указанието на главния прокурор и копия на прокурорския акт за внасяне на
делото в съда и на постановения от съда акт за връщане на делото.

Пр. пр. 336/2018 г. по описа на ОП Стара Загора, ДП 1466/2017 г.
по описа на РУП Казанлък, наблюдаващ прокурор Стоян Ганчев.
Досъдебното производство е  започнало на 20.12.2017 г. по реда на чл. 212,
ал. 1 от НПК за престъпление по чл. 149, ал. 2, т. 4, пр. 2 вр. ал. 1 НК. Делото
е постъпило в прокуратурата, с приключило разследване на 07.09.2018 г.
Изготвен е ОА срещу едно лице за 12 престъпления, който е внесен в съда с
писмо от 05.10.2018 г. (ПД №54/2018 г.). С протоколно определение от
14.12.2018 г.  по НОХД № 463/2018 г. ОС Стара Загора е прекратила
съдебното производство и е върнала делото на ОП Стара Загора за
доразследване, с отстраняване на съществени процесуални нарушения.
Делото е постъпило в прокуратурата на 04.01.2019 г. С постановление от
07.01.2019 г. наблюдаващият прокурор е взел за допълнително разследване
досъдебното производство, като е намерил за необходимо да извърши
допълнителните действия и всички други процесуални действия свързани с
изпълнение на задължителните указания на съда. Наблюдаващият прокурор е
изисквал информация, привличал е в качеството на обвиняем лицето С.Г.Д.,
извършил е разпит на лицето, предявил е разследването и след приключване
на разследването е изготвил нов обвинителен акт, който е внесен в съда на
01.03.2019 г.( ПД №10/2019 г.). С протоколно определение от 22.04.2019 г. по
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НОХД № 64/2019 г. ОС Стара Загора е прекратил съдебното производство и е
върнал делото на прокуратурата, тъй като е приел, че са налице пороци в
обвинителния акт, респ. в постановлението за привличане на обвиняем, с
което е нарушено правото на обвиняемия да научи за какво престъпление е
привлечен в това качество. Делото е върнато в прокуратурата на 09.05.2019 г.
Разследването по делото е продължило от наблюдаващия прокурор и след
приключването му е изготвен нов ОА, който е внесен в съда на 19.07.2019 г.
(ПД № 35/2019 г.) С протоколно определение от 20.09.2019 г. по НОХД
251/2019 г. ОС Стара Загора е прекратил съдебното производство и е върнал
делото на прокуратурата, поради многобройни и една част съществени
противоречия в ОА, които не могат да дадат възможност за пълноценна
реализация на правото на защита. Делото е върнато в прокуратурата на
09.10.2019 г. Отново са извършени действия по разследването от
наблюдаващия прокурор, изготвен е нов ОА, който е внесен в съда на
05.12.2019 г. (ПД № 61/2019 г.). С присъда №11 от 10.03.2020 г. по НОХД №
517/2019 г., подсъдимият е признат за виновен. Присъдата е обжалвана от
защитника на подсъдимия пред АС София.

Пр. пр. 2823/2017 г. по описа на ОП Стара Загора, ДП 1229/2017 г.
по описа на РУП Казанлък, наблюдаващ прокурор Ю. Станева.
Досъдебното производство е  започнало на 22.10.2017 г. по реда на чл. 212,
ал. 2 от НПК за престъпление по чл.116, ал. 1 т. 4, пр. 3 вр. чл. 115 НК.
Делото е постъпило в прокуратурата с приключено разследване на 25.02.2019
г. Изготвен е обвинителен акт срещу три лица за престъпление по чл.116,
ал.1, т. 4, т. 6 и т.11 във вр. чл. 115, а за едно от лицата и за престъпление по
чл. 131, ал. 1, пр. 2, т. 12, пр.1 вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 НК, който е внесен в
ОС Стара Загора на 19.03.2019 г.  (ПД № 13/2019 г.) С протоколно
определение № 402 от 27.06.2019 г. по НОХД № 80/2019 г. производството по
делото е прекратено и върнато на прокуратурата, поради недостатъци в
обвинителната теза изложена в ОА, за престъпленията по чл.116, ал.1 НК и
допуснатото несъответствие със закона за престъплението по чл.131, ал. 1НК,
които водят до нарушаване правото на защита на всеки един от подсъдимите.
Делото е върнато в прокуратурата на 09.07.2019 г. Изготвен е нов ОА, който е
внесен съда на 10.07.2019 г. (ПД №36/2019 г. ). С протоколно определение №
558 от 10.09.2019 г. по НОХД 255/2019 г., съдебното производство е
прекратено и делото е върнато на прокуратурата поради недостатъци в
обвинителната теза, които водят до нарушаване правото на защита на
подсъдимия. Срещу определението е подаден частен протест от
наблюдаващия прокурор от 16.09.2019 г. С определение  № 582 от  09.10.2019
г. по ВЧНД № 501/2019 г. АС Пловдив е потвърдил определението на ОС
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Стара Загора, като правилно и законосъобразно. Делото е върнато в
прокуратурата на 16.10.2019 г. Изготвен е нов ОА, който е внесен в съда на
22.10.2019 г. (ПД №53/2019 г.) С протоколно определение № 733/03.12.2019
г. по НОХД 433/2019 г. съдебното производство е прекратено и делото е
върнато на ОП Стара Загора, поради недостатъци в обвинителната теза
изложени в ОА. В мотивите на определението е посочено, че с новия ОА „ не
са отстранени дори констатираните от съда явни фактически грешки“. Срещу
това определение е подаден частен протест от наблюдаващия прокурор от
05.12.2019 г. С определение № 5 от 02.01.2020 г. по ВЧНД 649/2019 г. АС
Пловдив е отменил определението и е върнал делото за разглеждане от ОС
Стара Загора. С протоколно определение от 30.01.2020 г. по НОХД 433/2019
г. ОС Стара Загора е определил на основание чл. 248а,  ал. 1 от НПК в 7-мо
дневен срок, в който прокурора да отстрани очевидните фактически грешки
посочени в мотивите на определението. На 31.01.2020 г. наблюдаващият
прокурор е внесъл в ОС Стара Загора ОА с отстранените в него очевидни
фактически грешки. Към момента на проверката делото е на производство в
ОС Стара Загора.

 В ОП Стара Загора периодично се извършва анализ на причините за
връщане на делата от съда на прокуратурата, който се обсъжда на
събрание на прокурорите и се набелязват мерки за свеждане до минимум на
случаите на връщане на делата по причина на прокуратурата.

В хода на комплексната проверка беше констатирано, че изходящите
документи /постановления и писма/, като цяло, не са деловодно обработени,
съобразно Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ.
След проведен разговор с административния ръководител, със Заповед
№ ОП-71/20.06.2017г. е разпоредено, считано от 21.06.2017г. изходящите
документи да се регистрират и обработват, съобразно „Инструкция за
деловодната дейност и документооборота в ПРБ”.

При настоящата проверка се проследи изпълнението и на тази
заповед и се установи, че изходящите документи в ОП Стара Загора са
деловодно регистрирани и обработени.

ІІ. Сравнителен анализ, оценка и установяване на тенденции на
организацията на дейността на прокуратурата между проверения
период при извършване на плановата проверка и периода след нейното
извършване, до момента на контролната проверка, въз основа на
предоставените справки:
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1.Относно организацията на образуването и движението на
досъдебни производства, приключили с постановления за прекратяване
на наказателното производство.

През 2019г. от общо прекратени 87 дела са обжалвани 11, т.е. 13%, от
които 5 са отменени, т.е. 45%.

През 2018г. от общо прекратени 87 дела са обжалвани 8, т.е. 9%, от
които 5 са отменени, т.е. 63%.

През 2017г. от общо прекратени 89 дела са обжалвани 2, т.е. 2%, от
които няма отменени.

През 2016г. от общо прекратени 195 дела са обжалвани 8, т.е. 4%, от
които 7 са отменени, т.е. 88%.

През 2015г. от общо прекратени 96 дела са обжалвани 9, т.е. 9,4%/, от
които 5 са отменени, т. е. 55%. Отменено е и едното обжалвано
постановление пред горестоящата прокуратура, както и едно е служебно
отменено.

Установява се тенденция на намаляване броя на досъдебните
производства, приключили с постановление за прекратяване на
наказателното производство, както и броя на отменените актове.

2.Относно организацията на работа по наказателно съдебния
надзор по отношение на върнатите от съда дела, внесени с прокурорски
актове /ОА, споразумение и постановление с предложение по чл. 78а от
НК/

През 2019г. от внесените общо 100 прокурорски акта, са върнати 10,
което представлява 10%.

През 2018г. от внесените общо 87 прокурорски актове, са върнати 9,
което представлява 10%.

През 2016г. от внесените общо 96 прокурорски акта, са върнати 22,
което представлява 23%

През 2015г. от внесените общо 92 прокурорски акта, са върнати 14,
което представлява 15%.

Установява положителна тенденция на увеличаване броя на
внесените прокурорски актове и значително намаляване броя на върнатите
от съда дела.

3. Относно продължителност на разследването по досъдебните
производства
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През 2019г. от общо наблюдаваните 565 ДП – 347 са с
продължителност на разследване повече от 6 месеца, което представлява
61%.

През 2018г. от общо наблюдаваните 588 ДП – 343 са с
продължителност на разследване повече от 6 месеца, което представлява
58%.

През 2017г. от общо наблюдаваните 516 ДП – 285 са с
продължителност на разследване повече от 6 месеца, което представлява
55%.

През 2016г. от общо наблюдаваните 569 ДП – 232 са с
продължителност на разследване повече от 6 месеца, което представлява
41%.

През 2015г. от общо наблюдаваните 446 ДП – 211 са с
продължителност на разследване повече от 6 месеца, което представлява
47%.

Установява се тенденция на запазване броя на наблюдаваните
досъдебни производства и незначително увеличение на брой дела с
продължителност на разследването повече от 6 месеца.

КОНСТАТАЦИИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОТПРАВЕНИТЕ
ПРЕПОРЪКИ В АКТА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА
ПРОВЕРКА ОТ 2017 г. :

От проверката се установи, че ревизиите на низовите прокуратури се
възлагат със заповед на окръжния прокурор, в която се определя периода за
извършване на проверката, проверявания период, екипа от прокурори на
които е възложено извършването на проверката и срок за изготвяне на
доклад за резултатите от проверката и предоставянето му на
административния ръководител на ОП Стара Загора. След приключване на
ревизиите са изготвяни доклади от ревизиращите екипи в указания в
заповедта срок, в който са отразени направените констатации и при
необходимост са давани препоръки. Докладите са изпращани на
административните ръководители на проверяваните прокуратури, като е
указвано да организират разглеждане и обсъждане на доклада и заповедта
на общо събрание на прокурорите и да изпращат в ОП Стара Загора
становища по доклада и по направените с него констатации и препоръки,
както и възражения по тях.
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Създадената организация и контрол от страна на административния
ръководител на ОП Стара Загора са довели до известно активизиране на
наблюдаващите прокурори в работата им по спрените досъдебни
производства срещу ИИ и НИ.

По всички досъдебни производства спрени на основание чл. 244, ал.1, т.
3 НПК, наказателното производство е било възобновено в срока по чл. 244,
ал. 8 НПК

От извършената проверка се установи, че след отмяна на
постановленията за прекратяване на наказателното производство
наблюдаващите прокурори незабавно изпращат делото на разследващия
орган с дадени конкретни указания, в изпълнение на указаното в
отменителните актове. Предприети са действия от страна на
наблюдаващите прокурори и е създадена организация от административния
ръководител за ускоряване на разследването по досъдебните производства.

При извършения сравнителен анализ между проверения период при
извършване на плановата проверка и периода след нейното извършване, до
момента на контролната проверка, въз основа на предоставените справки,
относно организацията на образуването и движението на досъдебни
производства, приключили с постановления за прекратяване на
наказателното производство и относно продължителност на
разследването по досъдебните производства се установява тенденция на
намаляване броя на досъдебните производства, приключили с постановление
за прекратяване на наказателното производство, както и броя на
отменените актове. Наблюдава се също тенденция на запазване броя на
наблюдаваните досъдебни производства и незначително увеличение на брой
дела с продължителност на разследването повече от 6 месеца.

В ОП Стара Загора периодично се извършва анализ на причините за
връщане на делата от съда на прокуратурата, който се обсъжда на
събрание на прокурорите и се набелязват мерки за свеждане до минимум на
случаите на връщане на делата по причина на прокуратурата.

При извършения сравнителен анализ между проверения период при
извършване на плановата проверка и периода след нейното извършване, до
момента на контролната проверка, въз основа на предоставените справки,
относно организацията на работа по наказателно съдебния надзор по
отношение на върнатите от съда дела, внесени с прокурорски актове /ОА,
споразумение и постановление с предложение по чл. 78а от НК/ се
установява положителна тенденция на увеличаване броя на внесените
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