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В периода 30 септември – 04 октомври  2013г. на основание заповед 

№ ПП-01-72/18.09.2013г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно 

годишната програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на 

дейността на Районна прокуратура гр. Севлиево. Проверката бе извършена 

от  проверяващи - инспектор Моника Малинова  и експерти Сия Иванчова  

и Димитрина Долапчиева .  

Проверката беше извършена на място – в сградата на Съдебната 

палата гр. Севлиево, където в 5 /пет/ стаи на приземния етаж се помещава 

РП – гр. Севлиево, като районният прокурор се помещава в кабинет на 3-я 

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

съдебните деловодители, административният секретар и компютърен 

оператор, изпълняващ деловодни функции.  

Архивът на прокуратурата е разположен в мазето на съдебната 

палата, защитен с метална врата, разпределен на няколко участъка за 

архив, склад  и стелажи, където са веществените доказателства.  

Проверяващите се запознаха непосредствено с организацията на 

административната дейност и организацията по образуването и 

движението на прокурорските преписки, както и приключването им в 

установените срокове.  

Проверката на РП - гр. Севлиево обхваща периода 01.01.2011г. – 

31.12.2012г. година. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2011г.  и 2012г. 

 

Щатната осигуреност на РП – Севлиево е от 9 души, като общият 

брой прокурори са четири. През проверявания период 2011г. в РП - 

Севлиево са работили общо 5 прокурора.  

- за периода от 01.11.2010г. до 31.01.2011г. със Заповед № 

61/20.10.2009г.  на Административен ръководител, окръжен прокурор при 

Окръжна прокуратура е командирован един прокурор от Районна 

прокуратура – Дряново  

- за периода 07.02.2011г. до 07.05.2011г., със Заповед № 

07/02.02.2011г. на Административен ръководител, окръжен прокурор при 

Окръжна прокуратура е командирован един прокурор от Районна 

прокуратура – Дряново.   
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Общо работили в Районна прокуратура – Севлиево, за периода от 

01.01.2011г. до 31.01.2011г. – 4 прокурора. Незаети щатни бройки за 

прокурори - 1, считано от 09.10.2009г. 

Щатната осигуреност към 01.01.2012г в РП Севлиево за 2012г. е 10 

души, като прокурорите са 4 броя, както следва -  от 01.01.2012г. - 3 броя 

прокурори и 1 младши прокурор, а от 05.07.2012г.  - 3 прокурора и 2 

младши прокурора, общо 5 бр. към 31.12.2012г.. 

Незаети щатни бройки за прокурори – 2бр. – за младши прокурори,  

считано от 05.07.2012г. 

 В Районна прокуратура Севлиево през отчетния период са работили 

5 служители - както следва: административен секретар – 1 бр., считано от 

15.07.2012г., със Заповед № 2249/09.07.2012г. на Главен прокурор, 

бройката е трансформирана в щатна бройка „главен счетоводител”, 

компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции – 1бр., считано от 

01.03.2012г., с решение по протокол № 7 от 16.02.2012г. от заседание 

ВСС,  бройката е трансформирана в щатна бройка „съдебен деловодител”, 

общо съдебни деловодители, считано от 01.03.2012г. -3бр., призовкар – 

1бр. 

Всички длъжности са били заети през проверявания период. 

В РП - гр. Севлиево се водят 20 книги /дневници, регистри, 

азбучници/.  От тях водени на основание: 

 1. Правилника за организация на дейността на администрацията на 

прокуратурата в РБ – 14 броя: входящ и изходящ регистър-дневник ЕДСД; 

Азбучник към входящия дневник; Разносна книга; Разносна книга 

изходяща поща до РУП Севлиево; Разносна книга изходяща поща до 

Следствен отдел при ОП Габрово; Паркетна книга; Книга за задържаните 

лица; Книга за веществените доказателства; Следствена книга; Книга за 

присъдите; Азбучник към книга за присъди; Регистър за върнатите от съда 

дела; Регистър за оправдателните присъди. 

 2. по указание на ВКП – 6 бр. - Регистър за кореспонденция с 

органите на КУИППД; 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. 

3. по собствена преценка: 

- Книга за участие в съдебни заседания. 



 4 

Всички гореизброени дневници, регистри и книги се водят и на 

хартиен носител. Водените на електронен носител са 19 бр. 

Същият брой книги и дневници водени както на хартиен носител, 

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

Правни програми – прокурорите от РП- гр. Севлиево имат на 

компютрите си инсталирани версии на правно-информационната система  

„Апис”, Сиела и Лакорда- онлайн достъп . 

Деловодни програми – от 2007г. се използва Унифицирана 

информационна система/УИС/ на Прокуратурата на Република България, 

предоставена от ВКП и програма за случайно разпределение на делата Law 

Choice. 

В УИС бяха проверени по дати  /06.12.12г. и 22.10.2012г./ 

съответствието на разпределението на  преписките на електронен и 

хартиен носител. Хартиеният носител отговаря напълно на 

електронният  архив на случайното разпределение. 

Проверено бе и датата на вписването на постановленията да 

привличане в системата на УИС: 

- Пр.пр. 1051/2011г. Наблюдаващ прокурор Д. Атанасов. Датата за 

въвеждане в УИС на постановлението за привличане от 23.03.2012г. 

съответства на датата на постановлението за привличане на хартиен 

носител. 

- Пр.пр. 1133/2010г.. Наблюдаващ прокурор Д. Христова. В УИС 

няма отразяване на постановлението за  привличане на обвиняем. 

Въведено е при получаване на преписката с мнение за предаване на съд на 

30.12.2010г. 

 

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

на РБ и Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на г-н В. Първанов - Зам. главен 

прокурор при ВКП,  относно организацията за случайно разпределение на 

преписки и дела, новопостъпилите преписки и дела в РП- Севлиево се 

разпределят чрез програмния продукт за случайно разпределение на 

преписки и дела, предоставен от  ВСС- Law Choice чрез електронно 

разпределение, съобразно поредността на постъпването им, Заповед № 

61/20.10.2010 г. на Окръжен прокурор, адм. ръководител на ОП – Габрово.  

Съгласно заповед № 25 от 12.10.2007 г. на административният 

ръководител на РП – Севлиево Д. Атанасов, г-жа Д. Д., компютърен 

оператор, изпълняващ деловодни функции в Районна прокуратура - 

Севлиево, е определена за служител, който инсталира, поддържа, архивира 
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и обновява програмния продукт за случайно разпределение на преписки и 

дела “Law Choice”. Със същата заповед, г-жа Р. Г., съдебен деловодител в 

Районна прокуратура – Севлиево, е определена за служител, който работи 

с програмата “Law Choice” за случайно разпределение на преписки и дела. 

Съдебният деловодител предварително докладва преписката или делото на 

административния ръководител – за определяне принадлежността й към 

групите, зададени в програмата, по които се извършва разпределението. 

Със същата заповед административният ръководител Д. Атанасов определя 

9 групи преписки, които се разпределят чрез програмния продукт, 

прокурорите, между които ще се разпределят преписките в различните 

групи, процента на натовареност на всеки един прокурор в отделните 

групи. 

Всички прокурори, включително административният ръководител на 

РП- Севлиево са с 100 % натовареност. 

Извършеното разпределение се архивира и веднъж в месеца е 

изпращано по електронната поща на ОП – Габрово и ВКП. 

След издадена заповед на районния прокурор Д. Атанасов № 25 от 

12.10.2007 г., която е била изменена и актуализирана през  годините,  

новопостъпилите преписки и дела в РП-Севлиево се разпределят чрез 

програмния продукт последно със заповед РП№16/09.05.2011г., с която 

районният прокурор Д. Атанасов отменя заповед  № 3/07.02.11г., 

2/24.01.11г., като въвежда нов ред относно разпределянето на преписките и 

делата, имайки предвид изтичането срока на командироването на прокурор 

Ц.Ганчев от РП- Дряново в РП- Севлиево. Със същата Заповед са 

определени групите преписки, прокурорите, които работят по всяка 

група, а групите са променени на 7 вида . 

През 2011 г. и през 2012г.  дейността по водене на статистиката е 

организирана съобразно Указание за организация на информационната 

дейност в ПРБ изх. № 301/27.12.07 г., изм. и доп. с И-283/2008 г.  

Съгласно раздел ІV от същото, отчитането на дейността на 

прокуратурата се извършва по видове надзори и направления, разработени 

във ВКП и ВАП, съобразно статистически показатели, заложени в 

изпратените на РП - Севлиево електронни таблици.   

Въз основа на водената в прокуратурата статистическа отчетност са 

изготвени два доклада за дейността на РП – Севлиево – за първото 

шестмесечие на 2011г., 2012 г. и годишен доклад за 2011г., съответно за 

2012 г.     
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Докладите разглеждат и анализират дейността по правоприлагането и 

постигнатите резултати в противодействието на престъпността от Района 

прокуратура – Севлиево и разследващите органи на територията на 

Севлиевска община. В обобщен вид е изложена информация относно 

създадената организация по изпълнението на функциите и правомощията 

на прокурора и е отчетена спецификата на дейността на РП – Севлиево.  

Извършен е анализ на статистическите данни, който включва 

абсолютни стойности и процентни съотношения по основни показатели, 

съпоставени с предходните две години. В докладите е поставен акцент на 

ефективността и резултатите – положителни и отрицателни, като е 

извършен анализ на причините – обективни и субективни /просрочени 

дела, върнати от съда дела, прекратени, вкл. по давност, оправдателни 

присъди и др./. Въз основа на събраните и обработени конкретни данни са 

направени съответните изводи и констатации. Изведени са основните 

проблеми и са посочени взетите мерки за решаването им от 

компетентността на РП – Севлиево и на висшестоящите прокуратура. 

Направени са предложения и за разрешаване на проблеми в дейността на 

прокуратурата, но стоящи извън нейните възможности.  

За 2011 и 2012г. няма наложени наказания от административния 

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

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

312, ал.1, т.1 и 2 ЗВС. 

Постъпилите в прокуратурата веществени доказателства се приемат и 

вписват от деловодството в книгата за веществени доказателства. 

Приемането се извършва по данните, посочени от разследващия орган. В 

книгата приемащият служител и предаващият веществени доказателства се 

подписват на приел и предал.  

 Веществените доказателства се описват подробно в книгата, като се 

означават видът, марката,  броят, метражът, теглото. Веществените 

доказателства се приемат в прокуратурата, опаковани съобразно 

естеството им с възможност да бъдат съхранявани. Върху опаковката на 

веществените доказателства се поставя стикер с означение на номера и 

годината на делото, под който са вписани в книгата за веществени 

доказателства. 

Веществените доказателства се проверяват всяка година от комисия, 

включваща съдебни служители от деловодството и председателствана от 

административния секретар.  Комисията проверява налице ли са всички 

веществени доказателства, правилно ли се съхраняват и има ли 
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доказателства, по отношение на които не е направено разпореждане на 

прокурора или разпореждането не е изпълнено. Комисията изготвя 

протокол за проверката, който се съхранява в деловодството като 

приложение към книгата за веществени доказателства. Пред 2011г. такава 

проверка в РП- Севлиево е извършена на 07.06.2011г. През 2012 г. такава 

проверка в РП – Севлиево е извършена на 11.10.2012 г. 

Веществените доказателства, за които с постановление е разпоредено 

връщане на собственика или предоставяне на друга институция, се 

предават с протокол /разписка/, съдържаща: точно описание, номерата на 

следственото дело и прокурорската преписка, датата на предаването и 

подписите на приемащото и предаващото лице./ При проверка по Пр.пр.№ 

913/2010г. по описа на РП – Севлиево, ДП № 32/2010г. по описа на СО 

при ОП – Габрово се констатира, че  при връщането на в.д.  на Д.В.Д. е 

приложена разписка, на която липсват имената на предал от страна 

на прокуратурата - има само подписи./ 

 Когато собственикът не потърси веществените доказателства в 

законоустановения срок, разпореждането с тях се осъществява по реда, 

предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс. 

Унищожаването на веществените доказателства, за които това е 

постановено изрично, се извършва от комисия, назначена от 

административния ръководител, която съставя протокол. В протокола се 

отбелязват по вид, количество и размер унищожените веществени 

доказателства. 

Веществените доказателства в РП- Севлиево се намират на стелажи, 

надлежно описани и с прикрепени табелки в мазето на съдебната палата, 

което е дадено да се ползва от прокуратурата. 

При проверка на книгата за веществени доказателства се 

установи,че  в РП- Севлиево има  една книга за ВД, в която се описва ВД и 

при получаване от разследващия орган и при предаването им в съда. При 

приемането на ВД от полицията, в книгата е посочена  датата на 

получаване, подписа, но не и имената на служители приели и предали 

веществените доказателства и от кой орган постъпват. Същото се 

отнася и при връщане на веществено доказателство- липсват имената на 

предал от страна на прокуратурата има само подписи. 

В РП- Севлиево се води регистрационен дневник на веществените 

доказателства, който се съхранява от завеждащия склада служител, 

съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 2 от ПОДАПРБ, както и отделна 
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книга за съхранение на протоколите, съгласно чл.103, чл. 106 и чл.107 

ПОДАПРБ. 

Същите са открити /специален дневник и регистрационен дневник/, 

съгласно заповед №42/22.11.2010г. на районния прокурор Д. Атанасов на 

основание разпореждане АП №12 от 04.08.2010г. на апелативния 

прокурор и административен ръководител на В.Търновската апелативна 

прокуратура, на основание чл. 140 от ЗСВ и ПОДАПРБ, в РП-Севлиево 

Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата:  

          - по указание на Главния прокурор – 5  броя /4 броя за 2012г./ 

          - по собствена преценка –  4 броя/0 броя за 2012г./ 

 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ 

За 2011г. 

По инициатива на административния ръководител: 

 От административния ръководител се съществява непрекъснат текущ 

контрол по срочността на произнасяне от прокурорите. 

   - По разпореждания /указания/ на други органи на съдебната 

власт: 

 Извършена по указание на Отдел „Инспекторат” при ВКП проверка 

от ОП – Габрово на тема „Практическо прилагане в дейността на 

окръжните и районните прокуратури на Инструкцията за поддръжка и 

използване на електронния регистър на лица с неприключили наказателни 

производства от 2010 г. на Главния прокурор и на Инструкцията за 

взаимодействието между ПРБ и МВР при разследване на две и повече 

досъдебни производства, образувани и водени срещу едно и също лице от 

2010 г. на Главния прокурор и Министъра на вътрешните работи” /изх. № А 

-132/2011 г. на ОП – Габрово/.  

Проверка на водените дела срещу лица, срещу които се водят 3 и 

повече наказателни производства/изх. № А-1026/2011 г. на ОП – Габрово/.  

 

- На прокуратурата от други органи на съдебната власт - няма. 

 За 2012г. 

По инициатива на административния ръководител: 

 От административния ръководител се съществява непрекъснат текущ 

контрол по срочността на произнасяне от прокурорите.  

- По разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт: 
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  Тематична проверка от ОП – Габрово на работата със спрените 

досъдебни производства /изх. № А-529/2012 г. на ОП – Габрово/.  

Проверка от ОП – Габрово на водените дела срещу лица, срещу които 

се водят 3 и повече наказателни производства/изх. № А-132/2011 г. на ОП 

– Габрово/.  

2 бр. проверки, извършени за всяко полугодие на 2012 г. от ОП – 

Габрово, съобразно чл. 15 ал. 2 Инструкцията за провеждане на 

предварителни проверки, с обхват – прокурорски преписки, по които са 

произнесени необжалвани откази за образуване на ДП; преписки, по които 

са изготвени необжалвани резолюции за прекратяване поради липса на 

данни за извършено престъпление; преписки, по които са изготвени 

необжалвани резолюции за прекратяване поради изпращане по 

компетентност на специализирани органи; информация, преписки, по 

които са постъпили жалби или сигнали за извършени престъпления, вкл. и 

образуване след самосезиране или разпореждане на горестояща 

прокуратура /Разпореждане ГОП №1/2012 г. на ОП – Габрово./   

  - На прокуратурата от други органи на съдебната власт - няма. 

 

          ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2011г. За периода 01.01.2011 г.-

31.12.2011 г. прокурорите и съдебните служители от РП Севлиево са 

участвали  в следните обучения: - Семинар на тема: „Международно 

правно сътрудничество. Европейска заповед за арест. Международно 

правно сътрудничество – участник: Диян Атанасов – адм. ръководител, 

районен прокурор на РП - Севлиево 

- Дистанционно обучение тема: Действия по привеждане в изпълнение 

на присъди и определения при наличие на множество престъпления -  

участници: Диян Атанасов – адм. ръководител, районен прокурор на РП – 

Севлиево и Тихомир Петков – Зам. адм. ръководител, зам. районен 

прокурор на РП – Севлиево 

- Семинар на тема: „ Укрепване на капацитета на прокуратурата при 

взаимодействие с контролните органи за противодействие на 

закононарушенията и престъпления в защита на общ. Интерес и правата на 

гражданите: - участник: Тихомир Петков – зам. адм. ръководител, зам. 

районен прокурор на РП – Севлиево, Семинар на тема: „Повишаване 

квалификацията на съдебните администратори и административните 

секретари”, участник: К. Д. – адм. секретар; Семинар на тема: 

„Административно обслужване на граждани в Прокуратурата”, участник: 

Т. В.- съдебен деловодител;  Семинар на тема: „Обучителен семинар на 
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съдебните администратори, административните секретари, началник 

отдели „ФСО” и главните счетоводител на ПРБ” , участник: К.Д. – адм. 

секретар. 

 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ през 2012г. - За периода 01.01.2012 г.-

31.12.2012 г. прокурорите и съдебните служители от РП Севлиево са 

участвали  в следните обучения: Съвещания на Национална прокурорска 

мрежа за международноправно сътрудничество – участник: Диян Атанасов, 

районен прокурор. Семинар на тема „Корупционни престъпления и 

длъжностни престъпления /подкуп, търговия с влияние и др./. Материални 

и процесуални аспекти и специфика на разследването на престъпленията” – 

участници: Диян Атанасов – районен прокурор и Десислава Христова – 

прокурор; Обучение на тема: ”Престъпления по чл.235 и чл. 236 от НК;  

престъпления свързани с високорискови наркотични вещества; 

престъпления свързани с културните ценности”, участник Тихомир Петков 

– зам. районен прокурор; Обучение на тема „Разследване  на престъпления  

по глава 11 от НК” , участник Десислава Христова – прокурор; Семинар на 

тема „Актуални проблеми на международното правно сътрудничество” – 

участник: Диян Атанасов – Районен прокурор; Обучителен семинар във 

връзка с „План за обучение на служителите от финансово-счетоводните 

звена в структурата на ПРБ” – участник: К. Д.– гл. счетоводител. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

2011г. и 2012г. 

През 2011г. в Районна прокуратура  - гр. Севлиево общият брой на 

преписките е бил 624, като броят на новообразуваните преписки е бил 589 

броя, а образувани от предходни периоди – 35 броя. От тях през 2011г. са 

решени 604 броя. С постановление за отказ от образуване на досъдебно 

производство /ДП/ - 167 броя. От тези откази 24 броя преписки са 

обжалвани, потвърдени са 19 броя, а 5 броя – отменени. 

 Образувани досъдебни производства – общо 222 броя. 

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

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 

89/10.03.2011г./ общо – 47 броя.  

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

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция №И 
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89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата- 31 броя. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

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

№И 89/10.03.2011г./ – 229 броя, а броят на преписки, върнати след 

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

89/10.03.2011г./ -97 броя. 

 Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

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

 Останали нерешени преписки в края на 2011г. от образуваните 

преди 31.12.2010г. – няма. 

През 2012г. в Районна прокуратура  - гр. Севлиево общият брой на 

преписките е бил 581, като броят на новообразуваните преписки е бил 529 

броя, а образувани от предходни периоди – 52 броя. От тях през 2012г. с 

постановление за отказ от образуване на досъдебно производство /ДП/ - 

125 броя. От тези откази 15 броя преписки са обжалвани, потвърдени са 12 

броя, а 3 броя – отменени. 

 Образувани досъдебни производства – общо 236 броя. 

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

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 

89/10.03.2011г./ общо – 57 броя.  

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

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

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

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата- 50 броя. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

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

№И 89/10.03.2011г./ – 204 броя, а броят на преписки, върнати след 

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

89/10.03.2011г./ -95 броя. 

 Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

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

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2011г. са общо 831 бр.,  като от тях – новообразувани ДП - 502 броя, 
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образувани в предходен период - 296 броя, новообразувани бързи 

производства - 31 бр., новообразувани незабавни производства – 2 броя.  

През отчетната 2011 година на един прокурор се падат 255,70 

наблюдавани ДП и 207,15 решени ДП. През 2011 г. прокурорите са 

извършили общо 2212 произнасяния по следствения надзор. През 

отчетния период общият брой на прокурорските актове и дейности по 

всички видове надзори възлиза на 2704. /Данните са взети от Доклада на РП-

Севлиево/ 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2012г. са общо 857 бр.,  като от тях – новообразувани ДП - 474 броя, 

образувани в предходен период - 332 броя, новообразувани бързи 

производства - 43 бр., новообразувани незабавни производства – 8 броя.  

През отчетната 2012 година на един прокурор се падат 285,70 

наблюдавани ДП и 236,70 решени ДП. Налице е ръст от 11,76% при 

наблюдаваните и 14% при решените спрямо 2011 година. В сравнение с 

2010 година, през отчетната година се отчита намаление от 16,67% при 

наблюдаваните и 20,50% при решените ДП. Отново основната причина за 

това е намалелия брой прекратени по давност дела. /Данните са взети от 

Доклада на РП-Севлиево/ 

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2011г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените 

от НПК срокове - 673 броя, от тях: новообразувани ДП през 2011г.- 364 

броя, образувани в предходен период – 296 броя, като общо образуваните 

ДП – 673 броя, новообразувани бързи производства през 2011г. – 31 бр., 

новообразувани незабавни производства – 2 бр. Останали нерешени към 

края на 2011 г. са 31 ДП, по които разследването е приключило, но се 

намират при прокурорите в законовия им срок за произнасяне. 

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2012г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените 

от НПК срокове - 710 броя, от тях: новообразувани ДП през 2012г.- 343 

броя, образувани в предходен период – 330 броя, като образуваните ДП 

през 2012г. са 710, новообразувани бързи производства – 37 бр., 

новообразувани незабавни производства – 8 бр. Останали нерешени към 

края на 2012 г. са 23 ДП, по които разследването е приключило, но се 

намират при прокурорите в законовия им срок за произнасяне. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2011г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 26 броя, по 

които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК 
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– 1 брой, при които е постановено разследването да се извърши по общия 

ред – 4 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 36 броя, по 

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

– 1 брой, при които е постановено разследването да се извърши по общия 

ред – 6 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2011г., по 

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

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

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

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

орган – 15 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам е извършил 

необходимите действия няма. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по 

които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 8 

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

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

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

орган – 9 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам е извършил 

необходимите действия – няма. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са общо 236 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  215 броя, спрени срещу 

известен извършител – 21 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2012 г. са общо 233 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  219 броя, спрени срещу 

известен извършител – 14 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са   47 

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

34 бр. – възобновени срещу известен извършител.  

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са   73 

броя, като от възобновените – 23 броя са срещу неизвестен извършител, и 

50 бр. – възобновени срещу известен извършител.  

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са общо 236 

броя, от тях – 85 броя са водени срещу известен извършител, а 151 броя са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 6 броя и 2 

броя са отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 

постановления за прекратяване – 1 брой. Няма служебно отменени 
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постановления за прекратяване на ДП. От прекратените НП, прекратени 

поради изтекъл давностен срок са 123 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 144 

броя, от тях уважени – 144 бр. и няма неуважени. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 76 броя, 

уважени са всичките 76 броя. Направени искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура – 15 броя, всички уважени. 

Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 

72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 – няма. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са общо 252 

броя, от тях – 154 броя са водени срещу известен извършител, а 98 броя са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 5 броя, от 

които 2 броя са отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 

постановления за прекратяване – 3 броя, като отменените са 2 броя. Няма 

служебно отменени постановления за прекратяване на ДП. От 

прекратените НП, прекратени поради изтекъл давностен срок са 120 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 198 

броя, от тях уважени – 198 бр., няма неуважени. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 103 броя, 

уважени са всичките 103 броя. Направени искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура – 32 броя, уважени са 32 

броя,  неуважени – няма. 

Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 

72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 – няма. 

 

  НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА НА СПЕЦИАЛЕН   НАДЗОР 

Останали неприключени дела на СО към 31.12.2011година -няма 

Останали неприключени дела на СО към 31.12.2012година -няма 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 



 15 

През 2011г. РП - гр. Севлиево е внесла в съда 157 броя обвинителни 

акта. По досъдебни производства образувани през годината са 103 броя, а 

54 броя по ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела с 

внесени обвинителни актове – 5 броя, като с определение на съда 2 броя 

върнати, а с разпореждане – 3 броя. / Подадени са 2 броя протести по 

върнатите обвинителни актове, като и двата са неуважени/ 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  

217 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 151 броя, от 

тях протестирани – 6 броя. Броят на оправдателните присъди по общия ред 

– 3 броя, като от тях протестирани са 3 броя, уважени – няма, неуважени – 

3 броя .  

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

НПК/ - 38 бр., от тях протестирани – 2 броя - неуважени.   Няма  

оправдателни присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/. В хода 

на съдебното следствие са постигнати 25 броя споразумения.  

През 2011г. са внесени 14 броя споразумения за решаване на делото 

в досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – 14 броя. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – няма. 

През 2011г. от РП - гр. Севлиево са внесени 21 предложения  по реда 

на чл.375 от НПК за освобождаване от  наказателна отговорност с налагане 

на административно наказание при условията на чл.78а от НК. Уважени 

предложения на прокуратурата са 21 броя. Върнати от съда предложения – 

1 броя, оправдателни решения – 3 броя и прекратени в предвидените в 

закона случаи – няма. 

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Севлиево са 

участвали в 244 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските 

дела с участие на прокурор – 3 броя. 

През 2011г. са приведени  в изпълнение 147 присъди и определения 

за одобряване на споразумение, отлагания на изпълнение на наказанието – 

1 брой,   неприведени присъди в срок – няма.  

През 2012г. РП - гр. Севлиево е внесла в съда 180 броя обвинителни 

акта. По досъдебни производства образувани през годината са 127 броя, а 

53 броя по ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела с 

внесени обвинителни актове – 6 броя, като с определение на съда 1 брой 

върнати, а с разпореждане – 5 броя. / Подадени са 2 броя протести по 

върнатите обвинителни актове, като от тях 1 брой е уважен и 1 брой е 

неуважен/. 
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Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  

197 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 159 броя, от 

тях протестирани – 1 брой. Броят на оправдателните присъди по общия ред 

– 8 броя, като от тях протестирани са 8 броя, неуважени – 6 броя, като 2 

броя  оттеглени.  

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

НПК/ - 48 бр., от тях протестирани – няма.   Няма  оправдателни присъди 

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

са постигнати 31 броя споразумения.  

През 2012г. са внесени 19 броя споразумения за решаване на делото 

в досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – 18 броя. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 1 брой. 

През 2012г. от РП - гр. Севлиево са внесени 24 предложения  по реда 

на чл.375 от НПК за освобождаване от  наказателна отговорност с налагане 

на административно наказание при условията на чл.78а от НК. Уважени 

предложения на прокуратурата са 24 броя. Върнати от съда предложения – 

няма, оправдателни решения и прекратени в предвидените в закона случаи 

– няма. 

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Севлиево са 

участвали в 228 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските 

дела с участие на прокурор – 3 броя. 

 През 2012г. са приведени  в изпълнение 155 присъди, отлагания на 

изпълнение на наказанието – няма,   неприведени присъди в срок – няма. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

В хода на проверката беше проверено движението на прокурорски 

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

досъдебни производства, по които е било постановено прекратяване, 

спрени НП както срещу известен извършител, така и срещу неизвестен 

извършител, НП с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание. Проверени бяха 

върнатите дела и обвинителни актове от съда на прокуратурата.  

 

На случаен  принцип бяха проверени постановления за отказ от 

образуване на ДП 

 

Пр.пр. №761/2011г. по описа на РП- Севлиево. Наблюдаващ 

прокурор-Т. Петков. Преписката е образувана по сигнал на Р.Л.Б. – 
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охранител на „Т…л” в супермаркет „Билла” Севлиево по повод на това, че 

на 09.08.2011г. Ан.Г.Ал. от гр. Севлиево от рафтове за продажби в 

супермаркет „Билла” отнела чужди движими вещи – избелваща паста за 

зъби и дезодорант – имущество на  стойност 12.87лв., собственост на 

„Билла България”ЕООД от владението на дружеството с намерение 

противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. С 

постановление от 01.09.11г. прокурор Т.Петков на основание чл.24, ал.1, 

т.1 от НПК постановява отказ от образуване на ДП и прекратява 

преписката. Постановено е препис от постановлението да се изпрати на 

управителя на ”Билла Севлиево” и че постановлението подлежи на 

обжалване пред ОП- Габрово. Мотивите за прекратяването са, че при тези 

обстоятелства следва да се приеме, че деянието извършено от Ан.Г.Ал., 

формално осъществява признаците на състава на престъплението по чл. 

194, ал.3, вр. ал.1 от НК. Стойността на вещите, предмет на деянието била 

12.87лв.. С оглед ниската стойност на отнетите вещи/значително под 

минималната работна заплата за страната/ и чистото съдебно минало на 

Ал., обществената опасност на деянието е явно незначителна, поради това, 

то не е престъпно, съгласно разпоредбата на чл. 9, ал.2 от НК. 

Пр.пр. №813/2011г. по описа на РП- Севлиево. Наблюдаващ 

прокурор-Д. Христова. Преписката е образувана по подаден сигнал за 

извършена кражба на стоки от магазин „Кауфланд” в гр. Севлиево. След 

извършена проверка от органите на МВР е установено, че на 07.09.11г. 

непълнолетния М.В.М. бил в магазин „Кауфланд” в гр. Севлиево, където 

имал намерение да си купи безалкохолна напитка, но решил да отнеме 

тоалетна вода марка „Playboy” , която скрил в дрехите си, преминал през 

касата без да я покаже за маркиране и съответно заплащане на касата. След 

като бил спрян от охраната на магазина, Маринов върнал откраднатата 

вещ, като били съставени за това протоколи от които е видно, че 

стойността й е 17.99лв., поради което с постановление от 19.09.11г. 

прокурор Д. Христова отказва да образува ДП и прекратява преписката. 

Постановено е препис от постановлението да се изпрати на представителя 

на ощетеното лице и че постановлението подлежи на обжалване пред ОП- 

Габрово. Мотивите за прекратяването са, че към момента на извършване на 

кражбата, Маринов е на 17 години. С действията си Маринов е осъществил 

състава на престъпление против собствеността, но в случая макар 

формално да  осъществява признаците на състава на престъплението по чл. 

194, ал.3, вр. ал.1 от НК, поради своята малозначителност следва да намери 

приложение разпоредбата на чл. 9, ал.2 от НК и неговата обществена 
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опасност е явно незначителна. Обстоятелството, че лицето е непълнолетно 

и без досегашни противообществени прояви, както и стойността на 

отнетите вещи е ниска, вещта е възстановена, 

Пр.пр. №845/2012г. по описа на РП- Севлиево. Наблюдаващ 

прокурор-Д. Атанасов. Преписката е образувана по сигнал на директора на 

РДГ – В. Търново за това, че на 27.08.2012г. в землището на с. Сенник, 

общ. Севлиево/държавен горски фонд/,  служители на дирекцията 

установили, че Н. М. П. от с. Градец, общ. Котел е извършил сеч на 

немаркирано с КГМ едно дърво от цер, равняващо се  на 1 пл.куб.м. дърва 

за горене. Стойността на дървесината е била 52 лв. без ДДС. С 

постановление от 12.09.2012г. на основание чл. 24, ал.1, т.1, прокурор Д. 

Атанасов отказва да образува ДП и прекратява преписката. Постановено е 

препис от постановлението да се изпрати на директора на РВГ – В. 

Търново и че подлежи на обжалване пред ОП- Габрово. Мотивите за 

прекратяването са, че Петров нямал извършени други нарушения до 

момента. Деянието е засегнало само едно дърво, което не е от рядък 

дървесен вид, посочената му стойност е значително по-ниска от размера на 

минималната работна заплата за страната. Макар формално да  

осъществява признаците на състава на престъплението по чл. 235, ал.6, вр. 

ал.1 от НК, поради своята малозначителност следва да намери приложение 

разпоредбата на чл. 9, ал.2 от НК. Извършителят следва да понесе 

административно – наказателна отговорност, която е ангажирана чрез 

съставянето на акт за административно нарушение по ЗГ. 

 

Проверени още: Пр.пр. №831/11г. Наблюдаващ прокурор Т. Петков, 

Пр.пр. №786/11г. Наблюдаващ прокурор Д. Христова, Пр.пр. №779/11г. 

Наблюдаващ прокурор Д. Христова, Пр.пр. №745/12г. Наблюдаващ 

прокурор Т. Петков, Пр.пр. №822/12г. Наблюдаващ прокурор Д. Христова, 

Пр.пр. №853/12г. Наблюдаващ прокурор Д. Христова, Пр.пр. №904/12г. 

Наблюдаващ прокурор Д. Атанасов. 

Налице е намаляване броя на постановените откази да се образува 

досъдебно производство: в сравнение с 2011 год. - с 25.15% и с 60.94 % 

спрямо 2010 год. Основен фактор изиграл роля за това е Инструкция № 

И89/28.03.2011 г. за провеждане на предварителни проверки, подписана 

от Министъра на Вътрешните работи и Главния прокурор на Република 

България. 

За 2012 г. може да се направи обобщен извод, че е постигнато по-

високо ниво на задълбоченост и прецизност при извършване на 
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проверките и се избягва връщането на преписките за допълнителна 

проверка от прокурора. Налице е създадена практика, полицейските 

служители извършващи проверката, преди изготвяне на техен акт, 

обобщаващ същата, да докладват материалите на наблюдаващият 

прокурор и съгласуват наличието или не на достатъчно събран 

доказателствен материал по същите, както и обосноваността на 

заключението си. Последното безспорно се дължи на цитираната по горе 

Инструкция № И89/28.03.2011 г. за провеждане на предварителни 

проверки, подписана от Министър на Вътрешните работи и Главен 

прокурор на Република България./Данни от доклада на РП Севлиево/ 

 

 

 

Проверени на случаен принцип спрени ДП срещу неизвестен 

извършител 

Пр.пр. №1239/2010г. по описа на РП- Севлиево, ДП №670/10г. по 

описа на РУП –Севлиево. Наблюдаващ прокурор Г. 

Георгиев/командирован прокурор при РП-Севлиево/. ДП е образувано на 

02.11.2010г. на основание чл.212, ал.3/чл.356, ал.2, чл. 362, ал.2/ от НПК от 

РУП –Дряново и е уведомена РП-Дряново./в бланката на РУП –Севлиево 

за образуване на ДП са посочени всички случаи за образуване на ДП, без да 

е посочено/подчертано точно по кой член от НПК се образува/. От  РУП 

Севлиево е образувано ДП за това, че за времето от 08.00-12.30ч. на 

02.11.2010г. в гр. Севлиево, чрез използване на техническо 

средство/подправен ключ/ проникнал в жилището на М.Аб. в 

ж.к.”М.Палаузов”,бл.6, вх.А и противозаконно отнел чужди движими вещи  

- златни бижута/описани по вид/ на неустановена стойност, собственост на 

тъжителя Аб. –  по чл. 195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1 от НК. По време на 

разследването  е бил извършен оглед на местопроизшествието и извършен 

разпит на пострадалия Аб.. Въпреки проведените действия по 

разследването извършителя на престъплението не е установен. С 

постановление от 05.01.2011г. прокурор Г.Георгиев спира НП по ДП 

№670/10г. по описа на РУП-Севлиево, водено срещу НИ за извършено 

престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1 от НК. Постановено 

препис от постановлението да се изпрати на РУП-Севлиево за издирване 

на извършителя, на пострадалия, обжалването в 7 –дневен срок пред РС-

Севлиево и за резултатите от издирването на извършителя на 
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престъплението и отпадане основанието за спиране да бъде докладвано на 

наблюдаващия прокурор   на всеки 4 месеца. 

Пр.пр. №1278/2010г. по описа на РП- Севлиево, ДП №686/10г. по 

описа на РУП –Севлиево. Наблюдаващ прокурор Г. 

Георгиев/командирован прокурор при РП-Севлиево/. ДП е образувано на 

13.11.2010г. на основание чл.212, ал.3/чл.356, ал.2, чл. 362, ал.2/ от НПК от 

РУП –Дряново и е уведомена РП-Дряново./в бланката на РУП –Севлиево 

за образуване на ДП са посочени всички случаи за образуване на ДП – 

бързо и незабавно, без да е посочено/подчертано точно по кой член от 

НПК се образува/. От  РУП Севлиево е образувано ДП срещу НИ за това, 

че през неустановен период от време 09.11.10г. – 13.11.10г. в гр. Севлиево 

чрез взлом проникнал в апартамента на К.Щ., находящ се на ул. 

„Ст.Пешев” №50, откъдето извършил кражба на чужди движими вещи – 

телевизор „Краун”, холна маса и тонколони на обща стойност около 

800лв., собственост на Г.Щ. /син на тъжителката/- престъпление по чл. 195, 

ал.1, т.3 вр. чл. 194, ал.1 от НК. По време на разследването е извършен 

оглед на местопроизшествието, фотоалбум  към същия и проведен разпит 

на тъжителката, пълномощник на Г.Щ.. Въпреки проведените действия по 

разследването извършителя на престъплението не е бил  установен. С 

постановление от 21.01.2011г. прокурор Г.Георгиев спира НП по ДП 

№686/10г. по описа на РУП-Севлиево, водено срещу НИ за извършено 

престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1 от НК. Постановено 

препис от постановлението да се изпрати на РУП-Севлиево за издирване 

на извършителя, на пострадалото лице, обжалването в 7 –дневен срок пред 

РС-Севлиево и за резултатите от издирването на извършителя на 

престъплението до отпадане основанието за спиране да бъде докладвано на 

наблюдаващия прокурор   на всеки 4 месеца. 

Пр.пр. №1327/2010г. по описа на РП- Севлиево, ДП №720/10г. по 

описа на РУП –Севлиево. Наблюдаващ прокурор Д. Христова. РУП –

Севлиево уведомява РП- Севлиево че ДП е започнало на основание чл. 

212, ал.2 от НПК срещу НИ за това, че в периода 21.11.2010г. до 

28.11.2010г. в с. Идилиево, общ. Севлиево от къща №…., собственост на 

С.Х.Ст. от гр. Севлиево, чрез разрушаване на прегради, здраво направени 

за защита на имот/взломяване на халки на катинар и прозорци/, отнел 

чужди движими вещи – електродвигател марка „Сименс” 20 kW, 

електродвигател с неустановена марка и електропроводници от външната 

инсталация на къщата – имущество на неустановена стойност от 

владението на С.Х.Ст. без негово съгласие с намерение противозаконно да 
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ги присвои- престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и 4, вр. чл. 194, ал.1 от НК. 

Въпреки проведените действия по разследването извършителя на 

престъплението не е установен. С постановление от 05.01.2011г. прокурор 

Д.Христова спира НП по ДП №720/10г. по описа на РУП-Севлиево, водено 

срещу НИ за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и 4, вр. чл. 194, 

ал.1 от НК. Постановено препис от постановлението да се изпрати на РУП-

Севлиево за издирване на извършителя, на пострадалото лице, 

обжалването в 7 –дневен срок пред РС-Севлиево и за резултатите от 

издирването на извършителя на престъплението до отпадане основанието 

за спиране да бъде докладвано на наблюдаващия прокурор   на всеки 3 

месеца. Към момента на проверката ДП е спряно. 

Пр.пр. №1045/2011г. по описа на РП- Севлиево, ДП №687/11г. по 

описа на РУП –Севлиево. Наблюдаващ прокурор Т. Петков. РУП –

Севлиево уведомява РП- Севлиево че ДП е започнало на основание чл. 

212, ал.2 от НПК срещу НИ за това, че на 21.11.2011г. в гр. Севлиево от 

помещение на магазин „Ера Елит”, собственост на „Ст….т 1” ЕООД 

Севлиево, намиращ се в ж.к. „Д-р Ат. Москов”, чрез разрушаване на 

прегради здраво направени за защита на имот /взломяване на секретен 

патрон на входна врата/ отнел чужди движими вещи – метална каса със 

съдържащата се в нея сума от 10 000 лв., собственост „Ст…т 1” ЕООД 

Севлиево, от владението на дружеството, без съгласието на управата на 

същото, с намерение противозаконно да ги присвои  - престъпление по чл. 

195, ал.1, т.3 ,вр. чл. 194, ал.1 от НК. Проведените оперативно – 

издирвателни мероприятия и процесуално-следствените действия не 

довели до разкриване на извършителя на престъплението в 

законоустановения срок, поради което с постановление от 30.01.2012г. 

прокурор Т. Петков – зам. районен прокурор при РП- Севлиево спира ДП 

№687/2011г. по описа на РУП-Севлиево, пр.пр. №1045/2011г. по описа на 

РП- Севлиево. Постановено препис от постановлението да се изпрати на 

РУП-Севлиево за издирване на извършителя, на пострадалото лице, 

обжалването му в 7 –дневен срок пред РС-Севлиево и за резултатите от 

издирването на извършителя на престъплението до отпадане основанието 

за спиране да бъде докладвано на наблюдаващия прокурор. Постановено е 

още копие от постановлението да се изпрати на Следствен отдел при ОП- 

Габрово за регистриране в ЦИСС. Към момента на проверката ДП е 

спряно. 

Проверени още: Пр.пр. №1240/10г. ДП №672/10г. по описа на РУП 

Севлиево. Наблюдаващ прокурор Г. Георгиев.  
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Пр.пр. №1240/10г., ДП № 655/10г. по описа на РУП Севлиево. 

Наблюдаващ прокурор Г. Георгиев. 

 Пр.пр. №1271/10г, ДП № 681/10г. по описа на РУП Севлиево. 

Наблюдаващ прокурор Г. Георгиев. 

 Пр.пр. №1370/10г, ДП № 748/10г. по описа на РУП Севлиево. 

Наблюдаващ прокурор Г. Георгиев. 

 Пр.пр. №904/10г, ДП № 461/10г. по описа на РУП Севлиево. 

Наблюдаващ прокурор Д. Атанасов. 

 Пр.пр. №999/10г, ДП № 507/10г. по описа на РУП Севлиево. 

Наблюдаващ прокурор Д. Атанасов. 

 Пр.пр. №799/11г, ДП № 622/11г. по описа на РУП Севлиево. 

Наблюдаващ прокурор Д. Атанасов. 

 Пр.пр. №820/11г, ДП № 538/11г. по описа на РУП Севлиево. 

Наблюдаващ прокурор Д. Атанасов. 

 Пр.пр. №830/11г, ДП № 522/11г. по описа на РУП Севлиево. 

Наблюдаващ прокурор Д. Атанасов. 

При проверка на повечето образувани от РУП Севлиево ДП, в 

бланката на РУП –Севлиево за образуване на ДП се установи, че са 

посочени всички случаи за образуване на ДП, без да е посочено/подчертано 

точно по кой чл. от НПК се образува 

Предвид констатациите, че по досъдебните производства, водени 

срещу неизвестен извършител, разследващите полицаи не винаги са 

спазвали задължението си за докладване на делото преди приключването 

му, съобразно чл. 226 от НПК. За подобряване работата в тази насока е 

издадена заповед № 38 от 6.11.2008 г. на районен прокурор – Севлиево, с 

която на наблюдаващите прокурори и водещите разследването е 

разпоредено извършването на доклад по всяко досъдебно производство, в 

т.ч. и по водените срещу неизвестен извършител, най-малко 1 път извън 

случаите по чл. 226 ал. 1 от НПК. Цитираната заповед бе допълнена с 

нарочно създадена такава от Административният ръководител на РП 

Севлиево, под №37 от 31.10.2011 година, съобразена с Методически 

указания на Главен прокурор на Република България № 6435/2011 

г../отчетен доклад на РП- Севлиево -2012г./ 

 

Проверени на случаен принцип спрени ДП срещу известен 

извършител 

Пр. пр. № 883/2011 г. по описа на РП Севлиево, ДП № 623/2011 г. по 

описа на РУП Севлиево, наблюдаващ прокурор Диян Атанасов. ДП е 
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образувано с постановление от 14.10.2011 г. срещу С.А.Д. за това, че на 

неустановена дата в периода от началото на м. януари до края на м. вай 

2011 г. в с. Сенник, община Севлиево отнела златни монети, домакински 

съдове, две ясли, одеала и документи от владението на П.П.В. без нейно 

съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 

194, ал. 1 от НК. Искано и одобрено от съда е извършване на претърсване и 

изземване на предмети и вещи. С постановление от 29.02.2012 г. прокурор 

Атанасов е спрял производството на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК 

за издирване на свидетел. Постановено е препис от постановлението да се 

съобщи на пострадалия, както и възможността за обжалване. С 

постановление от 12.04.2012 г. производството е възобновено поради 

установяване на местонахождението на свидетеля. Привлечена е като 

обвиняема  /постановлението за привличане на обвиняем по реда на чл. 

219, ал.1 от НПК е без  подпис на наблюдаващия прокурор, не е 

съгласувано/. С постановление от 22.06.2012 г. производството е частично 

прекратено по отношение на обвиняемата, разпоредено е производството 

да продължи срещу неизвестен извършител. Производството е спряно. 

Постановено е да се съобщи на пострадалия, както и възможността за 

обжалване. Разпоредено е постановлението, ведно с делото да се изпрати в 

полицията за издирване на извършителя. 

 

На случаен принцип бяха проверени върнати от съда 

постановления за прекратяване на НП 

Пр. пр. № 89/2010 г. по описа на РП Севлиево. ДП № 302/2010 г. по 

описа на РУП Севлиево. С постановление от 16.01.2010 г. прокурор 

Райчева от РП Габрово е приела, че няма данни за извършено 

престъпление от общ характер на територията на РП Габрово и е изпратила 

преписка № 1793//2010 г. по описа на РП Габрово по компетентност на РП 

Севлиево. С постановление от 22.11.2010 г. и.ф. районен прокурор на РП 

Севлиево Георги Георгиев е отказал да образува досъдебно производство 

по пр. пр. № 89/2010 г. по описа на РП Севлиево, приемайки, че липсват 

данни за престъпление, извършено на територията на РП Севлиево  и е 

върнал материалите по компетентност на РП Габрово. Посочено е, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ОП Габрово. С 

постановление на ОП Габрово от 10.01.2011 г. относно подсъдността е 

прието, че разследването следва да се извърши от РП Севлиево и с 

постановление от 31.012011 г. прокурор Г. Георгиев е образувал досъдебно 

производство срещу И.П.У. от гр. Севлиево за това, че през периода м. 
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януари – м. април 2008 г. действайки при условията на продължавано 

престъпление в качеството си на длъжностно лице – лекар ортопед в 

МБАЛ ”Акта Медика” ЕООД Севлиево в кръга на службата си съставил 

официален документ ИЗ №№...., в които удостоверил неверни 

обстоятелства относно описана патология и неосъществено оперативно 

лечение на пациентите изброени в ИЗ, с цел да бъдат използвани горните 

документи пред НЗОК Габрово, като доказателство за тези обстоятелства – 

престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1  от НК. Дадени са конкретни 

указания по разследването. По искане на наблюдаващия прокурор Цанко 

Ганчев от 10.02.2011 г., окръжният прокурор на ОП Габрово с 

постановление от 19.03.2011 г.  е възложил на следовател извършване на 

разследването по образуваното ДП № 302/2010 г. по описа на РУП 

Севлиево. Следват многократни искания за удължаване срока на 

разследване – с два – до четири месеца, считано до 31.05.2011 г. ; с два – до 

шест месеца, считано до 31.05.2011 г.; с два месеца, считано от 31.07.2011 

г. На 27.09.2011 г. извършителят е привлечен като обвиняем / 

привличането е съгласувано с наблюдаващия прокурор/. Следват нови 

искания за удължаване срока на разследване, с по два месеца. На 

13.02.2012 г. материалите по досъдебното производство постъпват в РП 

Севлиево.  На 27.02.2012 г. прокурор Десислава Христова с постановление 

прекратява частично досъдебното производство по отношение на 

привлечения обвиняем, спира производство срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл. 308, ал. 1 от НК и възлага издирването на 

извършителя на РУП Севлиево. Посочено е, че постановлението подлежи 

на обжалване пред РС Севлиево. По сигнал на следователя, извършващ 

разследването прокурор Жени Шикова от ОП Габрово  на 28.03.2012 г. 

отменя постановлението за частично прекратяване по НП № 14/2012 г. по 

описа на ОСлО В ОП Габрово и изисква да се изпълнят дадените в 

обстоятелствената част указания. Сочи се възможността за инстанционен 

контрол. След изпълнение на указанията на ОП Габрово с ново 

постановление от 30.05.2012 г.  отново прекратява производството 

частично по отношение на обвиняемия и спира същото по отношение на 

неизвестен извършител. Следва нова отмяна от ОП Габрово по сигнал на 

следователя – с постановление от 31.07.2012 г. Постановлението на ОП 

Габрово е обжалвано от наблюдаващия прокурор пред АП Велико 

Търново, която го потвърждава. Делото е върнато за доразследване и при 

изтичане на сроковете – удължаване с по два месеца отново  е искано 

удължаване. Последният срок на удължаване е до 30.04.2013 г. и с 



 25 

постановление  от 22.05.2013 г. прокурор Десислава Христова за пореден 

път прекратява частично досъдебното производство по отношение на 

привлечения обвиняем, спира производство срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл. 308, ал. 1 от НК и възлага издирването на 

извършителя на РУП Севлиево. Посочено е, че постановлението подлежи 

на обжалване пред РС Севлиево. Няма данни за обжалване. 

 Пр. пр. № 687/2011 г. по описа на РП Севлиево, ДП № 455/2011 г. по 

описа на РУП Севлиево, наблюдаващ прокурор Десислава Христова. ДП е 

образувано на 26.07.2011 г. срещу НИ за това, че на 26.07.2011 г. около 

07.30 ч. в гр. Севлиево при управление на МПС, управляван от Д.И.И. 

нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост 

причинил на движещ се с велосипед С.К.С. средна телесна повреда – 

фрактура на лява тазобедрена става – престъпление по чл. 343, ал. 1,б.”б” 

от НК. – образувано от РУП Севлиево. След двукратно удължаване на 

срока за разследване с постановление от 31.01.2012 г.  прокурор Христова 

е прекратила производството срещу неизвестен извършител. Посочена е 

възможността за обжалване пред РС Севлиево. С определение № 

61/06.03.2012 г. постановлението е отменено като неправилно и 

незаконосъобразно и делото е върнато за правилно приложение на закона. 

Това определение е протестирано от наблюдаващия прокурор пред ОС 

Габрово. С определение № 52/24.04.2012 г.  определението на РС Севлиево 

е потвърдено. С постановление от 04.05.2012 г. производството е върнато 

за изпълнение на указанията на съда. Привлечен е обвиняем  

/постановлението за привличане на обвиняем по реда на чл. 219, ал.1 от 

НПК е без  подпис на наблюдаващия прокурор, не е съгласувано/. С 

постановление от 06.08.2012 г. е изготвено предложение обвиняемата да 

бъде освободена от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание. С решение от 12.11. 2012 г. по АНД № 

918/2012 г. по описа на РС Севлиево подсъдимата е призната за невиновна 

и е оправдана по предявеното й обвинение. Подаден е протест от 

наблюдаващия прокурор и с решение № 10/30.01.2013 г. на ОС Габрово е 

отменено решението на РС Севлиево, подсъдимата е призната за виновна и 

е освободена от наказателна отговорност с налагане на наказание по чл. 

78а от НК – ГЛОБА ОТ 1000 лв. Определението за отмяна на 

постановлението за прекратяване и постановеното оправдателно 

решение са постановени от различни състави на РС Севлиево. 

  Пр. пр.  № 628/2011 г. по описа на РП Севлиево, ДП № 

397/2011 г. по описа на РУП Севлиево, наблюдаващ прокурор Диян 
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Атанасов. Досъдебното производство е образувано на основание чл. 212, 

ал. 2 от НПК /в бланката на РУП –Севлиево за образуване на ДП са 

посочени всички случаи за образуване на ДП, без да е посочено/подчертано 

точно по кой чл. от НПК се образува/ срещу НИ за това, че от 20.00 ч. на 

01.07.2011 г. до 08.00 часа на 02.07.2011 г. в с. Добромирка, Севлиевска 

община, чрез използване на техническо средство отнел чужди движими 

вещи около 120 м. медни ел. проводници от едно междустълбие от 

електропреносна мрежа ниско напрежение от владението на Е.ОН 

България мрежи АД Варна,  без съгласие на управата на същото, с 

намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, 

т. 4, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.С постановление на прокурор Атанасов от 

11.10.2011 г. производството по делото е прекратено. Основание за 

прекратяването е ниската стойност на отнетото имущество. С определение 

№ 266/24.10.2011 г. на РС Севлиево постановлението е отменено като 

необосновано и незаконосъобразно. С постановление от 12.01.2012 г. 

производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК 

– поради неоткриването на извършителя. 

Проверени още: пр. пр. № 499/2011 г. по описа на РП Севлиево, ДП 

№ 464/2011 г. по описа на РУП Севлиево , наблюдаващ прокурор 

Десислава Христова – отменено прекратяване. 

 

На случаен принцип бяха проверени прекратени ДП 

Пр.пр.№ 913/2010г. по описа на РП – Севлиево, ДП № 32/2010г. по 

описа на СО при ОП – Габрово. Наблюдаващ прокурор Тихомир Петков. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 04.08.2010г. 

срещу Д.В.Д. за престъпление по чл.172а, ал.1 от НК, като в 

постановлението са дадени конкретни указания. Разследването по делото е 

възложено на следовател от СО при ОП – Габрово с постановление на 

зам.окръжен прокурор при ОП – Габрово. В хода на разследването е 

извършено претърсване и изземване в дома на Д.В.Д., назначена е авторска 

експертиза, разпитани са свидетели. Своевременно са правени искания за 

удължаване срока на разследване. На 17.02.2011г. досъдебното 

производство е постъпило в РП – Севлиево с мнение за предаване на съд 

на Д.В.Д. С постановление от 17.03.2011г. досъдебното производство е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 от НПК, като в обстоятелствената 

част на постановлението е записано, че деянието формално осъществява 

признаците на престъплението по чл.172а ал.5, вр. ал.1 от НК, като в този 

случай законодателя е предвидил привличането на автора към 
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административно наказателна отговорност по ЗАПСП, като същото е от 

компетентността на Министерство на Културата. В диспозитива на 

постановлението е записано преписи да се изпратят на страните, 

Министерство на културата, СО при ОП – Габрово за отразяване в 

ЦИССС, отменена е мярката за неотклонение на обвиняемия, постановено 

е вещественото доказателство  /компютърна система/ да остане на 

съхранение в РП – Севлиево, съгласно разпоредбата на чл.111, ал.2 предл. 

последно от НПК до произнасянето на Министерство на културата.  В НП 

са приложени обратните разписки. Постановлението не е обжалвано.  С 

резолюция за прекратяване на административно – наказателна преписка № 

11-00-0086/2011г. от 16.06.2011г. на зам.министър на културата е 

прекратена преписката. На 23.06.2011г. вещественото доказателство е 

върнато на Д.В.Д. с разписка, на която липсват имената на предал от 

страна на прокуратурата - има само подписи.  

Пр.пр.№ 33/2011г. по описа на РП – Севлиево, ДП № 23/2011г. по 

описа на РУП – Севлиево. Наблюдаващ прокурор Десислава Христова. ДП 

е започнато на 11.01.2011г. на основание чл.212 ал.2 от НПК с оглед на 

местопроизшествие срещу Н.Х.Д. и Й.Л.Й. за престъпление по чл.238 ал.1 

б. „А” вр. чл.20 ал.2 от НК. На 11.01.2011г. е извършен оглед на 

местопроизшествие. На 12.01.2011г. са извършени разпити на свидетели – 

служители на Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” /ИАРА/ - 

Габрово. На същата дата 12.01.2011г. /след образуването на 

досъдебното производство/ от лицата срещу които е образувано 

досъдебното производство са снети обяснения, а не са разпитани като 

свидетели, както и до края на разследването, което не способ на 

доказване по НПК.  С постановление от 31.03.2011г. досъдебното 

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

от НПК. В диспозитива е записано преписи от постановлението да се 

изпратят на лицата срещу, които е образувано производството, 

представител на ИАРА, РУП – Севлиево и ОС при ОП – Габрово за 

ЦИССС, посочено е също, че постановлението може да се обжалва в 7-

дневен срок от получаването на преписа пред РС – Севлиево. 

Постановлението не е обжалвано. Приложени са обратни разписки и 

разписки за получаване на постановлението на ръка. 

Пр.пр.№ 1356/2010г. по описа на РП – Севлиево, ДП № 744/2010г. по 

описа на РУП – Севлиево. Наблюдаващ прокурор Диян Атанасов. ДП е 

започнато на 03.12.2010г. на основание чл.212, ал.2 от НПК с оглед на 

местопроизшествие срещу К.И.Д. за престъпление по чл.215, ал.1 от НК. /В 
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бланката на РУП -Севлиево за образуване на ДП от 03.12.2010г. са 

записани всички основания за образуване на досъдебно производство по 

чл.212 ал.2 НПК, бързо производство по чл.356 ал.3 НПК и незабавно 

производство чл.362 ал.3 НПК, като не е посочен изрично текста от 

НПК, по който е образувано производство./ В хода на разследването е 

извършено претърсване и изземване на 03.12.2010г., което е одобрено с 

определение на РС – Севлиево от 04.12.2010г. Назначена е оценъчна 

експертиза на вещо лице – специалист в областта на иконографията и 

богословието, която е дала заключение, че иконите нямат никаква 

художествена стойност, както и е определила средните пазарни стойности 

на вещите / В хода на разследването не е проведен разпит на свидетел на 

лицето срещу което е образувано ДП К.И.Д., а само му е снето обяснение, 

което не е способ на доказване по НПК/. С постановление от 16.03.2011г. 

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

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК.   

Пр.пр.№ 1057/2011г. по описа на РП – Севлиево, ДП № 686/2011г. по 

описа на РУП – Севлиево. Наблюдаващ прокурор Диян Атанасов. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 07.12.2011г. 

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

за образуване са дадени конкретни указания. В делото има приложен 

протокол за доклад на основание чл.226, ал.1 от НПК. ДП е постъпило в 

РП – Севлиево на 31.01.2012г. С постановление от 01.03.2012г. 

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

чл.24, ал.1, т.1 от НПК.   

Пр.пр.№ 785/2011г. по описа на РП- Севлиево, ДП № 584/2011г. по 

описа на РУП – Севлиево. Наблюдаващ прокурор Тихомир Петков. 

Досъдебното производство е образувано срещу М.К.Г. за престъпление по 

чл.309, ал.1 от НК. В хода на разследването е привлечен в качеството на 

обвиняем М.К.Г. /постановлението за привличане на обвиняем по реда на 

чл. 219, ал.1 от НПК е без  подпис на наблюдаващия прокурор, не е 

съгласувано/ разпитани свидетели, назначени и изготвени са почеркови 

експертизи. Своевременно са правени искания за удължаване срока на 

разследване. С постановление от 09.03.2012г. досъдебното производство е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 от НПК.  

 

 

Проверени на случаен принцип ДП, приключили със споразумение   

СПОРАЗУМЕНИЯ 2012 г. 
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Пр. пр. № 800/2012 г. по описа на РП Севлиево, ДП №475/2012 г. по 

описа на РУП Севлиево, наблюдаващ прокурор Десислава Христова. 

Производството е започнато на основание чл. 356, ал. 3 от НПК  като бързо 

производство– правилно изписано срещу М.И.М. от с. Дамяново, община 

Севлиево за това, че на 17.08.2012 г. около 22.15 часа управлявал МПС с 

концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда /2,76 на хиляда/, 

установено по надлежен ред с техническо средство „Алкомер 631” – 

престъпление по чл. 343б от НК. С постановление от 24.08.2012 г. на 

прокурор Христова е разпоредено разследването да продължи по общия 

ред по предложение на водещия разследването полицай. На 30.08.2012 г. 

извършителят е привлечен като обвиняем /постановлението за привличане 

на обвиняем по реда на чл. 219, ал.1 от НПК е без  подпис на 

наблюдаващия прокурор, не е съгласувано/. На 20.09.2012 г. между 

прокуратурата, обвиняемия и неговия защитник е подписано 

споразумение. Образувано е НОХД № 475/2012 г. по описа на РС 

Севлиево, а на 27.09.2012 г. споразумението е одобрено от съда. 

Пр. пр. № 715/2012 г. по описа на РП Севлиево, БП № 419/2012 г. по 

описа на РУП Севлиево, наблюдаващ прокурор Диян Атанасов. 

Производството е започнато на основание чл. 356, ал. 3 от НПК /правилно 

изписано/ срещу М.А.П. от с. Орловец, община Полски Тръмбеш за това, 

че на 14.07.2012 г. около 20.05 часа управлявал МПС с концентрация на 

алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда /1,65 на хиляда/, установено по 

надлежен ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410” – 

престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С постановление от 19.07.2012 г. 

извършителят е привлечен като обвиняем /постановлението за привличане 

на обвиняем по реда на чл. 219, ал.1 от НПК е без  подпис на 

наблюдаващия прокурор, не е съгласувано/. На 23.07.2012 г. между 

прокуратурата, обвиняемия и неговия защитник е подписано 

споразумение. Образувано е НОХД № 360/2012 г. по описа на РС 

Севлиево, а на 25.07.2012 г. споразумението е одобрено от съда. 

Проверени още: Пр. пр. № 399/2012 г. по описа на РП Севлиево, ДП 

№ 221/2012 г. по описа на РУП Севлиево, наблюдаващ прокурор Диян 

Атанасов. ДП е образувано с постановление от 24.04.2012 г. срещу Г.И.С. 

за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК – управление на МПС с 

концентрация над 1,2 на хиляда, а именно 1,38 на хиляда, установено по 

надлежен ред. / 

Няма приложено постановление за привличане в НП/. На 12.07.2012 

г. между прокуратурата, обвиняемия и защитника му е постигнато 
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споразумение. Образувано е НОХД № 340/2012 г. по описа на РС 

Севлиево, като на 16.07.2012 г. споразумението е одобрено от съда.  

Пр. пр. № 940/2012 г. по описа на РП Севлиево, НП № 576/2012 г. по 

описа на РУП Севлиево, наблюдаващ прокурор Диян Атанасов. 

Производството е започнато на основание чл. 362, ал. 3 от НПК / правилно 

изписано/ срещу М.Р.М. от с. Богатово, община Севлиево за това, че на 

03.10.2012 г. в 13.24 часа управлявал МПС в едногодишен срок от 

наказването му по административен ред за управление на МПС без 

съответното СУМПС, наложено с наказателно постановление -  

престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. С постановление от 

05.10.2012 г. извършителят е привлечен като обвиняем /съгласувано по чл. 

219, ал. 1 от НПК, подписано, без да е посочено името на прокурор и 

дата/. На 08.10.2012 г. между прокуратурата, обвиняемия и неговия 

защитник е подписано споразумение. Образувано е НОХД № 514/2012 г. 

по описа на РС Севлиево, а на 10.10.2012 г. споразумението е одобрено от 

съда.  

СПОРАЗУМЕНИЯ 2011 г. 

Пр. пр. № 34/2011 г. по описа на РП Севлиево, НП № 24/2010 г. по 

описа на РУП Севлиево, наблюдаващ прокурор Десислава Христова. 

Производството е започнато на основание чл. 362, ал. 3 от НПК – правилно 

изписано срещу Б.П.Б. от гр. Севлиево за това, че на 12.01.2011 г. около 

01.10 часа управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на 

хиляда /2,36 на хиляда/, установено чрез техническо средство „Алкотест 

Дрегер 7410” – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК С постановление от 

14.01.2011 г. извършителят е привлечен като обвиняем –съгласувано по чл. 

219, ал. 1 от НПК, подписано, без да е посочена датата върху печата. На 

14.01.2011 г. между прокуратурата, обвиняемия и неговия защитник е 

подписано споразумение. Образувано е НОХД № 22/2011 г. по описа на РС 

Севлиево, като на 19.01.2011 г. то е одобрено. 

 

Проверени на случаен принцип постановления  с предложения за 

прилагане на разпоредбата на чл. 78а от НК 

Пр.пр.№ 259/2011г. по описа на РП – Севлиево, ДП № 166/2011г. по 

описа на РУП – Севлиево. Наблюдаващ прокурор Цанко Ганчев. ДП е 

образувано с постановление от 07.03.2011г. срещу О.А.Ю. за престъпление 

по чл.343в, ал.2 от НК. На 01.04.2011г. ДП е изпратено в РП – Севлиево с 

мнение за предаване на съд на обвиняемия. На 11.04.2011г. е изготвено 

постановление за внасяне в съда на предложение за освобождаване от 
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наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда 

на чл.78а от НК. С решение № 65/05.05.2011г. обвиняемия е признат за 

виновен, освободен е от наказателна отговорност и му е наложено 

административно наказание глоба в размер на 1000 лв. за извършено от 

него престъпление по чл.343в, ал.2, вр.ал.1 от НК. 

Пр.пр.№ 672/2010г. по описа на РП – Севлиево, ДП № 340/2010г. по 

описа на РУП – Севлиево. Наблюдаващ прокурор Тихомир Петков. ДП е 

започнато на 29.05.2010г. на основание чл.212, ал.2 от НПК с оглед на 

местопроизшествие срещу Н.И. за престъпление по чл.134, ал.1, т.2 от НК. 

Своевременно са правени искания за удължаване срока на разследване. На 

24.11.2010г. е докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК постановление за 

привличане на обвиняем М.К.Д. за извършено престъпление по чл.134, 

ал.1, т.2 от НК. На 05.01.2011г. е изготвено постановление за внасяне в 

съда на предложение за освобождаване от наказателна отговорност и 

налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. С 

решение № 18/07.02.2011г. обвиняемия е признал обвиняемия за 

невиновен за извършеното от него престъпление, като срещу това решение 

на РС – Севлиево е бил подаден протест от наблюдаващия прокурор до ОС 

– Севлиево. С решение от 12.04.2011г. на ОС – Габрово е отменено 

решението на РС – Севлиево от 07.02.2011г. и е върнал делото за 

разглеждане от друг състав на районния съд. С решение №102/26.07.2011г. 

РС – Севлиево обвиняемия е признат за виновен, освободен е от 

наказателна отговорност и му е наложено административно наказание 

глоба в размер на 1500 лв. за извършено от него престъпление по чл.134, 

ал.1, т.2 от НК. С решение № 153/03.11.2011г. на ОС – Габрово е 

потвърдено решението на РС – Севлиево. 

Пр.пр.№ 217/2011г. по описа на РП – Севлиево, ДП № 148/2011г. по 

описа на РУП – Севлиево. Наблюдаващ прокурор Тихомир Петков. ДП е 

започнато на 21.02.2011г. на основание чл.212, ал.2 от НПК с оглед на 

местопроизшествие срещу Н.И. за престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. На 

20.04.2011г. ДП е постъпило в РП – Севлиево с мнение за предаване на съд 

на обвиняемия Ц.Г.Ц. за извършено престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. 

/В НП няма копие от постановление за привличане на обвиняем,не е ясно 

кога е въведено в УИС-не е спазен чл. 11 от Инструкцията за поддръжка 

и използване на електронния регистър на лица с неприключени 

наказателни производства на главния прокурор на Република България - Б. 

Велчев. / На 26.05.2011г. е изготвено постановление за внасяне в съда на 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 
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административно наказание по реда на чл.78а от НК. С решение № 

87/24.06.2011г. на РС – Севлиево обвиняемия е признат за виновен, 

освободен е от наказателна отговорност и му е наложено административно 

наказание глоба в размер на 1000 лв. за извършено от него престъпление 

по чл.234а, ал.1 от НК. 

Пр.пр.№ 1133/2010г. по описа на РП – Севлиево, ДП № 586/2010г. по 

описа на РУП – Севлиево. Наблюдаващ прокурор Десислава Христова. 

Досъдебното производство е образувано на 25.10.2010г. срещу С.Е.Д. за 

престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр.чл.130, ал.1 от НК. На 30.12.2010г. 

ДП е постъпило в РП – Севлиево с мнение за предаване на съд на 

обвиняемия С.Е.Д. за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.12 от НК. 

/В НП няма копие от постановление за привличане на обвиняем, кога е 

въведено в УИС- не е спазен чл. 11 от Инструкцията за поддръжка и 

използване на електронния регистър на лица с неприключени наказателни 

производства на главния прокурор на Република България - Б. Велчев./ На 

11.01.2011г. е изготвено постановление за внасяне в съда на предложение 

за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание по реда на чл.78а от НК. С решение № 

25/15.02.2011г. на РС – Севлиево обвиняемия е признат за виновен, 

освободен е от наказателна отговорност и му е наложено административно 

наказание глоба в размер на 1000 лв. за извършено от него престъпление 

по чл.234а, ал.1 от НК. 

Пр.пр.№ 790/2011г. по описа на РП – Севлиево, ДП № 516/2011г. по 

описа на РУП – Севлиево. Наблюдаващ прокурор Тихомир Петков. ДП е 

започнато на 08.09.2011г. на основание чл.212, ал.2 от НПК с оглед на 

местопроизшествие срещу Н.И. за престъпление по чл.354а, ал.1 от НК. /В 

бланката на РУП -Севлиево за образуване на ДП от 08.09.2011г. са 

записани всички основания за образуване на досъдебно производство по 

чл.212 ал.2 НПК, бързо производство по чл.356 ал.3 НПК и незабавно 

производство чл.362 ал.3 НПК, като не е посочен изрично текста от 

НПК, по който е образувано производство./ На същата дата е извършено 

претърсване и изземване, което е одобрено от РС – Севлиево с 

определение от 08.09.2011г.  Своевременно са правени искания за 

удължаване срока на разследване. С писмо от 25.10.2011г. е удължен срока 

за разследване, като в писмото е записано, че няма привлечено лице в 

качеството на обвиняем и няма взета МНО. На 18.01.2012г. ДП е получено 

в РП – Севлиево с мнение за предаване на съд на обвиняемия С.М.Х. за 

извършено престъпление по чл.354 „в”, ал.5 от НК. /В НП няма копие от 
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постановление за привличане на обвиняем, кога е въведено в УИС- не е 

спазен чл. 11 от Инструкцията за поддръжка и използване на 

електронния регистър на лица с неприключени наказателни производства 

на главния прокурор на Република България - Б. Велчев./ На 19.01.2012г. е 

изготвено постановление за внасяне в съда на предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 

наказание по реда на чл.78а от НК. С решение № 28/21.02.2012г. на РС – 

Севлиево обвиняемия е признат за виновен за извършено от него 

престъпление по чл.354в, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК, освободен 

е от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание 

„обществено порицание”, веществените доказателства са отнети в полза на 

държава и са изпратени на Агенция „Митници”. 

  

Проверени на случаен принцип ДП приключили с внесен в съда ОА 

Пр. пр № 27/2011 г. по описа на РП Севлиево, ДП № 19/2011 г. по 

описа на РУП Севлиево, наблюдаващ прокурор Диян Атанасов. ДП е 

образувано на основание чл. 212, ал. 2 от НПК – /изписани са всички 

основания за образуване/ срещу П.М.К. за престъпление по чл. 338, ал. 3, 

вр. ал. 1 от НК , извършено на 09.01.2011 г. На 15.03.2011 г. материалите 

по делото постъпват в РП Севлиево., на 31.03.2011 г. прокурор Атанасов 

внася в РС Севлиево обвинителен акт. Образувано е НОХД № 150/2011 г. 

В  с.з. на 13.05.2011 г.  е постановена присъда, с която подсъдимият е 

признат за виновен и му е наложено наказание 400 лв. ГЛОБА. На 

основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК е отнел в полза на държавата ловен 

автомат. С решение  от 28.07.2011 г. на Габровски окръжен съд  присъдата 

е изменена в частта относно отнемането на вещественото доказателство, 

като връща вещта на подсъдимия. 

Пр. пр № 195/2010 г. по описа на РП Севлиево, ДП № 98/2010 г. по 

описа на РУП Севлиево, наблюдаващ прокурор Тихомир Петков. ДП е 

образувано на основание чл. 212, ал. 2 от НПК – изписано е правилното 

основание срещу НИ за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК , извършено 

на 18.02.2010 г. – кражба на кабел. С постановление от 23.02.2010 г. 

прокурор Петков  разпорежда задържане на обвиняем  /няма приложено 

постановление за привличане/.  С искане от 25.02.2010 г. прокурор Петков 

предлага на РС Севлиево да вземе мярка за неотклонение „задържане под 

стража”, а с определение от   същата дата съдът не е уважил искането и е 

взел  мярка за неотклонение „подписка”. Срокът на разследване е 

удължаван многократно. С постановление от 16.02.2011 г. производството 
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по делото е частично спряно по отношение на неизвестните извършители, 

действали в съучастие с обвиняемите, като за тях е внесен обвинителен акт 

в РС Севлиево. Образувано е НОХД № 95/2011 г., подсъдимите са 

оправдани, постановено е веществените доказателства да се върнат на 

собствениците им. С постановление от 16.01.2013 г. спряното 

производство е възобновено поради разкриване на издирвания 

извършител, а на 05.03.2013 г. в качеството на обвиняем е привлечен  

Ю.Р.Ш. С постановление от 25.03.2013 г. производството по делото е 

прекратено по отношение на  Ю.Р.Ш.  и е спряно по отношение на 

неиздирения извършител. 

Пр.пр. №1134/11г. ДП №723/11г. по описа на РУП Севлиево. 

Наблюдаващ прокурор Д. Христова. С постановление от 26.01.2012г. 

прокурор Д. Христова образува ДП срещу Дж.Р. М. от с. Кормянско, общ. 

Севлиево за това, дали на 08.12.2011г. в с. Кормянско, общ. Севлиево  е 

отнел чужди движими вещи – пари на стойност 140 лв. от  владението на 

М.П.М от с. Кормянско, общ. Севлиево, без негово съгласие с намерение 

противозаконно да ги присвои, като до  приключване на следствието 

откраднатите вещи са върнати – престъпление по чл. 197, т., вр. чл. 194, 

ал.1 от НК. На 27.03.2012г. в РП-Севлиево е получено ДП№723/11г. с 

мнение за предаване на съд. На 30.03.2012г. прокурор Д.  Христова изготвя 

ОА и внася делото в РС- Севлиево. Образувано е НОХД №156/12г. по 

описа на РС-Севлиево. На подсъдимия е наложено наказание „Пробация”.  

Пр.пр. №845/2011г. по описа на РП- Севлиево, ДП №550/11г. по 

описа на РУП –Севлиево. Наблюдаващ прокурор Д. Атанасов. РУП –

Севлиево уведомява РП- Севлиево че ДП е започнало на основание чл. 

212, ал.2 от НПК /точно е отбелязано и подчертано основанието за 

образуване/ срещу НИ за това, че в периода от 19.09.2011г. до 21.09.2011г. 

в с. Кастел, общ. Севлиево от помещение на кравеферма, собственост на 

К.К.П. е отнел чужди движими вещи – казан за изваряване на ракия с 

вместимост 150л., меден капак и 2 бр. медни лули – с неустановена 

стойност от владението на К.П. без негово съгласие , с намерение 

противозаконно да ги присвои –престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. При 

разследването е извършен оглед, разпитани са установени свидетели, 

изготвена е оценъчна експертиза, извършено е разпознаване. 

Първоначално делото е водено срещу НИ, а от проведените ОИМ като 

автор на престъплението  е установен  Х.М.. Същият бил призован на 

разпит от водещия разследването, но не се  явил и не бил намерен на 

известния по делото адрес, като в срока за приключване на разследването 
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не бил издирен. Отсъствието му е пречка за разкриване на обективната 

истина, поради което с постановление от 03.01.2012г. НП е спряно на 

основание чл. 244, ал.1, т.1, вр. чл. 25, т.2 от НПК. Х.М. е обявен за ОДИ с 

цел принудително довеждане. На 11.01.2012г. в РП- Севлиево е постъпило 

предложение от водещият разследването от което е видно, че в резултат на 

проведените ОИМ било установено местоживеенето на Х.М., поради което 

с постановление от 11.01.2012г. прокурор Т.Петков възобновява спряното 

НП./Приложено е постановление за привличане на обвиняем от дата 

11.01.12г , но не е подписано от прокурор/ ДП е получено в РП-Севлиево 

на 14.03.2012г. /приложен е протокол за предаване на веществени 

доказателства като са посочени имената на предалия и приелият ги/. На 

27.03.2012г. районен прокурор Д.  Атанасов изготвя ОА срещу Х.Х.М. за 

извършено престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т.3 от НК. 

Образувано е НОХД №152/2012г. по описа на РС Севлиево. Делото е 

приключило с присъда от 2 год. ЛОС при строг режим. 

Пр.пр. №1001/2011г. по описа на РП- Севлиево, ДП №661/11г. по 

описа на РУП –Севлиево. Наблюдаващ прокурор Т. Петков. РУП –

Севлиево уведомява РП- Севлиево че ДП е започнало на основание чл. 

212, ал.2 от НПК /не е отбелязано и подчертано основанието за 

образуване- вписани са всички основания - /срещу Хр.Евг.Хр.от гр. 

Севлиево  за това, че на 09.11.2011г. в гр. Севлиево в къща на ул. „Хан 

Аспарух” №2, без надлежно разрешително държи високорискови 

наркотични вещества – канабис, с общо бруто тегло 90гр. с неустановено 

процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – 

тетрахидроканабинол – престъпление по чл. 354а, ал.3 т.1 от НК. На 

същата дата е извършено претърсване и изземване на горепосоченият 

адрес, одобрено с определение от 10.11.2011г. от РС-Севлиево. 

/Приложено е постановление за привличане на обвиняем от дата 

24.02.12г , но не е подписано от прокурор/. В РП-Севлиево е получено ДП 

с мнение за предаване на съд.  /приложен е протокол за предаване на 

веществени доказателства като са посочени имената на предалия и 

приелият ги. На 19.03.2012г. прокурор Т.  Петков изготвя ОА срещу Хр. 

Хр. за извършено престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 , предл.1 от НК и го 

внася в съда. Образувано е НОХД №139/2012г. по описа на РС Севлиево. 

Делото е приключило с присъда от 11 месеца ЛОС с 3 годишен 

изпитателен срок. Присъдата е обжалвана от адв. Н.Георгиев – защитник 

на подсъдимия Хр.Хр. С решение №107/12.07.2012г. ОС-Габрово 

потвърждава изцяло присъдата на РС-Севлиево.  
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Внесените в съда дела за 2011г. съставляват 27.93% от решените 

досъдебни производства и 22.62% от общо наблюдаваните. 

Увеличението на броя внесени в съда актове за 2012 година 

се равнява на  14.89% спрямо 2011 година и незначително 

намаление от 1.37%, спрямо 2010 година. То произтича от 

увеличаване на броят на регистрираните и разкритите 

престъпления. /Данните са от отчетните доклади на РП- Севлиево за 2011г. и 

2012г./ 

 

Проверени на случаен принцип ДП приключили с внесен и върнат 

от  съда ОА 

Пр.пр.№ 35/2012г. по описа на РП – Севлиево, ДП № 9/2012г. по 

описа на РУП – Севлиево. Наблюдаващ прокурор Деян Атанасов. ДП е 

образувано с постановление от 09.02.2012г. срещу Д.С.С. и Е.С.С. за 

престъпление по чл.325, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. На 09.04.2012г. са 

докладвани по реда на чл.219, ал.1 от НПК и одобрени постановления за 

привличане на обвиняем и вземане МНО „подписка” по отношение на 

двамата обвиняеми за престъпление по чл.131, ал.1, т.4, предл.3, т.12, 

предл.1-во от НК. /Няма искане за удължаване срока на разследване/ На 

25.04.2012г. делото е постъпило в РП – Севлиево с мнение за предаване на 

съд. На 28.05.2012г. бил изготвен и внесен в РС – Севлиево обвинителен 

акт срещу Д.С.С. и Е.С.С. за извършени от тях престъпления по чл.131, 

ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. /В НП има копия от 

постановленията привличане на обвиняем съгласувани само с подпис от 

наблюдаващия прокурор/ С разпореждане № 536/30.05.2012г.  на РС –

Севлиево съдебното производство е прекратено поради допуснати 

съществени процесуални нарушения на процесуалните правила. В 

обстоятелствената част на разпореждането е посочено, че на пострадалите 

Д.К.Д. и Г.А.Д. не са предявени материалите по ДП, липсват и данни, че 

двамата са били поканени по надлежния ред за това. Също така е посочено, 

че материалите по делото са били предявени на обвиняемата Д.С.С. преди 

да е било повдигнато обвинение на обвиняемия Е.С.С. Делото е постъпило 

в РП – Севлиево на 11.06.2012г. от РС – Севлиево. С писмо от 12.06.2012г. 

делото е изпратено в РУП – Севлиево за отстраняване на допуснатите 

процесуални нарушения посочени в разпореждането на РС – Севлиево. 

/необходимо е произнасяне с постановление/. На 23.07.2012г. е изготвен 

нов обвинителен акт срещу Д.С.С. и Е.С.С. за извършени от тях 

престъпления по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. С 
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присъда по НОХД № 365/2012г. на РС – Севлиево подсъдимите Д.С.С. и 

Е.С.С. са признати за виновни за извършените от тях престъпления по 

чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като им съдът им е 

наложил наказание за всеки от двамата лишаване от свобода за 5 /пет/ 

месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК е отложил изпълнение на 

наказанието, като е определил тригодишен изпитателен срок. С решение № 

26/18.03.3013г. на Габровски окръжен съд е отменено решението на РС – 

Севлиево и делото е върнато за разглеждане от друг състав на районния 

съд. 

Пр.пр.№ 572/2008г. по описа на РП – Севлиево, ДП № 368/2008г. по 

описа на РУП – Севлиево. Наблюдаващ прокурор Тихомир Петков и 

Десислава Христова. ДП е започнато на 26.05.2008г. на основание чл.212, 

ал.2 от НПК с оглед на местопроизшествие срещу Н.И. за престъпление по 

чл.194, ал.1 от НК. С постановление на прокурор Д.Христова от 

20.10.2008г. ДП е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, поради 

отсъствието на свидетеля И.И. Междувременно лицето И.И. е обявен за 

ОДИ. Досъдебното производство е възобновено с постановление на 

прокурор Д.Христова от 02.04.2012г., като в обстоятелствената част на 

постановлението е записано, че делото е спряно поради неоткриването на 

свидетеля И.А.И., както и че „според нормата на чл.244 ал.8 от НПК в 

този случай наказателното производство се спира за не повече от една 

година”. Едновременно със възобновяването е направено искане за 

удължаване срока на разследване. На 30.05.2012г. в РП – Севлиево е било 

входирано постановление за привличане на обвиняем и вземане на МНО 

спрямо А.К.Н. за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.2, във 

вр.чл.195, ал.1, т.4 /предл. второ/ вр.с чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б. „а” и б. 

„б” и чл.26, ал.1 от НК / на постановлението е положен печат на РП – 

Севлиево, липсва подпис и име на наблюдаващия прокурор/. На същата дата 

30.05.2012г. ДП е изпратено н РП – Севлиево с мнение за предаване на съд 

на обвиняемото лице.  На 13.06.2012г. е изготвен и внесен обвинителен акт 

срещу А.К.Н. за посоченото по – горе престъпление. С разпореждане 

№612/18.06.2012г. съдебното производство е прекратено поради допуснати 

съществени процесуални нарушения на процесуалните правила. На 

20.06.2012г. е подаден частен протест от наблюдаващия прокурор 

Д.Христова срещу разпореждането на РС – Севлиево. С определение № 

92/06.07.2012г. е потвърдено разпореждането на РС – Севлиево, тъй като е 

прието, че не са конкретизирани част от вещите като брой, вид и размери. 

С постановление от 08.08.2012г. досъдебното производство е спряно, 
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поради неоткриване на пострадалия И.И., тъй като е прието, че разпита му 

е наложителен с оглед констатациите на съда. На 17.09.2012г. в РП – 

Севлиево е постъпило предложение от разследващ полицай за 

възобновяване на досъдебното производство, тъй като И.И. е открит от 

разследващите органи.. С постановление от 18.09.2012г. досъдебното 

производство е възобновено, направено е и своевременно искане за 

удължаване срока на разследване. На 24.10.2012г. е изготвени и внесен 

обвинител акт срещу А.К.Н. за извършено престъпление по чл.196, ал.1, 

т.2, във вр. чл.195, ал.1, т.4 /предл. второ/ вр.с чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б. 

„а” и б. „б” и чл.26, ал.1 от НК. С разпореждане от 30.10.2012г. съдия – 

докладчик от РС – Севлиево е насрочил делото за разглеждане в открито 

съдебно заседание на 04.12.2012г.. До момента на извършване на 

проверката съдебното производство не е приключило. 

При проверка на Пр.пр.№ 572/2008г. по описа на РП – Севлиево, 

ДП № 368/2008г. по описа на РУП – Севлиево се установи, че НП е било 

спряно поради неоткриването на свидетеля И.А.И. на 20.10.2008г. ДП е 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. Досъдебното 

производство е възобновено с постановление на прокурор Д.Христова 

от 02.04.2012г. Според нормата на чл.244 ал.8 от НПК в този случай 

наказателното производство се спира за не повече от една година –а в 

конкретния случай се явява спиране за 3години и 6 месеца. 

Причините за връщане на делата РП –Севлиево сочи, че могат да 

бъдат разделени на две основни. Първата основна причина е нарушение на 

процесуалните правила във фазата на досъдебното разследване от 

водещият разследването, които са приети от съда като съществени и 

ограничаващи правото на защита на обвиняемите. Неподаването на 

протести свидетелства за солидаризиране на мненията на 

прокуратурата с това на съда.  

При втората група причини съдът намира, че не е конкретизирано 

достатъчно точно и ясно обвинението, тоест – допуснати са 

процесуални нарушения от прокурора при изготвяне на обвинителния акт. 

През 2012г. година са изготвени анализи на причините за връщане на 

делата от съда – както по всяко отделно дело, така и по тримесечия и на 

полугодие. С тях са запознати прокурорите, за недопускане на подобни 

нарушения в бъдеще. С тях са запознати и разследващите полицаи. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 
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1. В повечето случаи, извън описаните по-горе, прокурорите в РП - 

Севлиево се произнасят по преписките и досъдебните производства в 

законните срокове, като не се допускат забавяния и нарушаване  на 

сроковете определени в закона, както по отношение на решаването на 

преписките, така и по отношение на разследването на досъдебните 

производства и действията на прокурора след приключването им.  

2. В постановленията за образуване на ДП, наблюдаващият прокурор 

дава подробни указания на разследващите органи. Подробни указания се 

дават и в последващите прокурорски актове. 

3. Прокурорите от РП - Севлиево винаги постановяват преписи от 

постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на 

жалбоподателите при постановленията да отказ, както и на страните при 

постановленията за спиране или прекратяване на досъдебното 

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

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

които са постановени откази за образуване на ДП или прекратяване на ДП, 

както и при постановленията за спиране срещу известен извършител има 

приложени обратни разписки. 

4. Всички спрени дела срещу неизвестен извършител се изпращат на 

органите на МВР за продължаване на издирването, съгласно разпоредбата 

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

срещу ИИ се обявяват за ОДИ с телеграми, исканията за удължаване на 

срока за разследване се правят своевременно. 

5. Преписките и делата се разпределят равномерно между 

прокурорите  съобразно издадената заповед за електронно разпределение 

на районния прокурор Д. Атанасов с № 25/12.10.07г., която била изменена 

през  годините и актуализирана – последно със заповед №16/09.05.2011г.. 

Районният прокурор  - Д. Атанасов също участва в разпределението със 

100% натовареност. 

6. При всички образувани преписки в НП и в ДП не е приложен 

протокол от случайно разпределение / прилагат се от 2013г./. Със заповед 

№25/12.10.07г., разпределението на преписките и делата с програмата за 

случайно разпределение е възложено на съдебен деловодител– Р. Г., а 

служител, който ще инсталира, поддържа, архивира и обновява 

програмния продукт за случайно разпределение на преписки и дела „Law 

Choice” се възлага на Д.Д. – компютърен оператор, изпълняващ деловодни 

функции.  
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Хартиеният носител отговаря напълно на електронният архив на 

случайното разпределение. 

7.  В НП-тата и делата не винаги се съдържа оригинал/ с печат/ от 

постановлението за привличане на обвиняем по реда на чл. 219, ал.1 от 

НПК с подпис на наблюдаващия прокурор- пр.пр. №148/2011г., пр.пр. 

№27/11г./прилагат се от 2012г./-.  Не във всички дела обаче има протокол 

за необходими действия по чл. 226 НПК преди предявяване на 

разследването, съгласно Методическите указания на Главния прокурор на 

РБ за необходими действия по чл. 226 НПК. 

8. Не е създадена организация спрените наказателни производства по 

чл.244, ал.1, т.3  да бъдат възобновявани в едногодишен срок /Пр.пр.№ 

572/2008г. по описа на РП – Севлиево, ДП № 368/2008г. по описа на РУП – 

Севлиево/- според нормата на чл.244 ал.8 от НПК в този случай 

наказателното производство се спира за не повече от една година. 

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

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

Севлиево се описват редовно в дневника. След получаване на 

информацията от съда, постановил влязлата в сила присъда, деловодството 

в РП – Севлиево описва и изпраща влязлата в сила присъда за  изпълнение 

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

10. В РП- Севлиево се води регистрационен дневник на 

веществените доказателства, който се съхранява от завеждащия склада 

служител, съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 2 от ПОДАПРБ, както и 

отделна книга за съхранение на протоколите, съгласно чл.103, чл. 106 и 

чл.107 ПОДАПРБ. 

Съгласно заповед №42/22.11.2010г. на районния прокурор Д. 

Атанасов на основание разпореждане АП №12 от 04.08.2010г. на 

апелативния прокурор и административен ръководител на В.Търновската 

апелативна прокуратура, на основание чл. 140 от ЗСВ и ПОДАПРБ, в РП-

Севлиево, когато разследването се извършва от прокурор да се водят  

регистри : 

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

които се приобщават веществените доказателства към следствените 

дела/протоколите за оглед на местопроизшествие, за претърсване, обиск и 

изземване, за доброволно предаване/, като им се дава пореден номер. 

- регистрационен дневник на веществените доказателства, който да 

съдържа реквизитите, посочени в чл. 96, ал.3 от ПОДАПРБ. 
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В РП- Севлиево има  една книга за ВД, в която се описва ВД и при 

получаване от разследващия орган и при предаването им в съда. При 

приемането на ВД от полицията, в книгата е посочена  датата на 

получаване, подписа, но не и имената на служители приели и предали 

веществените доказателства и от кой орган постъпват. Същото се отнася и 

при връщане на веществено доказателство- липсват имената на предал от 

страна на прокуратурата има само подписи. 

Съгласно чл.103, чл.106 и чл.107 ПОДАПРБ, когато веществените 

доказателства се предават на експертиза, връщат се на собственика, 

предоставят се на друга институция или се унищожават, се съставя 

протокол съдържанието, на който е подробно описан в ПОДАПРБ, и който 

се прилага в отделна книга за съхранение на протоколите, която се води в 

РП - Севлиево. 

Веществените доказателства се съхраняват  в помещение, подредени 

на стелажи в приземния етаж на сградата, където част от него се използва и 

за склад. Съгласно заповед № 42/22.11.2010г. на районния прокурор Д. 

Атанасов е определен съдебен деловодител – Т. Хр. за завеждащ склад на 

веществени доказателства, който да съдържа реквизитите, посочени в чл. 

96, ал.3 от ПОДАПРБ. В заповедта е посочено, архивът на прокуратурата, 

намиращ се в приземния етаж на сградата, да се използва като склад за 

веществени доказателства. 

11. Съхранението на веществените доказателства е съгласно изискванията на  

чл. 110 и чл. 111 от НПК ,  като се спазва начина на съхранението в зависимост от вида 

на веществените доказателства,  начина на предоставянето, пакетирането им и с 

поставен етикет на веществените доказателства,  начина на проверка на веществените 

доказателства периодично, т.е всички изисквания, посочени в раздел VI, чл. 95 и 

следващите от Правилника за организацията и дейността на администрацията на ПРБ. 

Веществените доказателства по спрените досъдебни производства се изпращат  

на основание чл. 110, ал.3 от НПК с протокол  до РУП – Севлиево за продължаване на 

издирването на извършителите, като са посочени имената и длъжността на предалият 

веществените доказателства и името без длъжността на приелият веществените 

доказателства. 

Периодично се прави ревизия на веществените доказателства, съхранявани от 

РП- Севлиево – протокол от ревизия от 11.10.2012г. в състав Т.Хр. , Р.Ц. – съдебни 

деловодители, председателствана от К.Д. – счетоводител, протокол от ревизия от 

07.06.2011г. в състав Т.Хр. , Р.Ц. – съдебни деловодители, председателствана от К.Д.- 

административен секретар. 
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Също така периодично се прави ревизия и веществените доказателства, които 

подлежат на унищожаване се унищожават . 

12. Материалите по прокурорските преписки са подредени в 

хронологичен ред, подшити, номерирани и описани. Документите, 

включително обратните разписки при приключените дела, 

постановленията за прекратяване на ДП и отказ от образуване на ДП са 

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

13. В РП- Севлиево в  преписките са приложени копия от жалбите 

или лицето подало сигнала.  

14.  По всички проверени досъдебни производства са спазени 

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

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

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

досъдебно, бързо и незабавно производство, без да е подчертано и/или 

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

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

356, ал. 3 НПК, чл. 362, ал.3 НПК/ - Пр.пр. №1239/2010г. по описа на РП- 

Севлиево, ДП №670/10г. по описа на РУП –Севлиево, Пр.пр. №1278/2010г. 

по описа на РП- Севлиево, ДП №686/10г. по описа на РУП –Севлиево, 

Пр.пр. №1001/2011г. по описа на РП- Севлиево, ДП №661/11г. по описа на 

РУП –Севлиево.  

15. При проверка на някои преписки / Пр.пр.№ 33/2011г. по описа на РП – 

Севлиево, ДП № 23/2011г. по описа на РУП – Севлиево. Наблюдаващ прокурор 

Десислава Христова, Пр.пр.№ 1356/2010г. по описа на РП – Севлиево, ДП № 744/2010г. 

по описа на РУП – Севлиево. / след образуването на досъдебното производство, 

от лицата срещу които е образувано досъдебното производство са снети 

обяснения, но не са разпитани като свидетели, както и до края на 

разследването, което не способ на доказване по НПК.   

 

П Р Е П О Р Ъ К И: 

1. Да се създаде организация спрените наказателни производства по 

чл.244, ал.1, т.3  да бъдат възобновявани в едногодишен срок – съгласно 

изискванията на  чл.244 ал.8 от НПК. 

2. Наблюдаващите делата прокурори  да изискват от разследващите 

органи изрично посочване на текста от НПК, по който е образувано 

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

бързи и незабавни производства, като се подчертава/отделя реалното 

основание за образуване на съответното производство.  
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          Да се проведе среща между прокурорите от РП – Севлиево и 

началника на РУП Севлиево за отстраняване на пропуските, посочени в 

констатациите и привеждане на бланките за започване на БП и ДП в 

съответствие с изискванията на НПК. 

          3. Административният ръководител със своя заповед да задължи 

наблюдаващите прокурори да удостоверяват извършения от разследващите 

органи доклад на делото и постановлението за привличане на обвиняем по 

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

съответния наблюдаващия прокурор в бланката на постановлението за 

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

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

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

Севлиево.   

         4. Да се проведе среща между прокурорите от РП – Севлиево и 

началника на РУП Севлиево за отстраняване на пропуските при 

приобщаване на обяснения от лица, срещу които е образувано НП. 

Обясненията следва да се снемат преди образуването на ДП в хода на 

предварителната проверка, а не след това, съгласно  чл. 114 и сл. от НПК. 

 5. В книгата за веществените доказателства от РП- Севлиево, когато 

се предават в РС- Севлиево,  в книгата да бъде описано  името на приелия  

веществените доказателства служител от съда и  неговата длъжност,  името 

и длъжността на предалия служител на РП-Севлиево. Когато се връщат 

веществени доказателства на собствениците им, в разписката да се посочат 

имената и длъжността на предалия от страна на прокуратурата, съгласно 

чл. 95 и следващите от ПОДАПРБ. 

 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

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

 

Приложения: 

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

2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура  гр.Севлиево за 

2011.; 2012г. 

4. Заповеди на административния ръководител – 7 бр. 

 

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

изпрати на: 
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1. Административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Севлиево  г-н Д. Атанасов - за сведение и изпълнение на препоръките. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Габрово - за сведение.  

3. Административния ръководител на Апелативна прокуратура – 

В.Търново - за сведение. 

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

сведение. 

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

сведение. 

 

 

 

30.10.2013г.         ИНСПЕКТОР: 

 

            МОНИКА МАЛИНОВА 


