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Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2020 г. и заповед № ПП-20-
47/21.09.2020 г. на главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Александър
Мумджиев и експерти : Ана Рачева и Звездица Николова.

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на прокуратурата, на
организацията на образуването и движението на преписките и делата, както и
приключването им в установените срокове, анализ на приключените преписки
и дела в прокуратурата и констатиране на противоречива практика.
Предходната комплексна планова проверка на Районна прокуратура Севлиево е
извършена от Инспектората към ВСС през 2013 г. Настоящата проверка
обхваща периода  01.01.2018 г. - 01.12.2018 г. и 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.
Нейна допълнителна цел е непосредствено да бъде установено реалното
изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за резултати от
предходната планова проверка, както и да се направи  оценка на организацията
на дейността на прокуратурата, в периода между двете планови проверки.

Методологията на провеждане на проверката се основава на Методиката
за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на
Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишните  отчетни  доклади  на Районна прокуратура Севлиево за
2018 г. и 2019 г., на предоставените от прокуратурата 4 бр. справки за
проверявания период, относно: организацията на административната дейност
на прокуратурата /справка № 1/, организацията на образуването и движението
на преписките /справка № 2/, организацията на образуването и движението на
досъдебните и бързи производства /справка № 3/, организацията на съдебния
надзор /справка № 4/. Справките съдържат информация за основните
показатели, по които се извършва проверката.

КОНСТАТИВНА ЧАСТ

І. Проверка на организацията на административната дейност на
прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

1. Щатна осигуреност.

Общ брой прокурори:
през 2018 г.- по щат- 4, включително административен ръководител;
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през 2019 г.- към 01.01.2019г. по щат 4, включително административен
ръководител.

С решение  по протокол № 4, от заседание проведено на 21 февруари 2019
г. на Пленума на Висшия съдебен съвет, е съкратена на основание  чл. 30, ал. 2,
т. 8 от ЗСВ, щатната численост на РП Севлиево с 1 (една) свободна длъжност
„прокурор“ , считано от датата на вземане на решението.

- от тях работили:
през 2018г. – от 01.01.2018 г. до 15.10.2018 г. – 3, от 15.10.2018 г. до

19.12.2018 г.- 2 и от 19.12.2018 г. до 31.12.2018 г. -3 ;
през 2019 г. – от 01.01.2019 г. до 15.07.2019 г. -2, от 15.07.2019 г. до

16.08.2019 г.- 3, /тъй като със Заповед на административния ръководител на ОП
Габрово са били командировани да изпълняват функции на прокурор в Районна
прокуратура Севлиево, прокурори от Районна прокуратура Габрово, за да бъде
дадена възможност на прокурорите в РП Севлиево, да ползват част от платен
годишен отпуск/ и от 16.08.2019 г. до 31.12.2019 г.-2;

- брой отсъствали прокурори за повече от един месец-
През 2018 г. и 2019 г.- 1 прокурор, командирован в СпП, считано от

15.10.2018г.

- незаети щатни бройки за прокурори и предприети мерки за попълване на
щатовете

През 2018 г.- 1 щатна бройка. Изготвяни са становища от страна на
административният ръководител за необходимостта от обявяване на конкурс за
заемане на свободната щатна бройка за прокурор в РП Севлиево, предвид
трайно установената висока натовареност в тази прокуратура.  В периода от
19.12.2018 г.- 31.12.2018 г. е командирован прокурор от РП Трявна, с оглед
невъзможността за участия в съдебни заседания след 15.10.2018 г. /когато в РП
Севлиево реално са работили 2 прокурори/.

През 2019г. –няма незаети щатни бройки, поради съкращаване на
наличния такъв.

2. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на прокуратурата.
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Административно ръководство:

Административното ръководство в периода, предмет на проверката, се  е
осъществявало единствено от административният ръководител Тихомир
Петков, с изключение на случаите, в които същият е в отпуск и е заместван от
прокурор в РП, определен с нарочна заповед. Със Заповеди №1/09.01.2018г. №
4/22.01.2019 г. на административния ръководител са определени видовете
надзори и участието  на прокурорите във всеки един от тях, както следва:

-Надзор по изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки
-Надзор за законност
-Наказателно съдебен надзор
-Гражданско съдебен надзор
-Надзор по изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки
-Надзор на изпълнението на задълженията, произтичащи от Инструкция №

513 от 11.03.2013 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие
между комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, държавна
агенция „Национална сигурност“, МВР, органите към Министъра на финансите
и ПРБ, ЗОПДППД и Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество, както и за осъществяване на контакти с Териториална
дирекция на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество-гр. В.
Търново.

През 2018 г. тримата реално работили в РП Севлиево прокурори- Тихомир
Петков, Десислава Христова и Даниела Йовчева са участвали съвместно във
всички видове надзори, с изключение на „Следствен надзор“ и „Надзор на
изпълнението на задълженията, произтичащи от Инструкция № 513 от
11.03.2013 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между
комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, държавна агенция
„Национална сигурност“, МВР, органите към Министъра на финансите и ПРБ,
ЗОПДППД и Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество, както и за осъществяване на контакти с Териториална дирекция на
комисията за отнемане на незаконно придобито имущество-гр. В. Търново“, в
който административния ръководител Тихомир Петков не е участвал.

През 2019г., поради продължителното командироване на прокурор
Христова, прокурорите Петков и Йовчева са участвали във всички видове
надзори.

С ежемесечни заповеди на административния ръководител се определя
графика за дежурствата на прокурорите и съдебните служители. Препис от
заповедите се връчва на всеки от прокурорите и служителите, ангажирани с
дежурствата и се изпраща на ОП Габрово, на началника на РУ “Полиция“ гр.
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Севлиево и на началника на ТМУ-Свищов, за сведение

3. Администрация

- общ брой служители – за 2018 г.- 5 души; за 2019 г.- 5 души
- незаети щатни бройки – няма и за двете години

След проведен разговор с административния ръководител на РП
Севлиево, по искане на проверяващия екип, беше предоставена справка за
щатната осигуреност на прокуратурата към момента на проверката. В
справката е посочено, че утвърдения щат за магистрати е недостатъчен,
което затруднява срочното и качествено осъществяване на прокурорската
дейност, тъй като видно от Приложение към Доклад на главния прокурор,
по критерий „сортирани по брой точки на ден на прокурор“, по правилата
на ВСС, РП Севлиево се намира на осмо място по натовареност през 2017г.
сред районните прокуратури и на единадесето място през 2019г.

Утвърденият щат за обща и специализирана администрация е 5
служители. Към момента на проверката в РП Севлиево реално работят двама
съдебни служители, тъй като единия от тримата съдебните служители е
освободен от длъжност, считано от 26.08.2020г., поради придобиване право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст. Главният счетоводител на РП Севлиево
е отправил молба до административния ръководител за прекратяване на
трудовото му правоотношение, считано от 01.10.2020г.

С Решение по протокол № 20 от 13.08.2020г. на заседание на Пленума на
ВСС, считано от 01.01.2021г. се закрива РП Севлиево и се открива ТО в гр.
Севлиево към РП Габрово. В тази връзка, с писмо изх. № ВСС 6987/14.07.2020г.
на Председателя на Комисия „Съдебна администрация“ и член на ПК на ВСС-г-
жа Мутафова до административните ръководители на районните прокуратури,
участващи в процеса на оптимизиране, е препоръчано извършването на
преценка, по целесъобразност и прекратяване на обявените конкурсни
процедури. Отчитайки неблагоприятната ситуация и невъзможността за
осъществяване финансово-счетоводното обслужване и обезпечаване дейностите
по направление „Човешки ресурси“ в РП Севлиево за периода-24.09.2020г.-
31.12.2020г., със Заповед № 104/23.09.2020г., след съгласуване с АГП,
административният ръководител на ОП Габрово е командировал главен
счетоводител на ОП Габрово, да изпълнява функциите на Главен счетоводител
в РП Севлиево. Неразрешим остава въпроса с намаления брой съдебни
служители, предвид невъзможността административния ръководител на РП
Севлиево да обяви конкурс за заемане на свободната щатна длъжност, още
повече, че е и неизвестен щата за служители в специализираната



6

администрация, който би бил утвърден от ПК на ВСС, след разкриване на ТО
Севлиево към РП Габрово. Създалата се ситуация води до прекомерно
натоварване на реално работещите към момента двама съдебни
служители, което се предполага, че ще продължи до 31.12.2020г.

4. Материална база и техническа обезпеченост

РП Севлиево е разположена в сградата на Съдебната палата в гр.
Севлиево, като заема част от първия етаж и един кабинет, разположен на третия
етаж, предоставен на районния прокурор.

Условията за осъществяване дейността на прокуратурата са добри.

5. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.
Информационно обслужване, статистика и анализ.

5.1. КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата.

 1. От тях:

-водени на основание ПАПРБ:

•Входящ и изходящ регистър-дневник ЕДСД;
•Азбучник към входящия дневник;
•Разносна книга;
•Разносна книга изходяща поща до РУ Севлиево;
•Разносна книга изходяща поща до Следствен отдел при ОП Габрово,

изнесени работни места -Севлиево;
•Паркетна книга;
•Книга за задържаните лица;
•Книга за веществените доказателства;
•Специален дневник на ВД, по ДП, разследвани от прокурор;
•Следствена книга;
•Книга за присъдите;
•Азбучник към книга за присъди;
•Регистър за върнатите от съда дела;
•Регистър за оправдателните присъди
•Регистър НЗ;
•Регистър за веществени доказателства – моторни превозни средства.

-водени по указание на ВКП:

•Регистър за кореспонденция с органите на КУИППД;
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•Регистър за спрени ДП срещу известен извършител;
•Регистър за спрени ДП срещу неизвестен извършител;
•Регистър за Международна дейност;
•Регистър за лица срещу, които са образувани и се водят две и повече ДП;
•Регистър на документи, получени и съставени по повод и във връзка с

вземането и прилагането на мярка за защита на свидетел.
•Регистър заявления ЗДОИ;
•Регистър наложена МНО „Задържане под стража“;
•Регистър на исканията за предоставяне на данни от предприятията,

предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги по
реда на чл. 159, ал. 1 от НПК във вр. чл. 251г, ал. 5 от ЗЕС;

•Регистър на внесени искания за одобрение на протоколи за извършени
неотложни следствени действия;

•Регистър на исканията за осъществяване на достъп до информацията в
регистъра на банковите сметки и сейфове, създаден от БНБ;

•Регистър на преписки и досъдебни производства с предмет престъпление
сред изброените в чл.83”а” от ЗАНН;

•Регистър на подадените уведомления до КОНПИ;
•Регистър на заявленията за среща с Административния ръководител на

РП Севлиево.

-водени по собствена преценка:

•Регистър на спрени ДП на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК;
•Регистър на ДП, водени за престъпления с предмет наркотични

вещества;
•Регистър на ДП с предмет акцизни стоки;
•Регистър на дела по ЗОДОВ.

2. От тях:

- водени на хартиен носител:

•Входящ дневник;
•Изходящ дневник;
•Азбучник към входящия дневник;
•Разносна книга;
•Паркетна книга;
•Книга за задържаните лица;
•Книга за веществените доказателства;
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•Специален дневник на ВД, по ДП, разследвани от прокурор;
•Следствена книга;
•Книга за присъдите;

•Азбучник към книга за присъди;
•Регистър за върнатите от съда дела;
•Регистър за оправдателните присъди;
•Регистър заявления ЗДОИ;
•Регистър наложена МНО „Задържане под стража“;
•Регистър на исканията за предоставяне на данни от предприятията,

предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги по
реда на чл. 159, ал. 1 от НПК във вр. чл. 251г, ал. 5 от ЗЕС;

•Регистър /книга/ за веществени доказателства – моторни превозни
средства;

•Регистър на внесени искания за одобрение на протоколи за
извършени неотложни следствени действия;

•Регистър на исканията за осъществяване на достъп до информацията в
регистъра на банковите сметки и сейфове, създаден от БНБ;

•Регистър на заявленията за среща с Административния ръководител на
РП Севлиево;

•Регистър на преписки и досъдебни производства с предмет престъпление
сред изброените в чл.83”а” от ЗАНН;

•Регистър на документи, получени и съставени по повод и във връзка с
вземането и прилагането на мярка за защита на свидетел.

-водени на електронен носител:
•Регистър за върнатите от съда дела;
•Регистър за оправдателните присъди;
•Регистър за спрени ДП срещу известен извършител;
•Регистър за спрени ДП срещу неизвестен извършител;
•Регистър за Международна дейност;
•Регистър НЗ;
•Регистър заявления ЗДОИ;
•Регистър наложена МНО „Задържане под стража“;
•Регистър на спрени ДП на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК;
•Регистър на дела по ЗОДОВ;
•Регистър на ДП, водени за престъпления с предмет наркотични

вещества;
•Регистър на ДП, с предмет акцизни стоки.
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Воденето на част от книгите, регистрите и дневниците се проследи при
извършената проверка по движението на конкретните преписки и дела.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.

Всички справки и статистически отчети, които се изискват от Районна
прокуратура Севлиево, независимо дали касаят административната дейност или
прокурорската работа, се изготвят съобразно  конкретните изисквания и в
съответствие с указанията на ВКП.

5.3. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:
Правни програми:
„АПИС“
Деловодни програми, предоставени от ВКП и ВСС:
„Унифицирана информационна система“ на ПРБ;
Главният счетоводител оперира със счетоводна програма „Web  БП  -
Konto 66” и ПП „Аладин”. На всички компютри са инсталирани
текстообработващи програми.

В РП Севлиево няма назначен системен администратор, като
функциите на такъв се изпълняват от системния администратор на РС
Севлиево, а в определение случаи се изисква съдействие от системния
администратор на Окръжна прокуратура Габрово.

Самостоятелно създадени деловодни програми - няма

6. СЛУЧАЕН ПРИНЦИП на разпределение на делата.

Действащата към момента на проверката уредба, касаеща
разпределението на преписките и делата на случайния принцип е създадена със
Заповед № 8/17.01.2020г. С нея са определени 9 групи преписки, които ще се
разпределят, въведени в модула за случайно разпределение на УИС-3 в РП
Севлиево, прокурорите, между които ще се разпределят преписките и
досъдебните производства в различните групи и процента на натовареност на
всеки прокурор в отделните групи.

Административният ръководител участва във всички групи, като с 90%
натовареност е в групи „Преписки” и „Досъдебни производства”, а в останалите
групи е със 100% натовареност.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на
случайното разпределение. Действащата заповед на административния



10

ръководител е в съответствие с Правилата за приложение на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на
„случайния подбор“ в прокуратурата, утвърдени със Заповед № РД-02-
41/14.10.2015 г. на главния прокурор.

7. СРЕДНА натовареност на прокуратурата

Съгласно предоставената справка средната натовареност на прокурор в
прокуратурата за 2018г. е 3.18, а за 2019г. - 4.15.

8. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.

Всички справки, доклади, тримесечни, шестмесечни и деветмесечни
отчети, се изготвят от ресорните отговорници и от съдебните служители,
според задълженията им, определени с длъжностните характеристики, или
разпоредени със заповед  на административния ръководител.

9. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ  от административния
ръководител за целия проверяван период - няма.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства

Със заповед № 61/25.11.2013 г. на административния ръководител на РП
Севлиево е разпоредено, считано от 01.12.2013 г. в РП Севлиево да започне
водене на нов регистрационен дневник на ВД, съдържащ съответните
реквизити. При предаване и връщане на ВД стриктно да се спазват
разпоредбите на ПОДАПРБ. Заповедта е издадена, с оглед препоръките в акта
за извършена комплексна проверка в РП Севлиево от ИВСС и с оглед
необходимостта от подобряване на организацията по съхранението и
работата с ВД.

Със заповед № 17/24.04.2015 г. в РП Севлиево е заведен отделен регистър
за ВД- МПС, по образец, установен с ПОДАПРБ. Със заповедта са определени
и служители, на които е възложено воденето и актуализирането на регистъра на
хартиен и електронен носител. На проверяващия екип бяха представени книга
за ВД с входяща и изходяща част, както и специален дневник за ВД- МПС.

Със заповед № 12/22.02.2019 г. на административния ръководител е
назначена комисия, която да извърши инвентаризация на ВД  и да обобщи
резултатите  от нея.
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Със заповед № 34/11.04.2018 г. на административния ръководител е
сформирана комисия, която да провери съхранението на ВД и имали
доказателство по отношение на което липсва разпореждане на прокурор или
разпореждането не е изпълнено.

Със заповед № 111/17.10.2018 г. на административния ръководител е
определена постоянна комисия, която да извършва действия по унищожаване
на ВД, за които това е постановено изрично.

С оглед изпълнение на задължението по чл. 110, ал. 5 от НПК,
административният ръководител предостави справка, от която е видно, че РП
Севлиево не е сключвала договор за наемане на банков сейф в търговска банка,
обслужваща държавния бюджет, с цел съхранение на ВД, които поради
спецификата си не могат да се прилагат към ДП, съгласно изискванията на чл.
110, ал. 5 НПК и чл. 78 ПАПРБ, поради липса на целесъобразност от разходване
на паричен ресурс, без възникнала необходимост от това. В същото време е
налице устна договореност между главния счетоводител на РП Севлиево и
Управителя на банка „ДСК“ –клон Севлиево, за наемане на такъв и сключване
на договор за наемане на банков сейф, в случай на възникнала необходимост от
съхранение на парични средства и други ценности, иззети като в.д. по
досъдебни производства.

Установи се, че в РП Севлиево е създадена необходимата организация за
приемане, съхранение и предаване на ВД, съобразно ПАПРБ, както и за
съхранение на пари и ценности, в изпълнение на  разпоредбата на чл. 110, ал. 5
от НПК  и указание изх. № 4134/2012г от 22.04.2014г. на главния прокурор.

11. ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ на административния
ръководител по организация на дейността на прокуратурата.

По указание на главния прокурор :

за 2018 г.- 32 бр.

за 2019 г.- 24 бр.

По собствена преценка:

за 2018г.- 20 бр.

за 2019г. - 26 бр.

Заповедите се свеждат до знанието на адресатите чрез връчването им
лично срещу подпис, отразено на гърба на самата заповед.
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12. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ от горестоящите прокуратури или други
органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката прокурорска дейност.

През проверявания период от горестоящата ОП Габрово са извършвани
проверки, съобразно Плана на контролно-ревизионната дейност на Окръжна
прокуратура Габрово за 2018 и 2019 година, част от които са със следната
тематика:

През 2018г.
-Тематична проверка с предмет, анализ на върнати наказателни

производства от съда на прокуратурата по реда на чл. 249, ал. 2 и чл. 288 от
НПК, през второто шестмесечие на 2017 година. За резултатите от проверката в
РП Севлиево на 17.01.2018 година е постъпил доклад на ревизиращият екип,
който е бил предоставен за запознаване на прокурорите. По отношение РП
Севлиево, не са били отправени конкретни препоръки, но е отправена една обща
препоръка към всички районни прокуратури, изразяваща се в това, при всяко
връщане в конкретна хипотеза, прокурорите да обсъждат, причините за връщане
на конкретното дело и да набелязват мерки за недопускане връщане на
наказателни производства.

С Разпореждане №1 от 29.01.2018 година на административния
ръководител на РП Севлиево, е вменено в задължение на прокурорите от РП
Севлиево, при върнати наказателни производства от съда на прокуратурата по
реда на чл. 249, ал. 2 и чл. 288 от НПК, считано от 01.02.2018 година, върнатото
дело незабавно да се докладва на административния ръководител и след
преценка от негова страна, същото де бъде подложено на обсъждане на нарочно
работно съвещание.

-Въз основа на Заповед №146/29.08.2018 г. на административния
ръководител – окръжен прокурор на ОП Габрово, в РП Севлиево е извършена
тематична проверка на досъдебните производства по следните пунктове:

„спрени ДП, водени срещу „известен извършител” – създадена
организация и контрол, с оглед изчерпване издирвателните мероприятия и
оптимизиране координацията разследващ полицай – наблюдаващ прокурор.“

В резултат на извършената проверка в РП Севлиево на 16.10.2018 година е
постъпил Доклад на ревизиращият екип,  в който не са отправени препоръки  по
оптимизиране на организацията на работата по тия дела.

-Със Заповед № 175/07.11.2018г. на административния ръководител на ОП
Габрово на 09.11.2018 г.  ревизиращ екип е извършил комплексна ревизия на РП
Севлиево за дейността и през периода 01.01.2016 г.-30.06.2018 г.
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На проверяващия екип беше предоставен Доклада от ревизията. В
изводите на същия е отразено, че в хода на ревизията е констатирана
организация и изпълнение на преките задължения произтичащи от ЗСВ, НПК,
Указания и вътрешно организационни актове на ПРБ, като не са констатирани
съществени пропуски и не е налице необходимост от даване на препоръки по
оптимизиране дейността на РП Севлиево. Докладът е постъпил в РП Севлиево
на 05.12.2018 г. и на него има отметка, че прокурорите са запознати с него.

През 2019 г.

-Тематична проверка за постановени оправдателни присъди и подадени
въззивни протести за периода 01.07.2018 г.  – 31.12.2018 г. На 07.02.2019 година
в РП Севлиево е постъпил Доклад, изготвен от екипа, извършил тематичната
проверка. Незабавно след получаването му, същият е предоставен за
запознаване на прокурорите от РП Севлиево. В доклада не са отправени
препоръки към магистратите в РП Севлиево.

-В изпълнение на Заповед № 93/2019 г. от 06.06.2019 г. на
административния ръководител, окръжен прокурор на ОП Габрово е извършена
проверка на начина на упражняване на прокурорските правомощия за контрол и
срочното провеждане на разследването, видове и ритмичност на указани
следствени действия, според предмета на разследването, причини довели до
удължаване на разследването над 2 години.

На 01.07.2019 година е постъпил доклад на ревизиращият екип, в който не
са отправени препоръки към прокурорите в РП Севлиево.

На 05.12.2019г. административният ръководител, районен прокурор на РП
Севлиево е издал Заповед № 116, с която разпорежда на разследващите органи -
разследващи полицаи при РУ на МВР-Севлиево да изготвят следствено
календарни планове по водените от тях досъдебни производства.

-Със заповед №96/06.06.2019г. на административния ръководител,
окръжен прокурор на ОП Габрово, е извършена тематична проверка в РП
Севлиево, с предмет „анализ на върнати наказателни производства от съда на
прокуратурата по реда на чл. 249, ал. 2 и чл. 288 от НПК, през първото
шестмесечие на 2019 година“. В резултат на извършената проверка в РП
Севлиево на 22.09.2019 година е постъпил доклад на ревизиращият екип, в
който не са били отправени препоръки към магистратите в РП Севлиево.
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-В изпълнение на заповед №97/06.06.2019г. на административния
ръководител, окръжен прокурор на ОП Габрово, е извършена тематична
проверка в РП Севлиево за постановени оправдателни присъди и подадени
въззивни протести за периода 01.01.2019 г.  – 31.12.2019г. На 22.07.2019 година
в РП-Севлиево   е постъпил Доклад,  изготвен от екипа извършил тематичната
проверка, в който е отразено, че не са констатирани проблеми.

-Тематична проверка с предмет спрени досъдебни производства,
създадена организация и контрол с оглед изчерпване издирвателните
мероприятия и оптимизиране координацията разследващ полицай, следовател –
наблюдаващ прокурори при наличие на условия по чл.245, ал.2 от НПК, за
предприети организационни мерки по изпълнение задължението по чл.22, ал.2
от НПК, за приключване на разследването в разумен срок. В резултат на
извършената проверка в РП Севлиево на 06.11.2019 година е постъпил доклад
на ревизиращият екип, който е предоставен за запознаване на прокурорите от
РП Севлиево. По отношение РП Севлиево е отправена  една препоръка - да се
предприемат организационни мерки, касаещи спрените  досъдебни
производства, които не се водят срещу установено лице.  РП Севлиево да
осъществява периодичен контрол по набелязаните мерки за разкриване на
извършителите, докладване на резултатите от тях и преценка на
наблюдаващите прокурори за възобновяване на наказателното производство.

Със Заповед №107 от 20.11.2019 година на административния
ръководител на РП Севлиево, е вменено задължение на прокурорите при РП
Севлиево, считано от 20.11.2019 година, до краят на месец декември на 2019
година, наблюдаващите спрени досъдебни производства прокурори при РП
Севлиево, които не се водят срещу установено лице, да изискат информация от
РУ на МВР-Севлиево по набелязаните мерки за разкриване на извършителите,
докладване на резултатите от тях и преценка на наблюдаващите прокурори за
възобновяване на наказателното производство, по тези дела. Считано от
01.01.2020 година, периодично, но не по малко от два пъти годишно,
прокурорите при РП Севлиево да осъществяват гореописания контрол по
спрените досъдебни производства срещу неустановен извършител най малко
два пъти годишно, чрез изискване на  информация от РУ на МВР-Севлиево по
набелязаните мерки за разкриване на извършителите, докладване на
резултатите от тях и преценка за възобновяване на наказателното производство.

При извършените проверки от ОП Габрово, за проверявания период, като
цяло не са констатирани съществени пропуски в административната и
прокурорската дейност в РП Севлиево. Наблюдаващите прокурори са се
запознавали своевременно с постъпилите Доклади с резултати от проверката,



15

а административният ръководител е предприемал необходимите
организационни мерки за изпълнение на дадените препоръки.

13. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и съдебни
служители.

През 2018г. прокурор Даниела Йовчева е участвала в семинар на тема
„Разследване на телефонни измами“, а двама съдебни деловодители са
участвали в семинар на тема „Работа с УИС на ПРБ-версия 3“.

През 2019г. един съдебен деловодител е участвал в два семинара на тема
„Въведение в работата на администрацията на ПРБ“ и „Етично поведение на
съдебния служител“.

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗСВ.

1. ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ през 2019 г. –444 /през 2018 г. -
451/.  От тях:

- новообразувани – през 2019 г. -411 /през 2018г.- 412/;
- образувани в предходни периоди:  през 2019 г. – 33  /през 2018 г. - 39/;

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка  през 2019 г. –
188 броя. /през 2018 г. – 238/

2.1 преписки, върнати след извършена предварителна проверка – през
2019г.- 17 бр. /през 2018г. – 18 бр./

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка през 2019 г. – 1, през 2018 г.- 1.

Бяха изискани и предоставени двете преписки, по които през
проверявания период наблюдаващите прокурори са извършили лична
проверка.

пр. пр. 810/2018 г. наблюдаващ прокурор Тихомир Петков;
пр. пр. 486/2019 г. наблюдаващ прокурор Тихомир Петков.

По двете преписки наблюдаващият прокурор е издал разпореждане за
извършване на лична проверка, която е извършена в срока по чл. 145, ал. 2
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ЗСВ. След приключването им, преписките са решени по същество с надлежен
прокурорски акт, като и по двете е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила:

4.1. до два месеца – 2019 г.- 168 /2018 г. –223/
4.2. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ – няма за проверявания период.

5. РЕШЕНИ - през 2019 г. - общо 411 /през 2018г. -430/.

От тях :

5.1. Решени в едномесечен срок – за 2019 г. – 411, /през 2018г. -430/.

5.2 Решени след изтичане на едномесечния срок – няма за
проверявания период.

5.3. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство
през 2019 г. общ брой – 217 /през 2018г. - 215/.  От тях: обжалвани през 2019г.-
3 постановления, които са потвърдени; през 2018г. обжалвани -12,  от които са
потвърдени 10 и са отменени – 2.

5.4. Образувани досъдебни производства: през 2019г. - общо 217, през
2018г. – 165 бр.

6. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период – за 2019 – 25 /за 2018 г. -23/.

Няма нерешени преписки намиращи се при прокурора, със срок над един
месец за проверявания период.

Бяха изискани и проверени двете преписки, приключили с постановления
за отказ от образуване на досъдебно производство, които са били отменени:

Пр. пр. № 638/2018г. по описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор
Тихомир Петков. Преписката е образувана по повод постъпила жалба на
26.06.2018 г. в РП Севлиево, която на същата дата с протокол за избор е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С разпореждане от 26.06.2018 г.
наблюдаващият  прокурор е възложил извършване на проверка от РУ на МВР
Севлиево, с дадени подробни указания и със срок до 3 месеца за извършването
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и. Преписката е постъпила, с извършена проверка, на 26.07.2018 г. и на  същата
дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 10.08.2018
г. е отказано образуване на досъдебно производство. Разпоредено е препис от
постановлението да се изпрати на пострадалата, като е посочен и органа пред
който същото подлежи на обжалване. На 27.08.2018 г. в РП Севлиево е
постъпила жалба срещу постановлението, която с писмо от същата датата,
заедно с преписката, е изпратена на ОП Габрово. С постановление от 05.09.2018
г. по пр. пр. № 1742/2018 г. наблюдаващият прокурор от ОП Габрово е отменил
постановлението и е върнал преписката на РП Севлиево за допълнителна
проверка, с дадени указания. Преписката е върната в РП Севлиево на 10.09.2018
г. На 26.09.2018 г. наблюдаващият  прокурор е подал протест срещу
постановлението на ОП Габрово. С постановление от 10.10.2018 г. по пр. пр. №
1258/2018 г. прокурор от АП Велико Търново е потвърдил постановлението на
ОП Габрово и е разпоредил на РП Севлиево да изпълни дадените указания за
провеждане на допълнителна проверка и решаване отново по същество.
Преписката е върната в РП Севлиево на 16.10.2018 г. С постановление от
същата дата наблюдаващият прокурор е възложил допълнителна проверка на
РУП Севлиево, с дадени указания и срок за извършване до 3 месеца.
Преписката е върната в прокуратурата, с извършена проверка на 15.11.2018 г. и
на същата дата е разпределена  на наблюдаващия прокурор. С постановление от
14.12.2018 г. отново е отказано образуване на досъдебно производство. Срещу
постановлението отново е постъпила жалба, която заедно с преписката е
изпратена с писмо от 27.12.2018 г. на ОП Габрово. С постановление от
10.01.2019 г. ОП Габрово е потвърдила постановлението на РП Севлиево.

Пр. пр. №778 /2017г. по описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор
Десислава Христова. Преписката е образувана на 22.06.2017 г. по постъпил
сигнал и с протокол за избор от същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор. С разпореждане от 23.06.2017 г. наблюдаващият прокурор е
възложил на служител от РУП Севлиево извършване на проверка със срок от 30
дни и дадени указания. Срокът на проверката е удължен от наблюдаващия
прокурор до 60 дни, считано от получаването и. Преписката е постъпила, с
извършена проверка, на 24.08.2017 г. С постановление от 19.09.2017 г. е
отказано образуване на досъдебно производство. Разпоредено е препис да се
изпрати на жалбоподателката, като е указан начина на обжалване. С
постановление от 05.10.2017 г. по пр. пр. № 2282/2017 г. прокурор от ОП
Габрово е отменил постановлението на РП Севлиево. Преписката е върната в
РП Севлиево на 09.10.2017 г. На 11.10.2017 г. е подаден протест от
наблюдаващия прокурор до АП Велико Търново. С постановление от
17.01.2018 г. по пр. пр.№ 1662/2017 г. прокурор от АП Велико Търново е
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потвърдил постановлението на ОП Габрово и е разпоредил извършване на
допълнителна проверка от РП Севлиево, съгласно указанията дадени в
обстоятелствената част на постановлението на ОП Габрово. На 29.01.2018 г.
наблюдаващият прокурор от РП Севлиево е изпратил протест до ВКП срещу
постановлението на АП Велико Търново. С постановление от 06.03.2018 г. по
пр. пр. № 1540/2018 г. прокурор от ВКП е потвърдил постановлението на АП
Велико Търново, като е разпоредил на РП Севлиево да изпълни указаниятаq
дадени от ОП Габрово. Преписката е върната в РП Севлиево на 08.03.2018 г. С
разпореждане от 12.03.2018 г. наблюдаващият прокурор е изпратил преписката
за допълнителна проверка на РУП Севлиево с дадени указания и срок за
извършване на проверката до 05.04.2018 г. Срокът на проверката е удължен от
наблюдаващия прокурор до 60 дни. Преписката е върната в прокуратурата, с
извършена проверка, на 11.05.2018 г. С постановление от 05.06.2018 г. отново е
отказано образуване на досъдебно производство. На 18.06.2018 г. е постъпила
жалба срещу постановлението, която с писмо от същата дата, заедно с
преписката е изпратена на ОП Габрово. С постановление от 21.06.2018 г. ОП
Габрово е отменила постановлението на РП Севлиево. В мотивите е посочено,
че въпреки наличните данни и дадените указания фактическата обстановка не е
изяснена в пълнота, което е довело до поредното необективно и неточно
решаване на сигнала. Преписката е върната в РП Севлиево на 22.06.2018 г. С
постановление от 04.07.2018 г. наблюдаващият прокурор Христова се е отвела
от решаване на преписката. С постановление от 06.07.2018 г. по пр. пр. №
1274/2018 г. зам. окръжният прокурор при ОП Габрово е уважил искането за
отвод на наблюдаващия прокурор Христова. Преписката е върната в РП
Севлиево на 10.07.2018 г. С протокол за избор от същата дата преписката е
разпределена на прокурор Даниела Йовчева. С разпореждане от 07.08.2018 г.
прокурор Йовчева е изпратила преписката на РУП Севлиево за изпълнение на
указанията в отменителното постановление на ОП Габрово, като подробно е
разяснила начина, по който следва да бъдат изпълнени дадените указания и е
определила срок от 30 дни. Срокът на проверката е удължен от наблюдаващия
прокурор до 60 дни. Преписката е върната в прокуратурата, с извършена
проверка, на 05.10.2018 г. С постановление от 02.11.2018 г. е образувано
досъдебно производство за престъпление по чл. 290, ал. 1 НК, като
разследването е възложено на разследващ полицай при РУП Севлиево. Срокът
на разследване е удължаван няколкократно, последно с един месец, считано от
08.11.2019 г. С постановление от 06.12.2019 г. производството по делото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал.1, т. 1 НПК.

Бяха проверени и следните преписки, по които е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство, както следва:
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Пр. пр. 633/2018 г. по описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор
Десислава Христова. Преписката е образувана по постъпил сигнал в РП
Севлиево на 25.06.2018 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределен на
наблюдаващия  прокурор. С разпореждане от 26.06.2018 г. е възложено на РУП
Севлиево извършване на предварителна проверка в срок от 30 дни. Преписката
е постъпила, с извършена проверка на 23.07.2018 г. С постановление от
01.08.2018 г. е отказано образуване на досъдебно производство. Разпоредено е
копие от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като е  указно, че
подлежи на обжалване пред ОП Габрово. След извършена справка в куриерския
дневник се установи, че препис от постановлението е изпратено на
жалбоподателя с обикновена поща на 02.08.2018 г., което е удостоверено с дата
с пощенско клеймо.

Пр. пр. 318/2018 г. по описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор
Даниела Йовчева. Преписката е образувана на 13.03.2018 г. по подаден в РП
Севлиево сигнал и с протокол за избор от същата дата е разпределен на
наблюдаващия прокурор. С разпореждане от 14.03.2018 г. е възложено на РУП
Севлиево извършване на предварителна проверка в срок от 30 дни. Срокът на
проверката е удължен от наблюдаващия прокурор до 60 дни. Преписката е
постъпила, с извършена проверка, на 11.05.2018 г. С постановление от
08.06.2018 г. е отказано образуване на досъдебно производство. Разпоредено е
копие от постановлението да се изпрати на жалбоподателя и е  указно, че
подлежи на обжалване пред ОП Габрово. След извършена справка в куриерския
дневник, се установи, че препис от постановлението е изпратен на
жалбоподателя с обикновена поща на 11.06.2018 г., което е удостоверено с дата
с пощенско клеймо.

Пр. пр. 242/2019 г. по описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор
Тихомир Петков. Преписката е образувана на 15.03.2019 г. по подаден в РП
Севлиево сигнал и с протокол за избор от същата дата е разпределен на
наблюдаващия прокурор. С разпореждане от 10.04.2019 г. е възложено на РУП
Севлиево извършване на предварителна проверка в срок 30 дни. Срокът е
удължен от наблюдаващия прокурор до 60 дни. Преписката е постъпила с
извършена проверка на 19.08.2019 г. С постановление от 18.09.2019 г. е
отказано образуване на ДП. Разпоредено е копие от постановлението да се
изпрати на жалбоподателя и е указано, че подлежи на обжалване пред ОП
Габрово. След извършена справка в куриерския дневник, се установи, че препис
от постановлението е изпратен на жалбоподателя с обикновена поща на
20.09.2019 г., което е удостоверено с дата с пощенско клеймо. Извърши се
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проверка и във входящия дневник и се установи, че записванията са коректни и
кореспондират с материалите по преписката.

Възложените от прокурорите  предварителни проверки се извършват в
указаните от тях срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 от ЗСВ. След
приключване на проверката, наблюдаващите прокурори се произнасят в
кратки срокове.

Изходящите документи /постановления и писма/ са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
прокурорите са разпореждали препис да се изпраща на жалбоподателите,
като е указван реда и начина на обжалване. Преписи от постановленията се
изпращат с обикновена поща, което се удостоверява със записване в
куриерския дневник на номера на преписката, името на адресата и пощенско
клеймо с дата .

През проверявания период от общо обжалваните 15 постановления са
отменени само две, които са протестирани, но протестите не са уважени.
Постъпилите жалби срещу постановленията се администрират своевременно
и се изпращат по компетентност на горестоящата прокуратура. При отмяна
на постановленията наблюдаващите прокурори предприемат незабавни мерки
за изпълнение на указанията.

Движението на преписките се проследи и във входящия дневник, като се
установи, че записванията са коректни и кореспондират с материалите.

IІІ.  ПРОВЕРКА на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в РП Габрово, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗСВ

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП.
През 2019г. в РП Севлиево са наблюдавани общо 1439 досъдебни и бързи

производства, от които образувани през проверявания период - 422, образувани
в предходни години - 1017.

Решени от прокурор - 1240, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода - 19.

През 2018г. в РП Севлиево са наблюдавани общо 771 досъдебни и бързи
производства, от които образувани през проверявания период - 461, образувани
в предходни години – 310.
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Решени от прокурор - 584, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода – 11.

През 2019г. са наблюдавани 84 бързи производства, от които по 57
разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК.

През 2018г. са наблюдавани 102 бързи производства, от които по 77
разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК

2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2019г., ДП изпратени на разследващия орган – 5 и ДП, по които

прокурорът е извършил необходимите действия по разследване - няма
За 2018г., ДП изпратени на разследващия орган - 4 и ДП, по които

прокурорът е извършил необходимите действия по разследването -няма.

3. Спрени наказателни производства

Спрените наказателни производства в РП Севлиево през 2019г. са общо
150, от които срещу неизвестен извършител –143 и срещу известен извършител
- 7.

Спрените наказателни производства в РП Севлиево през 2018г. са общо
147, от които срещу неизвестен извършител 136 и срещу известен извършител
- 11.

Беше извършена проверка на случайно избрани дела, водени срещу
неизвестен извършител, спрени през 2019г. и 2018г., като резултатите са
отразени и в табличен вид.

ДП№ Пр.№ Дата на
спиране

Указания за
периодично
уведомяване

Справки от МВР Напом.
писма

ДП № 190/18г.
РУП- Севлиево

257/2018 г.
Десислава
Христова

03.07.2018 г. на 3 месеца една справка от
27.02.2020 г.

не

ДП № 63/18г.
РУП- Севлиево

208/2018г.
Десислава
Христова

22.05.2018г.  на 3 месеца една справка от
27.02.2020 г.

не

ДП № 77/18г.
РУП- Севлиево

241/2018г.
Даниела
Йовчева

26.06.2018 г. периодично една справка от
31.01.2020 г.

не

ДП № 77/19г.
РУП- Севлиево

197/2019 г.
Даниела
Йовчева

25.06.2019 г. периодично една справка от
31.01.2020 г.

не
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ДП № 175/18г.
РУП- Севлиево

320/2018 г.
Тихомир
Петков

04.06.2018 г. няма една справка от
12.02.2020 г.

не

ДП № 26/19г.
РУП- Севлиево

78/2019г.
Тихомир
Петков

21.08.2019 г. няма една справка от
31.01.2020 г.

не

Със заповед №107/20.11.2019 г. административният ръководител на РП
Севлиево е разпоредил, считано от 01.01.2020 г. периодично, но не по- малко от
два пъти годишно, прокурорите от РП Севлиево да изпълняват контрол по
спрените ДП срещу неизвестен извършител, като най-малко два пъти годишно
изискват информация от РУ на МВР Севлиево по набелязаните мерки за
разкриване на извършителите, докладване на резултатите от тях и преценка на
наблюдаващите прокурори за възобновяване на наказателното производство.

Извърши се проверка на дела, водени срещу известен извършител,
спрени през 2018 г. и 2019 г., които към момента на проверката не са
възобновени, както следва:

ДП № 419/2017 г. по описа РУП-Севлиево, пр. пр. № 1117/2017 г. по
описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор Тихомир Петков.
Досъдебното производство е започнало на 17.09.2017 г. на основание чл. 212,
ал. 2 НПК срещу НИ за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 НК.
В хода на производството  е било привлечено в качеството на обвиняем едно
лице за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 НК, като на същия
е била взета мярка за неотклонение „подписка“. След приключване на
разследването делото е постъпило в прокуратурата на 21.05.2018 г. с мнение за
спиране на производството. С постановление от 28.05.2018 г. производството
по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, пр. 1, във вр. чл. 25, ал. 1, т.
2 НПК. Лицето е обявено за ОДИ, включително и в държавите членки на ЕС с
европейска заповед за арест. В постановлението няма изрично разпореждане
прокуратурата да бъде уведомена за резултатите от издирването. С писмо от
26.05.2019 г. наблюдаващият прокурор е изискал да бъде уведомен писмено  за
резултатите от издирването. Отговор е постъпил на 05.06.2019 г., в който е
посочено, че лицето е задържано във връзка с ЕЗА в Кралство Белгия на
03.08.2018 г., но не е получавана допълнителна информация за лицето. На
23.10.2019 г. наблюдаващият прокурор отново е поискал да бъде уведомен за
резултатите от издирването. Информация е постъпила на 05.11.2019 г.,
съдържаща същите данни. С писмо от 29.07.2020 г. наблюдаващият прокурор
отново е поискал да бъде уведомен за резултатите от издирването, като
информация е постъпила на 06.08.2020 г. от която е видно, че няма данни
лицето да е влизало в страната.
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ДП № 46/2019 г. по описа РУП-Севлиево, пр. пр. № 126/2019 г. по
описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор Тихомир Петков. Образувано
е с постановление на прокурор Петков от 07.02.2019 г. за престъпление по чл.
206, ал. 1 НК.  С постановление от 16.04.2019 г. производството по делото е
спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, пр. 1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 НПК. В
постановлението е посочено, че във връзка с необходимостта от предявяване на
обвинения и извършване на следствени действия с автора на деянието, на
лицето е била изпратена призовка, същият не е намерен на последния известен
адрес и не е известно местонахождението му. Лицето е обявено за ОДИ. В
постановлението няма разпореждане прокуратурата да бъде уведомявана за
резултатите от издирването. С писмо от 26.05.2019 г. наблюдаващият прокурор
е изискал да бъде уведомен, относно резултатите от проведеното до момента
ОДИ. Отговор е постъпил на 05.06.2019 г. С писмо от 23.10.2019 г.
наблюдаващият прокурор отново е поискал да бъде уведомен, като отговор е
постъпил на 05.11.2019 г. На 29.07.2020 г. отново е изискана от началника на
РУП Севлиево информация, която е постъпила на 06.08.2020 г.

Бяха проверени още:
 -ДП 520/2018 г. по описа РУП-Севлиево, пр. пр. 1128/2018 г. по описа

на РП Севлиево;
- ДП 312/2018 г. по описа РУП-Севлиево, пр. пр. 637/2018 г. по описа на

РП Севлиево;
- ДП 57/2019 г. по описа РУП-Севлиево, пр. пр. 161/2019 г. по описа на

РП Севлиево;
- ДП 462/2018 г. по описа РУП-Севлиево, пр. пр. 879/2018 г. по описа на

РП Севлиево;
- ДП 93/2018 г. по описа РУП-Севлиево, пр. пр. 287/2018 г. по описа на

РП Севлиево;
По всички дела наблюдаващ прокурор е Тихомир Петков. В

постановленията за спиране не се съдържа разпореждане за предоставяне на
информация, но по всички тях периодично (от три до шест месеца) е
изисквана информация от наблюдаващия прокурор за резултатите от ОИМ и
такава е получавана своевременно.

ДП № 461/2017 г. по описа РУП-Севлиево, пр. пр. № 1007/2017 г. по
описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор Десислава Христова.
Образувано е с постановление на прокурор Христова от 26.10.2017 г. срещу
виновното лице за престъпление по чл. 183, ал. 1 НК.  С постановление от
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08.01.2018 г.  производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т.
1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 НПК. В постановлението е посочено, че  в хода на
разследването е установен извършителят на престъплението,  призовано е в
качеството на обвиняем по досъдебното производство, с оглед привличане на
лицето, но не е открито на постоянния адрес и е обявено за ОДИ.  В
постановлението няма разпореждане прокуратурата да бъде уведомявана за
резултатите от издирването. С писмо от 30.05.2019 г. прокурор Петков е
изискал прокуратурата да бъде уведомена относно резултатите от проведеното
до момента ОДИ. Отговор е постъпил на 11.06.2019 г. С писмо от 24.10.2019 г.
прокурор Петков отново е поискал прокуратурата да бъде уведомена, като
отговор е постъпил на 13.11.2019 г.

Бяха проверени още:
 -ДП 328/2012 г. по описа РУП-Севлиево, пр. пр. 516/2012 г. по описа на

РП Севлиево;
- ДП 60/2018 г. по описа РУП-Севлиево, пр. пр. 206/2018 г. по описа на

РП Севлиево;
По трите досъдебни производства наблюдаващият прокурор Десислава

Христова, с оглед командироването и да изпълнява функциите на прокурор в
СпП, е била сменена с протокол за избор на заместващ прокурор, без смяна на
наблюдаващия прокурор, от  прокурор Тихомир Петков. Същият периодично е
изисквал информация за резултатите от издирването.

ДП № 322/2018 г. по описа РУП-Севлиево, пр. пр. № 669/2018 г. по
описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор Даниела Йовчева.
Досъдебното производство е започнало на  02.07.2018 г. за престъпление по чл.
164, ал. 2 НК.  С постановления от 03.07.2019 г. в качеството на обвиняеми са
привлечени две лица, които са обявени за ОДИ. С постановление от 25.04.2018
г. производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, пр. 1, вр.
чл. 25, ал. 1, т. 2 НПК. В постановлението е посочено, периодично
наблюдаващият прокурор да бъде уведомяван за резултатите от издирването. С
писмо от 29.10.2019 г. наблюдаващият прокурор е изискал да бъде уведомен
относно резултатите от проведеното до момента ОДИ. Отговор е постъпил на
05.11.2019 г.

ДП № 500/2017 г. по описа РУП-Севлиево, пр. пр. № 1323/2017 г. по
описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор Даниела Йовчева.
Досъдебното производство е започнало на  15.11.2017 г. за престъпление по чл.
354а, ал. 3, т. 1 НК.  С постановления от 27.05.2019 г. в качеството на обвиняем
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е привлечено едно лице, като постановлението не е предявено, тъй като лицето
не е установено на известните адреси и е обявено за ОДИ. С постановление от
05.07.2019 г. производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т.
1, пр. 1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 НПК. В постановлението е посочено, периодично
наблюдаващият прокурор да бъде уведомяван за резултатите от издирването. С
писмо от 29.10.2019 г. наблюдаващият прокурор е изискал да бъде уведомен
относно резултатите от проведеното до момента ОДИ. Отговор е постъпил на
05.11.2019 г.

Със заповед на административния ръководител от 15.07.2015 г. е
разпоредено в РП Севлиево да бъде извършен прецизен преглед от
наблюдаващия прокурор на спрените ДП водени срещу известен извършител,
образувани преди 2012 г.,  при които да се отчетат възможностите за
прекъсване на давностните срокове и провеждане на ДП в отсъствие на
обвиняемия. При констатация на формалните критерии по чл. 368, ал. 1 НПК да
се преценят възможностите за решаване на ДП по същество. Разпоредено е
също по водените срещу известен извършител ДП наблюдаващите прокурори
да изискват на всеки три месеца от РУ Севлиево справки за извършените
действия по издирване на обвиняемите лица които да се придружават с писмен
доклад за начина на проведеното издирване и планираните издирвателни
действия.

При предходната комплексна планова проверка, извършена от ИВСС е
констатирано, че наблюдаващите  прокурори не спазват разпоредбата на чл.
244, ал. 8 от НПК и е отправена съответна препоръка. Със заповед №
58/25.11.2013 г. административният ръководител е разпоредил служителите от
деловодството на РП Севлиево да извършват ежемесечна проверка на
досъдебни производства, спрени, поради невъзможността на разпит на
единствен свидетел- очевидец и при изтичане на една година от спиране на
наказателното производство незабавно делото да се докладва на наблюдаващия
прокурор за възобновяването му. Извърши се проверка на реалното изпълнение
на препоръката, чрез проверка на следните досъдебни производства:

ДП 50/2018 г. по описа на РУ Севлиево, пр.пр. 181/2018 г. по описа на
РП Севлиево. Делото е започнало на 04.02.2018 г. за престъпление по чл. 194,
ал. 1 от НК и с протокол за случаен избор на 05.02.2018 г. е разпределено на
прокурор Десислава Христова. Срокът на разследване е удължен с
постановление на наблюдаващия прокурор с два месеца, считано от 04.04.2018
г. Делото е постъпило в прокуратурата на 18.06.2018 г. с мнение за спиране. С
постановление От 21.06.2018 г. на прокурор Христова производството по
делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 (невъзможност да се проведе
разпит на единствен свидетел очевидец). С резолюция от 18.06.2019 г. на
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районния прокурор Петков преписката е преразпределена на прокурор Петков с
протокол за избор за смяна на прокурор, поради продължително отсъствие на
наблюдаващия прокурор Христова, която е командирована да изпълнява
функциите на прокурор в СпП. С постановление от 18.06.2019 г. на прокурор
Петков производството по делото е възобновено и делото е изпратено на
водещия разследването за продължаване на следствените действия, както и за
издирване на свидетеля. С постановление от същата дата срока за разследване е
удължен с два месеца, считано от 18.06.2019 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 21.08.2019 г. с мнение за спиране. С постановление от
21.08.2019 г. производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3
от НПК. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на водещия
разследването за продължаване издирването на лицето. С постановление от
01.09.2020 г.  на прокурор Петков, производството по делото е възобновено и с
постановление от същата дата срокът на разследване е удължен с два месеца.

ДП 494/2019 г. по описа на РУ Севлиево, пр. пр. 823/2019 г. по описа
на РП Севлиево. Досъдебното производство е спряно с постановление на
прокурор Десислава Христова и е възобновено в едногодишния срок.

От проверката се установява, че по всички спрени дела, водени срещу
известен извършител и неизвестен извършител, наблюдаващите прокурори са
осъществявали необходимия контрол. Не във всички постановления за спиране,
се съдържат указания към органите на полицията периодично да докладват
резултатите от проведените ОИМ, но по всички проверени дела се съдържат
писма, с които регулярно (на 4 или 6 месеца) се изискват справки за резултати
от издирването и своевременно е предоставяна информацията.  Лицата,
поради чието отсъствие са били спрени делата,  са били обявени за издирване.

Изпълнена е и препоръката от предходната комплексна планова
проверка на ИВСС, като досъдебните производства, спрени поради
невъзможността за разпит на единствен свидетел- очевидец, се възобновяват
при изтичане на една година от спиране на наказателното производство.

4. Възобновени наказателни производства
Възобновени наказателни производства през 2019г. – 28. От тях спрени

срещу неизвестен извършител -20, срещу известен извършител – 8.
Възобновени наказателни производства през 2018г. – 34. От тях спрени

срещу неизвестен извършител - 17, срещу известен извършител -17.
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5. Прекратени наказателни производства
През 2019г. са прекратени общо 936 ДП, от тях обжалвани пред съда –

няма. Обжалвани пред горестоящите прокуратури- няма. Служебно отменени
от горестоящите прокуратури  - 2. Прекратени ДП поради изтекла давност –
801.

През 2018г. са прекратени общо 246 ДП, от тях обжалвани пред съда – 3,
от които 1 е отменено. Обжалвани пред горестоящите прокуратури – няма,
служебно отменени от горестоящите прокуратури - няма. Прекратени ДП
поради изтекла давност – 129.

Наказателни производства прекратени на основание чл. 369, ал.2,
пр. 1 и ал. 4 от НПК през проверявания период  – няма.

Прекратени ДП
-  на основание чл.  243,  ал.1,  т.1,  вр.  с чл.  24,  ал.1,  т.  1  от НПК през

2019г.- 99 бр. /през 2018г. -80/
- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК - през 2019г. -10/ през 2018

г. -10/
- на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал.1, т. 8а от – през

2019г. -3/ през 2018 г. –1/.

Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване – няма за проверявания период.

Бяха изискани и проверени и трите дела, по които през проверявания
период наказателното производство е било прекратено и постановленията са
били обжалвани и отменени:

ДП № 55/2018 г. по описа на РУ Севлиево, пр. пр. № 197/2018г. по
описа на РП Севлиево. Досъдебното производство е започнало на 07.02.2018
г. за престъпление по чл. 234в, ал. 1, пр. 1 НК. С протокол за избор от
08.02.2018 г. е разпределено на прокурор Даниела Йовчева. Срокът за
разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от 07.06.2018 г.
Делото е постъпило в прокуратурата, с приключило разследване, на 20.08.2018
г., с мнение за прекратяване. С постановление от 17.09.2018 г. наблюдаващият
прокурор е прекратил производството по делото на основание чл. 243,  ал. 1, т.
2 НПК. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на
жалбоподателя, като е указан реда и начина на обжалване. Към наблюдателната
преписка е приложено обратна разписка, от която е видно, че лицето е
получило препис на 19.09.2018 г. Постановлението е обжалвано и с писмо от
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27.09.2018 г. делото е изпратено на РС Севлиево. С определение №
144/11.10.2018 г. по ЧНД № 369/2018 г. постановлението е отменено от съда и
делото е върнато за извършване на конкретно посочени следствени действия. В
мотивите на съда е посочено, че липсва анализ на събраните в хода на
разследване доказателства, а изводите които са направени са лаконични. Делото
е върнато в прокуратурата на 30.10.2018 г. С постановление от 02.11.2018 г.
наблюдаващият прокурор го е изпратил на разследващия орган, с указания
съобразени с тези в отменителното определение на съда. Срокът на разследване
е удължаван, последно с два месеца, считано от 25.08.2019 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 19.11.2019 г., с мнение за спиране. С
постановление от 18.12.2019 г. производството по делото е спряно на основание
чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. Разпоредено е периодично наблюдаващият прокурор да
бъде уведомяван за извършените до момента ОИМ за установяване
извършителя на деянието. Към наблюдателната преписката е приложена
справка, постъпила в прокуратурата на 18.02.2020 г., с която наблюдаващият
прокурор е уведомен, че извършителят не е разкрит.

ДП № 466/2018 г. по описа на РУП Севлиево, пр. пр. № 1022/2018г. по
описа на РП Севлиево. Досъдебното производство е започнало на 15.10.2018
г. за престъпление по чл. 134, ал. 1 НК. С протокол за избор от 16.10.2018 г. е
разпределено на прокурор Тихомир Петков. Срокът за разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано от 15.02.2019 г. На 11.02.2019 г.
делото е постъпило в прокуратурата за доклад на основание чл. 226 НПК и  с
постановление от същата дата е върнато на разследващия орган, с указания да
не се извършват други следствени действия и същото да бъде изпратено на
прокуратурата за решаване по същество. Делото е постъпило в прокуратурата с
приключило разследване на 19.02.2019 г., с мнение за прекратяване. С
постановление от 19.03.2019 г. производството по делото е прекратено на
основание чл. 243 ал. 1, т. 1, вр. чл. 24 ал. 1, т. 1 НПК. На преписката е
извършен служебен контрол от ОП Габрово и с постановление от 21.10.2019 г.
по пр. пр. № 1656/2019 г., постановлението на РП Севлиево е отменено, като
постановено при непълно установена фактическа обстановка и преписката е
върната  на РП Севлиево за изпълнение на указания. Преписката е постъпила в
РП Севлиево на 24.10.2019 г. С постановление на 25.10.2019 г.  наблюдаващият
прокурор го е изпратил на разследващия орган с указания, съобразени с тези в
отменителното постановление.  Срокът е удължаван, последно с два месеца,
считано от 24.04.2020 г. На 15.06.2020 г. делото е постъпило с писмо, за доклад
по чл. 219, ал. 1 НПК, ведно с проект на постановление за привличане на
обвиняем от 15.06.2020 г.  В горния десен ъгъл на постановлението е посочено,
че същото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 НПК, подпис на прокурора и
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дата. С писмо от същата дата, досъдебното производство е върнато на
разследващия, ведно с одобрено постановление за привличане на обвиняем, за
продължаване на следствените действия. С писмо от 29.06.2020 г. делото е
постъпило в прокуратурата за доклад по чл. 226 НПК. С постановление от
03.07.2020 г. делото е върнато на разследващия, с указания да не се извършват
други следствени действия и същото да бъде изпратено на прокуратурата за
решаване по същество. Делото е постъпило, с приключило разследване на
14.07.2020 г., с мнение за съд. С постановление от 13.08.2020 г. наказателното
производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т.1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1
от НПК. Към наблюдателните материали е приложена разписка за връчване от
кметския наместник на постановлението за прекратяване на пострадалия.

ДП № 84/2018 г. по описа на РУП Севлиево, пр. пр. № 263/2018г. по
описа на РП Севлиево. Досъдебното производство е започнало на 20.02.2018
г. за престъпление по чл. 134, ал. 1 НК. С протокол за избор от 21.02.2018 г. е
разпределено на прокурор Тихомир Петков. Срокът за разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано от 20.12.2018 г. Делото е постъпило
за доклад по чл. 226 НПК на 19.12.2018 г. С постановление от 03.01.2019 г.
делото е върнато на разследващия, с указания да не се извършват други
следствени действия и същото да бъде изпратено на прокуратурата за решаване
по същество. Делото е постъпило с приключено разследване на 18.01.2019 г., с
мнение за прекратяване. С постановление от 18.02.2019 г. производството по
делото е прекратено на основание чл. 243 ал. 1, т. 1, вр. чл. 24 ал. 1, т. 1 НПК.
По делото е приложена обратна разписка, от която е видно, че адресатът на
постановлението е получил препис на 27.02.2019 г. На постановлението е
поставена отметка, че същото е влязло в сила на 07.03.2019 г. На преписката е
извършен служебен контрол от ОП Габрово и с постановление от 28.10.2019 г.
по пр. пр. № 1658/2019 г. постановлението на РП Севлиево е отменено и делото
е върнато на РП Севлиево за допълнително разследване, с указания. Преписката
е постъпила в  РП Севлиево на 29.10.2019 г. С постановление на 29.10.2019 г.
наблюдаващият прокурор го е изпратил на разследващия орган с указания,
съобразени с тези в отменителното постановление. Срокът е удължаван,
последно с два месеца, считано от 29.12.2019 г.  На 03.02.2020 г. делото е
постъпило с писмо за доклад по чл. 226 ал. 1 НПК. С постановление от
03.02.2020 г. делото е върнато на разследващия, с указания да не се извършват
други следствени действия и същото да бъде изпратено на прокуратурата за
решаване по същество. Делото е постъпило в прокуратурата, с приключило
разследване на 12.02.2020 г., с мнение за прекратяване. С постановление от
17.02.2020 г. делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал.
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1, т. 1 НПК. Към наблюдателните материали е приложена разписка за връчване
на постановлението от 25.02.2020 г.

От предоставената от РП Севлиево информация е видно, че през
проверявания период незначителен брой постановления за прекратяване на
наказателното производство са били обжалвани /през 2018г. от общо
прекратени 246 дела са обжалвани пред съда 3, т.е. 1,22%, обжалвани пред
горестоящата прокуратуриа няма; през 2019г. от общо прекратени 936
досъдебни производства нито едно не е обжалвано пред съда, или пред
горестоящата прокуратура/. Много малък е и броя на отменените актове –
общо 3 за проверявания период. Тази положителна тенденция и проверката
на конкретни досъдебни производства налага извода, че наблюдаващите
прокурори пристъпват към решаване на делата след събиране на
необходимите доказателства и задълбоченото им анализиране.

След отмяната на постановленията и връщане на делото,
наблюдаващите прокурори го изпращат незабавно на разследващия орган, с
дадени указания, съобразени с тези в отменителния акт.

 Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверява с попълване на
бланковата форма за доклад в постановлението за привличане, с което реално
е изпълнена дадената от ИВСС препоръка при предходната комплексна
планова проверка.

Удостоверява се и провеждането на доклада по чл. 226, ал. 1 от НПК.

6.Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства:

6.1. През 2019г.
6.1.1. Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на
разследване - общо 644, уважени-642 и 2 неуважени.

6.1.2. Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до административния ръководител
на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор на
основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК - общо 212, всички са уважени.

6.2. През 2018г.
6.2.1 Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на
разследване - общо 539, уважени -538, неуважени -1.

6.2.2. Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до административния ръководител
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на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор на
основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК – 172, всички са уважени.

7. Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството

ДП с продължителност на разследването над 6 месеца за 2019 г. –
192,  а за 2018 г. са 127, като част от делата са посочени и през двете
години.

Проверяващият екип изиска допълнителна информация, от която се
установи, че от общо посочените за 2018г. и 2019г. 319 досъдебни
производства с продължителност на разследването над шест месеца/ като
част от делата са отчетени и през двете години/, към момента на
проверката – 29.09.2020г., прокурорите от РП Севлиево са решили 281
досъдебни производства.

В предоставената от РП Севлиево справка, като причини за
продължителността на разследването са посочени множество способи
за събиране на доказателства с необходима последователност и
невъзможност от паралелното извършване на следствени действия,
оперативно - издирвателната работа на органите на МВР по
установяване и издирване на участници в производството. При
извършената проверка на конкретни дела се установи, че независимо
от това, че РП Севлиево отчита висока натовареност на
прокурорите, сроковете за разследване по наблюдаваните от тях
досъдебни производства не надхвърлят разумния срок, съобразено и
със съответния предмет на разследване.

За проверявания период ДП, по които от привличането на
обвиняемия са изтекли повече от две години - през 2019 г. – няма /през
2018 г. -5/.

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал.1, т. 4 от НПК – за 2019 г. -няма /през 2018 г. – няма/;

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал.1, т. 5 от НПК – за 2019 г. -2 / през 2018 – 1/;

8. Внесени искания до съда за:
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Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.  72,  ал.  1  и чл.  73,  ал.  3
НПК– няма за проверявания период.

Внесени МНО през 2019г.- 5 от тях:
МНО „задържане под стража” – общо – 5.
- уважени - 5 бр.
- неуважени – няма.
- подадени протести – няма.
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Внесени МНО през 2018г., общо- 9.
МНО „задържане под стража” – общо – 9.
- уважени -9 бр.
- неуважени – няма.
- подадени протести – няма.
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Отмяна на мерките за неотклонение:
-  в срока по чл.  234,  ал.  8  от НПК,  респ.  чл.  63,  ал.  4  от НПК за

2019г.-няма; за 2018 г. – няма.
- извън срока по чл. 234, ал. 8 от НПК, респ. чл. 63, ал. 4 от НПК – за

2019г.-няма; за 2018 г. - 2.

9. Наказателни производства на специален надзор.
През проверявания период в РП Севлиево дела на специален надзор –

няма.

10. ИНФОРМАЦИЯ относно спазване на срока за произнасяне от
прокурорите по реда на чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК.

В хода на проверката беше предоставена справка от РП Севлиево, от която е
видно, че през 2019г. от всички решени 1240 досъдебни производства, 1225 са
решени в едномесечен срок и 15 в срока, удължен от административния
ръководител по реда на чл. 242, ал. 5 от НПК. През 2018г. от всички решени 584
досъдебни производства, 575 са решени в едномесечния срок и 15 в удължения
срок по чл. 242, ал. 2 от НПК.
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От предоставената информация и проверката на конкретни производства
се установи, че за целия проверяван период няма произнасяния на прокурори извън
сроковете по чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК.

Към 29.09.2020 г. прокурорите в РП Севлиево наблюдават общо 251
досъдебни производства и 82 преписки по следствения надзор /съгласно
предоставена справка/.

От тях по прокурори, както следва:

Тихомир Петков - 78 ДП и  25 преписки;
Даниела Йовчева - 121 ДП и 30 преписки;
Десислава Христова - 52 ДП и  27 преписки;

От тях, при прокурор за решаване са общо 36 ДП и 38 преписки, както
следва:

Тихомир Петков - 12 ДП и 14 преписки;
Даниела Йовчева - 23 ДП и 12 преписки;
Десислава Христова - 1 ДП и 12 преписки;

Бяха проверени следните досъдебни производства и преписки, намиращи се
за решаване при прокурорите:

Пр. пр. № 541/2020 г. по описа на РП Севлиево,  наблюдаващ прокурор
Тихомир Петков. Преписката е образувана по постъпило на 24.06.2020 г.
постановление от СРП, с което е изпратена по подсъдност пр. пр. №23001/2020 г.
по описа на СРП. С протокол за избор от същата дата преписката е разпределена
на прокурор Петков. С разпореждане от 10.07.2020 г. е възложено на РУ Севлиево
извършване на проверка, с дадени подробни указания и срок от 30 дни. Срокът на
проверката е удължен до 10.09.2020 г. Преписката е  постъпила в РП Севлиево на
10.09.2020 г. с мнение за образуване на досъдебно производство и на същата дата
е разпределена на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 645/2020 г. по описа на РП Севлиево, ДП № 43/2020 г. по описа
на Агенция митници, наблюдаващ прокурор Тихомир Петков. Досъдебното
производство е започнало на 20.07.2020 г. за престъпление по чл. 234, ал. 1 НК. С
протокол за избор от 21.07.2020 г. е разпределено на прокурор Петков. На
03.09.2020 г. делото е постъпило за доклад по чл. 219, ал. 1 НПК, заедно с проект
на постановление за привличане на обвиняем от 01.09.2020 г. С писмо от
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04.09.2020 г. досъдебното производство е върнато с одобрено постановление за
привличане на обвиняем и за продължаване на следствените действия. На
постановлението в горния десен ъгъл е поставена отметка „докладвано на
прокурор Т. Петков при РП Севлиево, дата 04.09.2020 г. и подпис на прокурора“.
Делото е постъпило в РП Севлиево с писмо на 15.09.2020г., с приключено
разследване и мнение за съд. На същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор.

Пр. пр. № 672/2020 г. по описа на РП Севлиево,  наблюдаващ прокурор
Десислава Христова. Преписката е образувана по постъпила на 03.08.2020 г.
жалба и с протокол за избор от същата дата е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С разпореждане от 03.08.2020 г. е възложено на РУ Севлиево
извършване на предварителна проверка, с дадени конкретни указания и срок от  2
месеца. Преписката е постъпила в прокуратурата на 15.09.2020 г. със справка от
извършена проверка и на същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 678/2020 г. по описа на РП Севлиево, ДП № 321/2020 г. по
описа на РУ Севлиево, наблюдаващ прокурор Десислава Христова.
Досъдебното производство е започнало на 31.07.2020 г. за престъпление по чл.
354а, ал. 3 НК. С протокол за избор от 04.08.2020 г. е разпределено на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 15.09.2020 г. наблюдаващият
прокурор е дал указания на разследващия за извършване на процесуално-
следствени действия в срок до 30.09.2020 г. Делото е постъпило на 25.09.2020 г. в
прокуратурата, с мнение за прекратяване и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 726/2020 г. по описа на РП Севлиево,  наблюдаващ прокурор
Даниела Йовчева. Преписката е образувана на 20.08.2020 г. по постъпила в РП
Севлиево жалба, заедно със справка от извършена проверка от РУ Севлиево. С
протокол за избор от същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
разпореждане от 21.08.2020 г. е възложено на РУ Севлиево извършване на
допълнителна проверка, с дадени конкретни указания и срок от 30 дни.
Преписката е постъпила в прокуратурата на 21.09.2020 г. със справка от
извършена проверка и мнение за прекратяване и на същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор.

Бяха проверени още:

- пр. пр. № 610/2020 г. по описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор
Тихомир Петков;
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- ДП № 1203/2019 г. по описа на РУ Севлиево, пр. пр. № 236/2020 г. по описа
на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор Тихомир Петков;

- пр. пр. № 611/2020 г. по описа на РП Севлиево,  наблюдаващ прокурор
Десислава Христова;

- ДП № 206/2020 г. по описа на РУ Севлиево, пр. пр. № 307/2020 г. по описа
на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор Даниела Йовчева;

- ДП № 171/2020 г. по описа на РУ Севлиево, пр. пр. № 376/2020 г. по описа
на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор Даниела Йовчева;

- пр. пр. № 650/2020 г. по описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор
Даниела Йовчева;

Всички проверени преписки и досъдебни производства,  намиращи се за
решаване при прокурорите, са в едномесечния срок за произнасяне.

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.
54, ал. 1, т. 2 ЗСВ

 1. Наказателно-съдебен надзор

През 2019 г. са внесени в съда 78 обвинителни акта. От тях, по образувани
ДП през проверявания период - 47, по образувани ДП в предходни години - 31.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове  - няма.
Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК – няма.

1.Невнесени в седмодневния срок – няма.
2.Неотстранени очевидни фактически грешки - няма

Решени от съда дела по обвинителен акт са 78. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 49, протестирани – няма.
- Оправдателни присъди по общия ред – няма, протестирани- няма.
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/ - 9, няма протести.
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/- няма.
- Споразумения в хода на съдебното следствие – общо 27

През 2018 г. са внесени в съда 112 обвинителни акта. От тях, по
образувани ДП през проверявания период - 82, по образувани ДП в предходни
години - 30.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове – 2.
Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1 от НПК –
няма.
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1.Невнесени в седмодневния срок – няма.
2.Неотстранени очевидни фактически грешки - няма

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 118. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 66, от тях протестирани няма.
- Оправдателни присъди по общия ред – 2, от тях протестирани 1, като

протеста е неуважен.
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл.от

НПК/ - 28, не са протестирани.
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/- няма.
- Споразумения в хода на съдебното следствие – общо 46.

На случаен принцип бяха проверени следните досъдебни производства,
внесени с обвинителен акт през 2018 г. и 2019 г. :

ПД № 40/2018 г., ДП № 85/2018г. по описа на РУ Севлиево, пр. пр. №
264/2018 г. по описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор Тихомир
Петков. Делото е постъпило в прокуратурата на 17.04.2018 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК,
който е внесен в РС Севлиево с писмо от 30.04.2018г., деловодно обработено.
С присъда № 37/05.06.2018 г. по НОХД № 172/2018 г. подсъдимият е признат
за виновен и му е наложено наказание. Присъдата е влязла в сила на 20.06.2018
г. Към наблюдателната преписка се съдържа копие от постановения съдебен
акт.

ПД № 36/2018 г., БП № 185/2018г. по описа на РУ Севлиево, пр. пр.№
403/2018 г. по описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор Десислава
Христова. Делото е постъпило в прокуратурата на 16.04.2018 г., с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК,
който е внесен в РС Севлиево с писмо от 16.04.2018г., деловодно обработено.
Към наблюдателната преписка не се съдържа копие от постановения съдебен
акт. Приложено е форма, попълнена от прокурора за участието в съдебно
заседание, в която е отбелязано, че на подсъдимия е наложено наказание
„лишаване от свобода“ условно, както и лишаване от право да управлява МПС.
Посочено е също, че не са налице основанията за протест и такъв няма да бъде
подаван.



37

ПД № 64/2019 г., БП № 436/2019г. по описа на РУП Севлиево, пр.
пр.№ 926/2019 г. по описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор Даниела
Йовчева. Делото е постъпило в прокуратурата на 06.11.2019 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3 т.
1, пр. 1 от НК, който е внесен в РС Севлиево с писмо от 07.11.2019г., с
деловодна обработка. С присъда № 51/14.11.2019 г. по НОХД № 407/2019 г.
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание. Присъдата е
влязла в сила на 29.11.2019 г. Към наблюдателната преписка се съдържа копие
от постановения съдебен акт.

ПД № 63/2019 г., ДП № 242/2019г. по описа на РУП Севлиево, пр. пр.
№ 430/2019 г. по описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор Тихомир
Петков. Делото е постъпило в прокуратурата на 02.10.2019 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК,
който е внесен в РС Севлиево с писмо от 21.10.2019г., с деловодна обработка.
Към наблюдателната преписка не се съдържа копие от постановения съдебен
акт. Приложено е форма, попълнена от прокурора за участието в съдебно
заседание, в която е отбелязано, че на подсъдимия е наложено наказание
„Пробация“ и не са налице основания за протест, поради което такъв няма да
бъде подаден.

ПД № 68/2018 г., ДП № 33/2018г. по описа на РУП Севлиево, пр. пр.
№ 153/2018 г. по описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор Десислава
Христова. Делото е постъпило в прокуратурата на 04.06.2018 г., с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл.
194, ал. 1 от НК и за престъпление по чл. 339, ал.1 НК, който е внесен в РС
Севлиево с писмо от 02.07.2018г., с деловодна обработка. С присъда №
2/07.01.2019 г. по НОХД № 259/2018 г. подсъдимият е признат за виновен и му
е наложено наказание. Присъдата е влязла в сила на 22.01.2019 г. Към
наблюдателната преписка се съдържа копие от постановения съдебен акт.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2019г. - общо 50. Разгледани от съда -49,
неодобрени от съда- няма.
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ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2018г. – общо 47, Разгледани от съда -46,
неодобрени от съда- няма.

На случаен принцип бяха проверени внесени  в съда през проверявания
период споразумения за решаване на делото в досъдебното производство:

ДП № 90/18 г. по описа на РУ Севлиево, пр. пр. № 271/2018 г. по
описа на РП Севлиево, прокурор Даниела Йовчева. Делото е постъпило в
прокуратурата, след приключено разследване на 28.01.2019 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
споразумение от 28.01.2019 г. между обвиняемия и прокуратурата за
извършено престъпление по  чл. 354а, ал. 3, т. 1, пр. 1 НК, което е внесено в РС
Севлиево с писмо от същата дата. С протоколно определение № 12 от
30.01.2019 г. по НОХД № 40/2019г., съдът е одобрил споразумението.

Сл.д № 88/17 г. по описа на ОСлО към ОП Габрово, пр. пр. №
1485/2017 г. по описа на РП Севлиево, прокурор Тихомир Петков. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 22.06.2018 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение от 25.06.2018 г. между обвиняемия и прокуратурата
за извършено престъпление по  чл. 290, ал. 1 НК, което е внесено в РС
Севлиево с писмо от същата дата. С протоколно определение № 56/28.06.2018г.
по НОХД № 249/2018г.,  съдът е одобрил споразумението.

ДП № 511/17 г. по описа на РУ Севлиево, пр. пр. № 1351/2017 г. по
описа на РП Севлиево, прокурор Десислава Христова. Делото е постъпило
в прокуратурата, след приключено разследване на 28.05.2018 г., с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
споразумение от 18.06.2018 г. между обвиняемия и прокуратурата за
извършено престъпление по  чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 НК., което е внесено в
РС Севлиево с писмо от същата дата, деловодно обработено. С протоколно
определение № 51 от 20.06.2018 г. по НОХД № 236/2018г.,  съдът е одобрил
споразумението.

ДП № 512/18 г. по описа на РУ Севлиево, пр. пр. № 1352/2017 г. по
описа на РП Севлиево, прокурор Даниела Йовчева. Делото е постъпило в
прокуратурата, след приключено разследване на 22.05.2018 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
споразумение от 22.05.2018 г. между обвиняемия и прокуратурата за



39

извършено престъпление по  чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 НК, което е внесено в
РС Севлиево с писмо от същата дата, деловодно обработено. С протоколно
определение № 45 от 29.05.2018 г. по НОХД № 205/2018г.,  съдът е одобрил
споразумението.

БП № 333/19 г. по описа на РУ Севлиево, пр. пр. № 834/2019 г. по
описа на РП Севлиево, прокурор Тихомир Петков. Делото е постъпило в
прокуратурата, след приключено разследване на 08.10.2019 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
споразумение от 09.10.2019 г. между обвиняемия и прокуратурата за
извършено престъпление по  чл. 343б, ал. 3 НК, което е внесено в РС Севлиево
с писмо от същата дата. С протоколно определение № 60 от 14.10.2019 г. по
НОХД № 361/2019г.,  съдът е одобрил споразумението.

ВНЕСЕНИ през 2019 г. в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК - общо 19. Решени от
съда – 16, от тях 16 уважени и 1 върнато от съда, внесено през 2018г..

ВНЕСЕНИ през 2018 г. в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК - общо 23. Решени от
съда – 21, от тях 17 уважени, оправдани- 3 и прекратени в предвидените от
закона случаи- няма. Върнато от съда предложения- 1.

На случаен принцип бяха проверени внесени в съда през  2019г. и
2018г. предложения по реда на чл. 375 НПК за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание при
условията на чл. 78а НК:

ДП № 333/19  г.  по описа на РУ Севлиево,  пр.  пр.  № 701/2019  г.  по
описа на РП Севлиево, прокурор Тихомир Петков. Делото е постъпило в
прокуратурата, след приключено разследване на 21.10.2019 г. и на същата дата
е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление за
предаване на съд с предложение за освобождаване от наказателна отговорност
и налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК, на едно
лице за престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Постановлението, заедно с
материалите по досъдебното производство, е внесено в РС Севлиево с писмо
от 25.10.2019 г., деловодно обработено. С решение № 106 от 15.11.2019 г., по
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АНД № 388/2019 г.  подсъдимият е признат за виновен, като е освободен от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание „глоба“.
Решението е влязло в сила на 02.12.2019 г.

ДП № 372/19  г.  по описа на РУ Севлиево,  пр.  пр.  № 779/2019  г.  по
описа на РП Севлиево, прокурор Даниела Йовчева. Делото е постъпило в
прокуратурата, след приключено разследване на 07.10.2019 г. и на същата дата
е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление за
предаване на съд с предложение за освобождаване от наказателна отговорност
и налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК, на едно
лице за престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Постановлението, заедно с
материалите по досъдебното производство, е внесено в РС Севлиево с писмо
от 06.11.2019 г., деловодно обработено. С решение № 115 от 04.12.2019 г. по
АНД № 405/2019 г. подсъдимият е признат за виновен, като е освободен от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание „глоба“.
Решението е влязло в сила на 19.12.2019 г.

ДП № 196/18  г.  по описа на РУ Севлиево,  пр.  пр.  № 433/2018  г.  по
описа на РП Севлиево, прокурор Даниела Йовчева. Делото е постъпило в
прокуратурата, след приключено разследване на 23.08.2018 г. и на същата дата
е разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 21.09.2018 г.
наказателното производство е прекратено в частта, в която същото е
образувано за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК. След влизане на
постановлението в сила е изготвено постановление за предаване на съд с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание на основание чл.78а от НК, на едно лице за
престъпление по чл. 345, ал. 1 НК. Постановлението, заедно с материалите по
досъдебното производство, е внесено в РС Севлиево с писмо от 08.10.2018 г.,
деловодно обработено. С решение № 109 от 29.10.2018 г. по АНД № 379/2018
г. подсъдимият е признат за виновен, като е освободен от наказателна
отговорност и му е наложено административно наказание „глоба“. Решението
е влязло в сила на 13.11.2018 г.

ДП № 328/18  г.  по описа на РУ Севлиево,  пр.  пр.  № 702/2018  г.  по
описа на РП Севлиево, прокурор Тихомир Петков. Делото е постъпило в
прокуратурата, след приключено разследване на 14.11.2018 г. и на същата дата
е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление за
предаване на съд с предложение за освобождаване от наказателна отговорност
и налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК, на едно
лице за престъпление по чл. 343в, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. Постановлението,
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заедно с материалите по досъдебното производство, е внесено в РС Севлиево с
писмо от 13.12.2018 г., деловодно обработено. С решение № 13 от 31.01.2019
г. по АНД № 473/2018 г. подсъдимият е признат за виновен, като е освободен
от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание
„глоба“. Решението е влязло в сила на 15.02.2019 г.

ДП № 550/17  г.  по описа на РУ Севлиево,  пр.  пр.  № 1251/2017  г.  по
описа на РП Севлиево, прокурор Десислава Христова. Делото е постъпило
в прокуратурата, след приключено разследване на 20.02.2018 г. и на същата
дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление
за предаване на съд с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност и налагане на административно наказание на основание чл.78а от
НК, на едно лице за престъпление по чл. 191, ал.1 НК. Постановлението,
заедно с материалите по досъдебното производство, е внесено в РС Севлиево с
писмо от 15.03.2018 г., деловодно обработено. С решение № 42 от 19.04.2018
г. по АНД № 99/2018 г. подсъдимият е признат за виновен, като е освободен
от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание
„глоба“. Решението е влязло в сила на 04.05.2018 г.

При проверка на делата, внесени в съда с обвинителен акт, споразумение
и постановление с предложение по реда на чл. 375 от НПК се установи, че
произнасянията на прокурорите са в срока по чл. 242, ал. 4 от НПК.

Наблюдателните преписки по досъдебните производства, се
окомплектоват с материали, касаещи наказателното производство в
досъдебната и съдебната му фаза.  Актовете на съда, като цяло, се прилагат
по наблюдателните преписки.

В прокуратурата се водят книги за обвинителните актове, за
споразуменията и за предложенията по чл. 78а НК. Същите се водят редовно
и коректно, съдържат необходимите реквизити за проследяване на
срочността и кореспондират с материалите по проверените преписки.

В РП Севлиево  се водят  и докладни/разносни книги, с които
материалите се предават на наблюдаващите прокурори. Бяха проверени
докладните книги на прокурорите Тихомир Петков и Даниела Йовчева за 2018
г. и 2019 г. Установи се, че съдържат номера на прокурорската преписка,
датата на завеждане на преписката, вид на преписката (за какво се отнася
доклада), дата на докладване, име на прокурора, дата на получаване от
прокурора, подпис на прокурора, дата на връщане в деловодството и подпис на
получилия служител.
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Съгласно предоставената справка от РП Севлиево за проверявания
период са върнати от съда две дела, внесени с обвинителен акт през 2018 г.
Бяха изискани за проверка и двете върнати на РП Севлиево дела.

ПД 4/2018 г. -ДП № 47/2015 г. по описа на РУ Севлиево, пр. пр. №
104/2015 г. по описа на РП Севлиево. С постановление на прокурор от РП
Севлиево от 20.02.2015 г. са обединени седем досъдебни производства, предвид
наличие на посочена връзка между тях и обстоятелството, че се касае за деяния,
извършено при условията на продължавано престъпление. С постановление от
08.10.2015 г. на прокурор Д. Христова производството по делото е спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 1 вр. чл. 25, т. 2 НПК. С постановление от 26.01.2016
г. на прокурор Христова производството по делото е възобновено. С
постановление от 30.03.2016 г. на прокурор Христова производството по делото
отново е спряно на същото основание и с постановление от 08.08.2017 г. е
възобновено. Делото е постъпило в прокуратурата, с приключило разследване
на 06.12. 2017г., с мнение за съд. Изготвен е обвинителен акт срещу пет лица за
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5, във вр. 194, ал. 1 НК, който е внесен в
РС Севлиево с писмо на 29.01.2018 г. С протоколно определение №
42/13.03.2018 г. по НОХД № 31/2018 г. съдебното производство е прекратено и
делото е върнато на прокуратурата. В мотивите е посочено, че фактическото
обвинение е противоречиво, в обстоятелствената част на обвинителния акт
не са посочени всички факти, които обуславят обективните и субективните
признаци на престъплението, както и участието на обвиняемите в него. Към
делото е приложена форма приложение №1 за връщане на делото на прокурора.
Срещу определението на съда е подаден частен протест от прокурор Христова
на 16.03.2018 г. С протоколно определение от 02.04.2018 г. по ВЧНД №
39/2018 г. ОС Габрово е отменил определението на РС Севлиево в частта, в
която е прекратено съдебното производство и делото е върнато на РП
Севлиево, като е разпоредил делото да се върне на РС Севлиево за
продължаване на съдопроизводството. С резолюция на наблюдаващия
прокурор от 19.04.2018 г. делото е разпределено на прокурор Йовчева, поради
продължително отсъствие на прокурор Христова. С присъда № 34/29.05.2018 г.
по НОХД № 31/2018 г. подсъдимите са признати за виновни и са им наложени
наказания. Присъдата е влязла в сила на 13.06.2018 г.

ПД 86/2018 г.-ДП № 27/2016 г. по описа на ОСлО при ОП Габрово, пр.
пр. № 388/2016 г. по описа на РП Севлиево. Досъдебното производство е
образувано с постановление на прокурор Тихомир Петков от 28.04.2016 г.
срещу едно лице за престъпление по чл. 206, ал. 3, пр.1, вр. ал. 1 НК. С
постановление от 03.05.2016 г. по пр. пр. № 858/2016 г. окръжния прокурор на
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ОП Габрово е възложил разследването по досъдебното производство на
следовател. С постановление от 15.01.2018 г. производството по делото е
спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, пр.1, вр. чл. 25, ал. 2 НПК и с
постановление от 06.03.2018 г. е възобновено. Срокът на разследване е
удължаван няколкократно, последно с един месец, считано от 06.07.2018 г.
Делото е постъпило в прокуратурата на 10.08.2018 г., с мнение за прекратяване.
Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 206, ал. 3
пр.1, вр. ал. 1 от НК, който е внесен в РС Севлиево с писмо от 10.09.2018 г.,
деловодно обработено. С протоколно определение №161/19.11.2018 г. по НОХД
№ 343/2018 г. РС Севлиево е прекратил съдебното производство и е върнал
делото на прокуратурата поради противоречия в обвинителния акт. Делото е
върнато на прокуратурата на 27.11.2018 г. Към него е приложена форма
приложение №1 за връщане на делото на прокурора, както и форма приложение
№ 5 за анализ на причините за връщане на делото. С постановление от
20.12.2018 г. прокурор Петков е върнал производството на разследващия орган
за извършване на допълнителни следствени действия, съобразно определението
на съда. Делото е постъпило в прокуратурата на 01.02.2019 г., след
приключване на разследването, с мнение за прекратяване. С постановление от
26.02.2019 г. на прокурор Петков, производството по делото е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК. Препис от постановлението е връчен с
обратна разписка на 28.02.2019 г. Върху постановлението е поставена отметка,
че същото е влязло в сила на 13.03.2019 г.

От предоставената статистика е видно, че през проверявания период
броя на върнатите от съда дела, отнесен към общия брой внесени актове е
незначителен. От общо внесените през 2019г. и 2018г. 190 обвинителни акта,
2 са върнати от съда, като при проверката се установи, че едното от делата
не е от категорията на върнатите дела, тъй като определението на РС
Севлиево е протестирано от наблюдаващия прокурор и е отменено от ОС
Габрово. От общо внесените 97 споразумения за решаване на делото в
досъдебно производство /чл. 381 НПК/, нито едно не е върнато на
прокуратурата, а от общо внесените 42 предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК 2 са върнати от
съда.

От статистическите данни и проверката на конкретни дела,  се
налага извод за много добра работа на прокурорите по наказателно-
съдебния надзор.
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Създадената организация за работа по този надзор е в съответствие с
„Указанията за подобряване на работата на ПРБ по наказателно-съдебния
надзор”, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017 г. на главния прокурор.

УЧАСТИЕ в съдебни заседания по наказателни дела през проверявания
период:

- общо участие на прокурори – за 2019 г.- 251 /за 2018 г. – 256/;
- средномесечна натовареност на прокурор за 2019г.– 10.46 /за 2018  г.  -

7.11/;
- чл. 144, ал. 2 от ЗСВ за 2019г. – 23 /за 2018 г. -35/
- отлагане на заседания поради неявяване на прокурор – няма за

проверявания период;

2.Организация по изпълнение на наказанията

През 2019г. са приведени в изпълнение 77 присъди. Неприведени
присъди в срок -1, отлагания на изпълнението на наказанието - няма.

През 2018г. са приведени в изпълнение 118 присъди. Неприведени
присъди в срок – няма. Отлагания на изпълнението на наказанието – няма.

Организацията по изпълнението на наказанията се проследи по
материалите по присъдните преписки и Книгата за изпълнение на присъдите.

На случаен принцип бе извършена проверка на:

Присъдна преписка № Р- 11/2018 г. С присъда № 75 от 03. 11.2017 г. по
НОХД № 320/2017 г. по описа на РС Севлиево, потвърдена с решение №
2/16.01.2018 г. по ВНОХД № 147/2017 г. по описа на ОС Габрово,  влязла в
сила на 16.01.2018 г., подсъдимият М.С. е признат за виновен за извършено
престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК и е осъден на една година лишаване от
свобода и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца. На
основание чл. 59, ал. 4 от НК е приспаднато от така определеното наказание
лишаване от право да управлява МПС времето, през което подсъдимият, за
същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен
ред. На основание  чл. 68, ал. 1 НК е приведена в изпълнение и присъда № 27
от 07.05.2015 г. по НОХД № 1518/2015 г. по описа на РС Севлиево, влязла в
сила на 14.05.2015 г., с която подсъдимият е признат за виновен и е осъден за
престъпление оп чл. 343б, ал. 1 НК и при приложение на чл. 54 НК му е
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наложено наказание лишаване от свобода от 3 месеца. Присъдата е получена за
изпълнение в РП Севлиево на 22.01.2018 г. и с протокол за избор от същата
дата е разпределена на прокурор Десислава Христова. С писмо от 23.01.2018
г. препис от присъдата е изпратен на началника на областно звено Габрово при
ГД Охрана към МП. С писмо от същата дата препис от присъдата е изпратен и
на началника на сектор Пътна полиция- областна дирекция на МВР Габрово. С
писмо от същата дата РП Севлиево е уведомила ОС Габрово, че присъдата е
изпратена за изпълнение. С писмо, постъпило в РП Севлиево на 01.02.2018 г.,
началник сектор „Пътна полиция“  е уведомил, че присъдата се изпълнява. С
писмо от 01.02.2018 г. РП Габрово е уведомила РС Севлиево, че присъдата се
изпълнява, като е приведено в изпълнение наказанието 1 год. и 6 месеца
лишаване от право да управлява МПС и се зачита за начало на наказанието
07.04.2017 г. С писмо постъпило в РП Севлиево на 29.01.2018 г. Областно
звено Охрана Габрово е уведомило РП Севлиево началника на затвора Ловеч и
РУ на МВР Севлиево, че осъденият е задържан в следствения арест Габрово на
26.01.2018 г. и се изпраща за изтърпяване на наказание лишаване от свобода. С
писмо, постъпило в РП Севлиево на 21.02.2018 г. началникът на Затвора Ловеч
е уведомил РП, че лицето е постъпило в затвора Ловеч на 26.01.2018 г., с
начало на наказанието 26.01.2018 г. С писмо от 21.02.2018 г. РП Севлиево е
уведомила  РС Севлиево, че осъденият търпи наказанието лишаване от
свобода, с начало 26.01.2018 г. С писмо, постъпило в РП Севлиево на
02.05.2018 г. началникът на затвора гр. Ловеч е уведомил, че на 19.04.2018 г. е
изтърпяно наказанието в размер на 3 месеца лишаване от свобода, но е
приведено в изпълнение наказанието от 1 година лишаване от свобода с начало
19.04.2018 г. С писмо от 02.05.2018 г. РП Севлиево е уведомила РС Севлиево.
С писмо, постъпило в РП Севлиево на 10.10.2018 г. ОД на МВР –сектор „Пътна
полиция“ Габрово е уведомило, че присъдата, с която лицето е осъдено на 18
месеца лишаване от право да управлява МПС е изпълнена на 07.10.2018 г. С
писмо от 10.10.2018 г. РП е уведомила РС Севлиево. С писмо, постъпило в РП
Севлиево на 15.02.2019 г. началникът на Затвора Ловеч е уведомил, че на
14.02.2019 г. е изтърпяно наказанието в размер от 1 година лишаване от
свобода и лицето е освободено на същата дата. С писмо от 15.02.2019 г. РП е
уведомила РС.

Присъдна преписка № Р-3/2019 г. С протоколно определение № 1 от
08.01.2019 г. по НОХД № 461/2018 г. РС Севлиево е одобрил споразумение, с
което на подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от пет
месеца. Определението е влязло в сила на 08.01.2019 г. Заверен препис от
влязлото в сила споразумение е постъпил в прокуратурата на 09.01.2019 г. и с
протокол за избор от същата дата е разпределено на прокурор Тихомир
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Петков. С писмо от 09.01.2019 г. препис от определението е изпратено на
началника на областно звено охрана гр. Габрово. С писмо от 09.01.2019 г. РП е
уведомила РС, че влязлото в сила определение е постъпило в прокуратурата и
са предприети действия по привеждане изпълнението на наказанието. С писмо,
постъпило в прокуратурата на 28.01.2019 г. началникът на Затвора Ловеч е
уведомил, че лицето е започнало да търпи наказание, с начало 14.01.2019 г. С
писмо от 28.01.2019 г. РП е уведомила РС за началото на изпълнение на
наказанието. С писмо, постъпило в прокуратура на 13.05.2019 г. началникът на
Затвора Ловеч е уведомил, че лицето е изтърпяло наказанието и е освободено
на 10.05.2019 г. С писмо от 13.05.2019 г. РП е уведомила РС.

Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично в отделни присъдни преписки. При проверката на конкретни
преписки се установи, че пликовете на постъпващата поща не се съхраняват
по преписката. След разговор с административния ръководител, същият
незабавно издаде заповед №108/29.09.2020 г., с която е разпоредено съдебните
служители в служба „Деловодство“ на РП Севлиево да изпълняват стриктно
задълженията си по чл.68 ал.3 от Правилника за администрацията на
Прокуратурата на република България и чл. 22 ал. 2 от раздел III от
Инструкция за деловодната дейност и документооборота в ПРБ, като на
постъпващата в РП Севлиево по пощата кореспонденция  с жалбоподатели,
или други органи да се запазват пликовете с бар кода, марките и пощенското
клеймо, които да се прилагат към преписките.

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен
служител и записванията кореспондират изцяло с материалите по
присъдните преписки. За 2018г. и 2019г. е удостоверявана ежемесечна
проверка на воденето на Книгата от прокурора, отговарящ за този надзор.

3.Гражданско-съдебен надзор:
граждански дела с участие на прокурор през 2019г. - общо 10.
- предявени граждански искове от прокурор - няма
- обжалвани съдебни решения от прокурор – 1.
граждански дела с участие на прокурор през 2018г. - общо 5.
- предявени граждански искове от прокурор – няма.
- обжалвани съдебни решения от прокурор – 2.

4. Административно-съдебен надзор
- извършени проверки от прокурора, съгласно плана на прокуратурата- за

2019г. -няма, за 2018г. - 9
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-извършени проверки от прокурора, възложени от горестоящите
прокуратури – за 2019 г. -12; за 2018-8;

5. Организация на работа по надзора за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите.

 5.1. Получени и образувани преписки – общ брой за 2019г.- 19 / за 2018г.
– 22/

От тях :
-образувани по инициатива на прокурора – общ брой за 2019г. – 18

/за 2018г. – 18/;
-образувани по искане на граждани и организации за 2019г. – 2 / за

2018г. –4/

5.2. Решени преписки 2019 г.– 15, за 2018г.– 21
- подадени протести за 2019г.- няма; за 2018г. – 3, от които 2 неуважени и
1 уважен.

6. Останали нерешени преписки за 2019г.- 3, за 2018г. -няма

Беше извършена проверка на:
Пр. пр. №121/2018 г. по описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор

Тихомир Петков. Преписката е образувана, съобразно плана за дейността по
надзора за законност, осъществяван през 2018г. от РП Севлиево и в частност
проверка за законност на действащи и приети от Общински съвет Севлиево
актове - правилници, наредби и решения въз основа на ЗМСМА. С резолюция
от 31.12.2018 г. наблюдаващият прокурор е прекратил преписката, предвид
липсата на основание за извършване на други действия по реда на надзора за
законност. В резолюцията е посочено, че от страна на РП Севлиево са изискани
материалите за насрочени заседания на Общински съвет Севлиево, както и
взетите решения от същия в периода м. януари 2018 г. -31.12.2018 г. След
получаване на материалите същите са били подложени на непосредствен
контрол от страна на наблюдаващия преписката прокурор, извършен е анализ
на материалните закони и на материалите по преписката. Констатирано е, че по
време на проверката не са установени закононарушения, не са били налице
основания за предприемане на действия по надзора за законност, както и
основания за образуване на наказателно производство.

пр. пр. №30/2019 г. по описа на РП Севлиево, наблюдаващ прокурор
Тихомир Петков. Преписката е образувана, съобразно плана за дейността по
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надзора за законност, осъществяван през 2019 г. от РП Севлиево и в частност
проверка за законност на действащи и приети от ОС Севлиево актове-
правилници, наредби и решения въз основа на ЗМСМА. С резолюция от
20.12.2019 г. наблюдаващият прокурор е прекратил преписката, предвид
липсата на основание за извършване на други действия по реда на надзора за
законност. В резолюцията е посочено, че от страна на РП Севлиево са изискани
материалите за насрочени заседания на Общински съвет Севлиево, както и
взетите решения от същия в периода м. януари 2019 г. - 20.12.2019 г. След
получаване на материалите, същите са били подложени на непосредствен
контрол от страна на наблюдаващия преписката прокурор, извършен е анализ
на материалните закони и на материалите по преписката. Констатирано е, че по
време на проверката не са установени закононарушения, не са били налице
основания за предприемане на действия по надзора за законност, както и
основания за образуване на наказателно производство.

Преписките, заведени в РП Севлиево и отнасящи се до общия надзор за
законност, се приключват със съответния формален акт –резолюция, съгласно
утвърдената със заповед на главния прокурор Методика за взаимодействие на
прокуратурата с контролните органи при противодействие на
закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и
правата на гражданите.

Въз основа на извършената проверка от ИВСС се налагат следните

ИЗВОДИ:

При извършване на настоящата планова проверка беше проверено
изпълнението на препоръките, дадени в Акта за резултати от
предходната проверка. Установи се, че в РП Севлиево реално се
изпълняват дадените от ИВСС препоръки, свързани с подобряване
организацията на административната и прокурорската дейност.

Деловодните книги, регистри и дневници в Районна прокуратура
Севлиево, са водени редовно и съгласно изискванията на Правилника за
администрацията на Прокуратурата на Република България и съответните
указания на Върховна касационна прокуратура.

Изходящите документи /постановления и писма/ са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ.
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При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на
случайното разпределение. Действащата заповед на административния
ръководител е в съответствие с Правилата за приложение на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на
„случайния подбор“ в прокуратурата, утвърдени със Заповед № РД-02-
41/14.10.2015 г. на главния прокурор.

Установи се, че в РП Севлиево е създадена необходимата организация за
приемане, съхранение и предаване на ВД, съобразно ПАПРБ, както и за
съхранение на пари и ценности, в изпълнение на  разпоредбата на чл. 110, ал. 5
от НПК  и указание изх. № 4134/2012г от 22.04.2014г. на главния прокурор.

При извършените проверки от ОП Габрово, съобразно Плана за
контролно-ревизионната дейност, като цяло не са констатирани съществени
пропуски в административната и прокурорската дейност в РП Севлиево.
Наблюдаващите прокурори са се запознавали своевременно с постъпилите
Доклади с резултати от проверката, а административният ръководител е
предприемал необходимите организационни мерки за изпълнение на дадените
препоръки.

Възложените от прокурорите  предварителни проверки се извършват в
указаните от тях срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 от ЗСВ. След
приключване на проверката, наблюдаващите прокурори се произнасят в
кратки срокове.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
прокурорите са разпореждали препис да се изпраща на жалбоподателите,
като е указван реда и начина на обжалване. Преписи от постановленията се
изпращат с обикновена поща, което се удостоверява със записване в
куриерския дневник на номера на преписката, името на адресата и пощенско
клеймо с дата .

През проверявания период от общо обжалваните 15 постановления са
отменени само две, които са протестирани, но протестите не са уважени.
Постъпилите жалби срещу постановленията се администрират своевременно
и се изпращат по компетентност на горестоящата прокуратура. При отмяна
на постановленията наблюдаващите прокурори предприемат незабавни мерки
за изпълнение на указанията.

Движението на преписките се проследи и във входящия дневник, като се
установи, че записванията са коректни и кореспондират с материалите.

От проверката се установява, че по всички спрени дела, водени срещу
известен извършител и неизвестен извършител, наблюдаващите прокурори са
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осъществявали необходимия контрол. Не във всички постановления за спиране,
се съдържат указания към органите на полицията периодично да докладват
резултатите от проведените ОИМ, но по всички проверени дела се съдържат
писма, с които регулярно (на 4 или 6 месеца) се изискват справки за резултати
от издирването и своевременно е предоставяна информацията.  Лицата,
поради чието отсъствие са били спрени делата,  са били обявени за издирване.

Досъдебните производства, спрени поради невъзможността за разпит
на единствен свидетел- очевидец, се възобновяват при изтичане на една
година от спиране на наказателното производство.

От предоставената от РП Севлиево информация е видно, че през
проверявания период незначителен брой постановления за прекратяване на
наказателното производство са били обжалвани /през 2018г. от общо
прекратени 246 дела са обжалвани пред съда 3, т.е. 1,22%, обжалвани пред
горестоящата прокуратура няма; през 2019г. от общо прекратени 936
досъдебни производства нито едно не е обжалвано пред съда, или пред
горестоящата прокуратура/. Много малък е и броя на отменените актове –
общо 3 за целия проверяван период. Тази положителна тенденция и
проверката на конкретни досъдебни производства налага извода, че
наблюдаващите прокурори пристъпват към решаване на делата след
събиране на необходимите доказателства и задълбоченото им
анализиране.

След отмяната на постановленията и връщане на делото,
наблюдаващите прокурори го изпращат незабавно на разследващия орган, с
дадени указания, съобразени с тези в отменителния акт.

Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверява с попълване на
бланковата форма за доклад в постановлението за привличане.

Удостоверява се и провеждането на доклада по чл. 226, ал. 1 от НПК.

При извършената проверка на конкретни дела се установи, че
независимо от това, че РП Севлиево отчита висока натовареност на
прокурорите, сроковете за разследване по наблюдаваните от тях досъдебни
производства не надхвърлят разумния срок, съобразено и със съответния
предмет на разследване.

От предоставената информация и проверката на конкретни
производства се установи, че за целия проверяван период няма произнасяния на
прокурори извън сроковете по чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК.

При проверка на делата, внесени в съда с обвинителен акт, споразумение
и постановление с предложение по реда на чл. 375 от НПК се установи, че
произнасянията на прокурорите са в срока по чл. 242, ал. 4 от НПК.
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Наблюдателните преписки по досъдебните производства, се
окомплектоват с материали, касаещи наказателното производство в
досъдебната и съдебната му фаза.  Актовете на съда, като цяло, се прилагат
по наблюдателните преписки.

От предоставената статистика е видно, че през проверявания период
броя на върнатите от съда дела, отнесен към общия брой внесени актове е
незначителен. От общо внесените през 2019г. и 2018г. 190 обвинителни акта,
2 са върнати от съда, като при проверката се установи, че едното от делата
не е от категорията на върнатите дела, тъй като определението на РС
Севлиево е протестирано от наблюдаващия прокурор и е отменено от ОС
Габрово. От общо внесените 97 споразумения за решаване на делото в
досъдебно производство /чл. 381 НПК/, нито едно не е върнато на
прокуратурата, а от общо внесените 42 предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК 2 са върнати от
съда.

От статистическите данни и проверката на конкретни дела,  се
налага извод за много добра работа на прокурорите по наказателно-
съдебния надзор.

Създадената организация за работа по този надзор е в съответствие с
„Указанията за подобряване на работата на ПРБ по наказателно-съдебния
надзор”, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017 г. на главния прокурор.

Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично в отделни присъдни преписки. При проверката на конкретни
преписки се установи, че пликовете на постъпващата поща не се съхраняват
по преписката. След разговор с административния ръководител, същият
незабавно издаде заповед №108/29.09.2020 г., с която е разпоредено съдебните
служители в служба „Деловодство“ на РП Севлиево да изпълняват стриктно
задълженията си по чл. 68, ал. 3 от Правилника за администрацията на
Прокуратурата на република България и чл. 22, ал. 2 от раздел III от
Инструкция за деловодната дейност и документооборота в ПРБ, като на
постъпващата в РП Севлиево по пощата кореспонденция  с жалбоподатели,
или други органи да се запазват пликовете с бар кода, марките и пощенското
клеймо, които да се прилагат към преписките.

Преписките, заведени в РП Севлиево и отнасящи се до общия надзор за
законност, се приключват със съответния формален акт –резолюция, съгласно
утвърдената със заповед на главния прокурор Методика за взаимодействие на
прокуратурата с контролните органи при противодействие на
закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и
правата на гражданите.
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Настоящата проверка установи много добра организация на
административната и прокурорската дейност в РП Севлиево, което до
голяма степен се дължи на отличната работа на административния
ръководител на РП Севлиево-прокурор Тихомир Петков. Независимо от
обстоятелството, че през по-голямата част от проверявания период,
реално в РП Севлиево са работили двама прокурори, при висока
натовареност, броят на отменените актове е незначителен, сроковете за
разследване по наблюдаваните от тях досъдебни производства не
надхвърлят разумния срок, съобразено и със съответния предмет на
разследване и всички произнасяния на прокурорите са в сроковете по НПК.
С оглед установеното, проверяващият екип отчита, че през периода 2018 г.
– 2019 г. прокурор Тихомир Петков е изпълнявал служебните си
задължения с усърдие и висок професионализъм, много над изискванията за
заеманата длъжност.

В тази връзка, препоръчваме на административния ръководител на
ОП Габрово, в рамките на правомощията си, да отправи предложение до
главния прокурор на ПРБ за поощрение на прокурор Тихомир Петков-
административен ръководител на РП Севлиево, за проявен висок
професионализъм и отговорност при изпълнение на служебните му
задължения.

Проверяващият екип счита, че следва да отличи и работата на
съдебния деловодител Д     Д        . По време на извършване на
проверката, същата показа задълбочено познаване на деловодната работа
и на цялостната административна дейност, поради което предлага на
административния ръководител на РП Севлиево, в рамките на
правомощията си, да поощри съдебния служител Д     Я     
Д        .

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на
Районна прокуратура Севлиево, който да запознае прокурорите от РП Севлиево
с резултатите от извършената комплексна планова проверка.

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок
от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да
бъдат  направени  възражения пред главния инспектор.
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