
 1 

 
 

                 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

 гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРКА  

НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

А    К    Т 

 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА  

ПО ЗАПОВЕД  № ПП-01-92/09.10.2013г. НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР 

 

 

 

 

 

РАЙОННА   ПРОКУРАТУРА  ГАБРОВО  

 

 

 
 

 

 
 



 2 

В периода 14 октомври – 25 октомври  2013г. на основание заповед 

№ ПП-01-92/09.10.2013г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно 

годишната програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на 

дейността на Районна прокуратура Габрово. 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. Габрово, където на четвъртия етаж се помещава РП-Габрово. 

Всички прокурори са по 2-ма в стая, като в две стаи работи цялата 

администрация -  съдебен деловодител, административният секретар, 

съдебен секретар и компютърен оператор, изпълняващ деловодни 

функции.  

Архивът на прокуратурата е разположен в приспособена стая на 

същия етаж 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 - Габрово обхваща периода 01.01.2011г. – 

31.12.2012г. година. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2011г.  и 2012г. 

 

Щатната осигуреност на прокурорите за 2011г. в РП – Габрово е от 10 

души. През проверявания период 2011г. в РП - Габрово са работили общо 

10 прокурора. Брой на отсъствалите прокурори за повече от  един месец: 

младши прокурор Румен Николов / до 05.05.2011г. – на обучение в НИП/, 

прокурор Жени Шикова /от 03.02.2011г. до 23.05.2013г. – командирована в 

ОП – Габрово/. Незаети щатни бройки за прокурори няма. Щатната 

осигуреност на администрацията в РП- Габрово е 7 души.  

Щатната осигуреност на прокурорите за 2012г. в РП – Габрово е от 10 

души. От тях работили през годината - 9 души. С решение по протокол №1 

от 12.01.2012г. на ВСС, щатната численост на Районна прокуратура – 

Габрово е намалена с една щатна бройка за длъжността „младши 

прокурор” считано от 12.06.2012г. Брой на отсъствалите прокурори за 
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повече от  един месец: прокурор Жени Шикова /от 03.02.2011г. до 

23.05.2013г. – командирована в ОП – Габрово/, младши прокурор Димитър 

Георгиев – работил в РП – Габрово до 11.06.2012г. /С решение по протокол 

№ 22 от 31.05.2012г. на ВСС младши прокурор Димитър Георгиев е 

назначен на длъжността  „прокурор” в Районна прокуратура – Дряново 

считано от 12.06.2012г./ Незаети щатни бройки за прокурори  няма. 

 В РП - Габрово през 2011г. са работили 7 служители - както следва:

 съдебен администратор – 1бр., административен секретар – 1 бр., 

компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции – 2бр., съдебен 

деловодител - 1 бр., съдебен секретар – 1бр., чистач – 1бр., а през 2012г. – 

9 служители, като допълнително са назначени главен счетоводител и 

младши специалист: касиер – счетоводител. 

Всички длъжности са били заети през проверявания период. 

 В РП - гр. Габрово се водят 24 книги /дневници, регистри, азбучници/ 

за 2011г.  и 27 книги за 2012г./допълнително заведени – книга за 

прекратените дела, книга за ревизионните актове и книга за проверките по 

трудови злополуки/  От тях водени на основание: 

 1. Правилника за организация на дейността на администрацията на 

прокуратурата в Република България /ПОДАПРБ/ 18 броя: входящ 

дневник; изходящ дневник;  азбучник към входящия дневник;  книга за 

ревизионните актове;  разносна книга;  книга за надзор върху досъдебното 

производство;  книга за задържаните лица;  книга за принудителните 

медицински мерки - чл. 427 НПК;  книга за веществените доказателства;  

книга за делата, върнати за доразследване;  книга за делата на специален 

надзор;  книга за внесените обвинителни актове;  азбучник към книгата за 

обвинителните актове;  книга за споразуменията;  книга за протестите;  

книга за изпълнение на присъдите;  азбучник към книга за изпълнение на 

присъдите, книга за проверките по трудови злополуки. 

 2. по указание на ВКП – 4 броя - книга за спрените дела, водени 

срещу неизвестен извършител, книга за спрените дела, водени срещу 

известен извършител, книга за делата, водени за престъпления по чл.3 от 

ЗОПДИППД, книга за възложените от прокуратурата предварителни 

проверки. 

 3. по собствена преценка- 4 броя - книга за делата внесени с 

предложение по чл.78а НК; азбучник  към книга за делата внесени с 

предложение по чл.78а НК; книга за отменените  прокурорски актове; 

книга за наложените забрани  по чл.68 ал.1 от НПК. 
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Всички гореизброени дневници, регистри и книги се водят и на 

хартиен носител. Водените на електронен носител са 7 броя - книга за 

спрените дела, водени срещу неизвестен извършител; книга за спрените 

дела, водени срещу известен извършител; азбучник към входящия 

дневник; азбучник към книгата за изпълнение на присъдите; книга за 

делата на специален надзор;  регистър на върнатите дела;  регистър на 

оправдателните присъди. 

Същият брой книги и дневници водени както на хартиен носител, 

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

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

компютрите си инсталирани версии на правно-информационните системи  

„Апис”, „Сиела” и „Лакорда”. 

Деловодни програми – от 2007г. се използва Унифицирана 

информационна система/УИС/ на Прокуратурата на Република България, 

предоставена от ВКП, ЦИСС и програма за случайно разпределение на 

делата Law Choice. 

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

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

прокурор при ВКП,  относно организацията за случайно разпределение на 

преписки и дела, новопостъпилите преписки и дела в РП- Габрово 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 № 

24/11.10.2007 г. на административният  ръководител на РП – Габрово – 

М.Александрова.  

Съгласно същата заповед на административният ръководител на РП – 

Габрово М. Александрова, г-н Р. В., системен администратор в районна 

прокуратура - Габрово, е определен за служител, който инсталира, 

поддържа, архивира и обновява програмния продукт за случайно 

разпределение на преписки и дела “Law Choice”. Със същата заповед, 

административният ръководител на РП – Габрово М. Александрова е 

определена да работи с програмата “Law Choice” за случайно 

разпределение на преписки и дела. С посочената заповед 

административният ръководител М.Александрова определя 6 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. 
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Всички прокурори, включително административният ръководител М. 

Александрова на РП-Габрово са с 100 % натовареност. 

Административният ръководител привежда  и изпълнението на влезлите в 

сила присъди.  

След издадена заповед на районния прокурор М. Александрова 

Заповед № 24/11.10.2007 г., която е била изменена и актуализирана през  

годините,  новопостъпилите преписки и дела в РП-Габрово се разпределят 

чрез програмния продукт последно със заповед №48/10.07.2012г., с която 

районният прокурор М. Александрова, във връзка с указание за 

подобряване организацията на работа в ПРБ с цел намаляване на върнатите 

от съда дела за доразследване и на оправдателните присъда, добавя 

допълнителна група – върнати от съда дела за доразследване и 

оправдателни присъди.  

В хода на проверката беше проверен архива на Law Choice. 

Констатирано беше, че протоколите на хартиен носител от 

дати:12.07.2012г., 04.06.2012г. и 19.04.2012г. отговаря на този в системата 

Law Choice. 

Проверката на ИВСС установи също, че когато срещу едно лице 

има вече образувано/висящо дело, новопостъпилата преписка за същото 

лице се разпределя на прокурора, който води делото срещу него. Този 

начин на разпределяне не е посочен изрично в заповед. Според районният 

прокурор М.Александрова, по този начин се избягва образуването на 

много дела срещу едно и също лице, евентуално свързани помежду си. От 

друга страна така се удължава и срока на общото дело, но най-вече не се 

спазва принципа за случайното разпределение. В тези случаи се получава  

така, че това лице е „прикрепено” по принцип към конкретен прокурор. 

Примери:  

протокол от 08.06.11г. - пр.пр. №01062/11г.– причина за определяне 

на конкретен наблюдаващ прокурор: срещу същото лице има висяща 

преписка-определен избор между Р.Николов: Р.Николов-преписки. 

протокол от 08.06.11г. - пр.пр. №01064/11г. – причина за определяне 

на конкретен наблюдаващ прокурор:срещу същото лице има висяща 

преписка-определен избор между Р.Николов : Р.Николов-преписки. 

протокол от 10.06.11г. - пр.пр. №01092/11г. – причина за определяне 

на конкретен наблюдаващ прокурор: срещу същото лице има висяща 

преписка-определен избор между Д.Христова:  Д.Христова-преписки. 
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протокол от 10.06.11г. - пр.пр. №01093/11г. – причина за определяне 

на конкретен наблюдаващ прокурор: има висящо ДП-определен избор 

между Д.Христова : Д.Христова - преписки. 

протокол от 15.11.11г. - пр.пр. №01937/11г.– причина за определяне 

на конкретен наблюдаващ прокурор: има висящо производство срещу 

същото лице-определен избор между М.Илиев: М.Илиев-преписки и други. 

 

През 2011 г. и през 2012г. организацията на дейността по водене на 

статистика се извършва  въз основа на дадените указания от Главния 

прокурор, ВКП и отдел „Информация, анализ и методическо ръководство” 

при ВКП. Статистическата отчетност в РП-Габрово се извършва в 

съответствие с указание  изх.№301/27.12.2007 на Главния прокурор на 

Република България. 

Анализът на резултатите  от работата на Районна  прокуратура –

Габрово се извършва въз основа на статистическите данни. На всеки едни 

от прокурорите в РП-Габрово е възложен със заповед на  

административния ръководител  определен надзор, по който съобразно 

указанията на ВКП и  предвид конкретните особености на съдебния район  

се създава организация за постигане на  по-добри резултати и  контрол в 

работата. Освен това се изготвят годишни отчети, шестмесечни отчети, 

провеждат се съвещания, правят се анализи и др. 

За 2011 няма наложени наказания от административния ръководител 

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

предложения за налагане  на дисциплинарни наказания  по чл. 312, ал.1, т.1 

и 2 ЗСВ.  

За 2012г. със Заповед № 92 от 20.12.2012г. е наложено наказание 

„Забележка” на Г. Иванова – съдебен секретар при РП – Габрово.  

Предложения за поощрения  и предложения за налагане на 

дисциплинарни наказания няма. 

Веществените доказателства се съхраняват в специално помещение. 

Приемат се в прокуратурата след описване в книгата за веществени 

доказателства и срещу подпис на лицето, което ги предава и приема. 

В съда се предават с приемо-предавателен протокол, единият 

екземпляр от който остава в съда към делото, а другият се съхранява в 

наблюдателното производство в прокуратурата. Предаването на 

веществените доказателства в съда се отбелязва и  в книгата за веществени 

доказателства и срещу подпис на лицето, което ги предава и приема. 
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Със Заповед на административния ръководител е създадена комисия, 

която да проверява всяка година налице ли са всички веществени 

доказателства, правилно ли се съхраняват и има ли доказателства, по 

отношение на които няма разпореждане на прокурора.  

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 проверката на книгата за веществени доказателства се установи, 

че  съдържа добре оформени графи, които са в първата част на приемането 

на ВД до предаването им в прокуратурата, описан е № на ДП,  протокола 

от съответната дата за изземване и името на лицето от което са иззети 

веществените доказателства, подробно описание на веществените 

доказателства. В графите „предал” и „приел” не винаги освен поставения 

подпис има името на служителя и длъжността му. Във втората част се 

съдържа изходящото движение на ВД – без подробен опис, който се 

съдържа в първата част,  описани са   протоколите за предаване, няма 

имената и длъжността на „предал” и „приел” , нито длъжността им, 

фигурират само подписи. 

Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата:  

          - по указание на Главния прокурор – 30  броя /26 броя за 2012г./ 

          - по собствена преценка –  54 броя/69 броя за 2012г./ 

          ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2011г. и 2012г.: за периода 

01.01.2011 г.-31.12.2012 г. прокурорите и съдебните служители от РП -

Габрово са участвали  в редица обучения и семинари. 

            

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

2011г. и 2012г. 

През 2011г. в Районна прокуратура  - Габрово общият брой на 

преписките е бил 1567, като броят на новообразуваните преписки е бил 

1388 броя, а образувани от предходни периоди – 179 броя. От тях през 

2011г. са решени 1406 броя. С постановление за отказ от образуване на 

досъдебно производство /ДП/ - 509 броя. От тези откази 50 броя преписки 

са обжалвани, потвърдени са 41 броя, а 9 броя – отменени. 
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 Образувани досъдебни производства – общо 566 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 – 158 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- 173 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./ – 456 броя, а броят на преписки, върнати след 

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

89/10.03.2011г./ - 273 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. – 58 броя. 

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

преписките е бил 1180, като броят на новообразуваните преписки е бил 

1079 броя, а образувани от предходни периоди – 101 броя. От тях през 

2012г. са решени 947 броя. През 2012г. с постановление за отказ от 

образуване на досъдебно производство /ДП/ - 287 броя. От тези откази 30 

броя преписки са обжалвани, потвърдени са 25 броя, а 5 броя – отменени. 

 Образувани досъдебни производства – общо 420 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 – 119 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- 121 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./ - 389 броя.  

 Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ няма. 
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 Останали нерешени преписки в края на 2012г. от образуваните 

преди 31.12.2011г. – 29 броя. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2011г. са общо 2077 броя,  като от тях – новообразувани ДП - 826 

броя, образувани в предходен период - 1140 броя, новообразувани бързи 

производства - 107 броя, новообразувани незабавни производства – 4 броя.  

Най-характерни и типични престъпления през отчетната година, 

извършени на територията на град Габрово, са кражбите и престъпленията 

по транспорта.  

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2012г. са общо 2018 броя,  като от тях – новообразувани ДП - 675 

броя, образувани в предходен период - 1254 броя, новообразувани бързи 

производства - 79 броя, новообразувани незабавни производства – 8 броя.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2011г. досъдебни, бързи и незабавни 

производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените 

от НПК срокове - 1823 броя, от тях: новообразувани ДП през 2011г.- 606 

броя, образувани в предходен период – 1107 броя, преобразувани БП – 17 

броя, като общо образуваните ДП – 1730 броя, новообразувани бързи 

производства през 2011г. – 90 броя, новообразувани незабавни 

производства – 3 броя. Останали нерешени към края на 2011 г. са 58 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 - 1815 броя, от тях: новообразувани ДП през 2012г.- 508 

броя, образувани в предходен период – 1221 броя,преобразувани БП - 21 

броя, като образуваните ДП през 2012г. са 1750, новообразувани бързи 

производства – 57 броя, новообразувани незабавни производства – 7 броя 

Останали нерешени към края на 2012 г. са 48 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 – 100 броя, по 

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

ред – 16 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2012г., по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 74 броя, по 

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

– 4 броя, при които е постановено разследването да се извърши по общия 

ред – 20 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2011г., по 

които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 4 

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 – 1 брой. През проверявания 

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

орган – 21 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам е извършил 

необходимите действия – 8 броя. 

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 – 1 брой. През проверявания 

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

орган – 26 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам е извършил 

необходимите действия – 3 броя. 

През 2012 година в Районна прокуратура - Габрово средно са били 

наблюдавани от един прокурор 239,7 срещу  237,4 за 2011г. досъдебни 

производства. 

През 2012 година в Районна прокуратура - Габрово средния брой на 

прокурорските актове и участия в съдебни заседания на  един прокурор са  

565,08 срещу 583,2 за 2011г ./Доклад на РП-Габрово за 2012г./ 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са общо 411 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  377 броя, спрени срещу 

известен извършител – 34 броя. 

Спрените досъдебни производства на основание чл. 244 ал. 1 т. 1 и 3 

от НПК се съхраняват в прокуратурата, а спрените поради неразкриване на 

извършителя се изпращат на РУ”П” – гр.Габрово.  

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2012 г. са общо 348 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  308 броя, спрени срещу 

известен извършител – 40 броя. 
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ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са   92 

броя, като от възобновените – 44 броя са срещу неизвестен извършител, и 

48 броя – възобновени срещу известен извършител.  

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са   102 

броя, като от възобновените – 43 броя са срещу неизвестен извършител и 

59 броя– възобновени срещу известен извършител.  

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са общо 

1034 броя, от тях – 164 броя са водени срещу известен извършител, а 870 

броя са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 25 

броя и 8 броя са отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 

постановления за прекратяване – 5 броя, няма отменени. Няма служебно 

отменени постановления за прекратяване на ДП. От прекратените НП, 

прекратени поради изтекъл давностен срок са 842 броя. 

Прекратените досъдебни производства през 2011 г. възлизат общо на 

1034 бр. По процесуални основания те са подреждат така: 

По чл. 24 ал. 1 т. 1 от НПК – 144 ДП или 13,93% от всички 

прекратени ДП.Поради изтекла давност – 842 ДП или 81,43% от всички 

прекратени. От тях срещу известен извършител – 11 ДП, а останалите 831 

прекратени ДП – срещу неизвестен извършител.По чл. 24 ал. 1 т. 9 са 

прекратени 4 ДП, а поради недоказаност – 36 ДП.  

Спрямо общия брой наблюдавани ДП, прекратените съставляват 

49,78%, а спрямо общия брой решени дела прекратените ДП възлизат на 

56,72%.   

В основната си част давността по ДП е изтекла през предходните 

години, а не през отчетния период, но делата не са били прекратени./Доклад 

на РП- Габрово за 2011г./ 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 274 

броя, от тях уважени – 274 броя, няма неуважени. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 285 броя, 

уважени са всичките 285 броя. Направени искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура – 41 броя, всички уважени. 

През 2011г. има едно внесено искане до съда за вземане на 

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

уважено. 
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ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2012г. са общо 

1143 броя, от тях – 137 броя са водени срещу известен извършител, а 1006 

броя са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 9 

броя, от които 4 броя са отменени. Обжалвани пред по-горестоящи 

прокуратури постановления за прекратяване – 3 броя, няма отменени. 

Няма служебно отменени постановления за прекратяване на ДП. От 

прекратените НП, прекратени поради изтекъл давностен срок са 956 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 251 

броя, от тях уважени – 251 броя, няма неуважени. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 282 броя, 

уважени са всичките 282 броя. Направени искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура – 47 броя, уважени са 

всички,  неуважени – няма. 

Внесените искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 

реда на чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 от НПК са 6 броя, всичките уважени. 

 

  НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА НА СПЕЦИАЛЕН   НАДЗОР 

Наблюдавани ДП на специален надзор през 2011г.:  

Вх.№ 1320/2010г., сл.дело 22/2010г. по описа на ОСлО   

Габрово, наблюдаващ прокурор Д.Георгиев, водено по чл.215, ал.2, 

т.1, вр. с ал.1 НК, чл.308, ал.2, вр. ал.1 НК, чл.316, вр.308, ал.2, вр. с 

ал.1 НК; внесен обвинителен акт на 27.12.2012г./ от прокурор 

Л.Рачева/. Съдебното производство не е приключено.  

Вх.№ 1540/2008г., сл.дело 27/2008г. по описа на ОСлО Габрово, 

наблюдаващ прокурор М.Миков, водено по чл.210, ал.1, т.5, вр.с 

чл.209, ал.1 НК; внесен обвинителен акт на 28.06.2011г.; Присъда от 

21.12.2011г., влязла в сила на 19.06.2012г. 

Наблюдавани ДП на специален надзор през 2012г.:  

Вх.№ 1320/2010г., сл.дело 22/2010г. по описа на ОСлО Габрово, 

наблюдаващ прокурор Д.Георгиев, водено по чл.215, ал.2, т.1, вр. с 

ал.1 НК, чл.308, ал.2, вр. ал.1 НК, чл.316, вр.308, ал.2, вр. с ал.1 НК; 

внесен обвинителен акт на 27.12.2012г./от прокурор Л.Рачева/. 

Съдебното производство не е приключено. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2011г. РП - гр. Габрово е внесла в съда 313 броя обвинителни 

акта. По досъдебни производства образувани през годината са 235 броя, а 

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

внесени обвинителни актове – 7 броя, като с определение на съда 3 броя 

върнати, а с разпореждане – 4 броя. /Подадени са 4 броя протести по 

върнатите обвинителни актове, като  трите са неуважени/ 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  

284 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 155 броя. 

Броят на оправдателните присъди по общия ред – 6 броя, като от тях 

протестирани са 4 броя, уважени – няма, неуважени – 4 броя .  

Причините, довели до оправдателните присъди през отчетния период 

не са вследствие слаба подготовка и липса на  активност на прокурорите от 

РП Габрово, а са резултат от промяна на доказателствата в съдебна фаза за 

една част от постановените оправдателни присъди. 

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

НПК/ - 55 броя.   Няма  оправдателни присъди по глава ХХVІІ от 

НПК/чл.371 и сл. НПК/. В хода на съдебното следствие са постигнати 68 

броя споразумения.  

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

в досъдебно производство /чл.381 от НПК/, всички одобрени. Няма  

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора. 

През 2011г. от РП -Габрово са внесени 33 броя 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. Решени от 

съда - 30 броя. Уважени предложения на прокуратурата са 27 броя. 

Върнати от съда предложения – 2 броя, оправдателни решения – 1 броя и 

прекратени в предвидените в закона случаи – няма. 

През проверявания период прокурорите от РП - Габрово са участвали 

в 527 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела с участие 

на прокурор е 10 броя. 

През 2011г. са приведени  в изпълнение 246 присъди, отлагания на 

изпълнение на наказанието – 1 брой,   неприведени присъди в срок – няма.  

През 2012г. РП - Габрово е внесла в съда 246 броя обвинителни акта. 

По досъдебни производства образувани през годината са 162 броя, а 84 

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

внесени обвинителни актове – 8 броя, като с определение на съда 3 броя 
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върнати, а с разпореждане – 5 броя. /Подадени са 4 броя протести по 

върнатите обвинителни актове, като от тях 3 броя са  уважени  и 1 брой 

е неуважен/. 

Осъдителните присъди по общия ред за периода са 260 броя. Броят 

на оправдателните присъди по общия ред – 6 броя, като от тях 

протестирани са всичките - 6 броя, от тях уважени – 5 броя, неуважени – 1 

брой.  

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

НПК/ - 65 бр., няма протестирани.   Няма  оправдателни присъди по глава 

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

постигнати 73 броя споразумения.  

През 2012г. са внесени 40 броя споразумения за решаване на делото 

в досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени са 37 броя. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора е 2 броя. 

През 2012г. от РП - Габрово са внесени 26 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 23 броя. Върнати от съда предложения – 

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

закона случаи – 1 брой. 

През проверявания период прокурорите от РП - Габрово са участвали 

в 598 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела с участие 

на прокурор – 10 броя, брой обжалвани съдебни решения от прокурор – 2 

броя. 

 През 2012г. са приведени  в изпълнение 252 присъди, няма отлагания 

на изпълнение на наказанието,  неприведени присъди в срок са 2 броя 

/чакащи групиране/. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

В хода на проверката беше проверено движението на прокурорски 

преписки, по които има постановления за отказ от образуване на 

досъдебно производство, отменени постановления за отказ от образуване 

на досъдебно производство, досъдебни производства, по които е било 

постановено прекратяване, спрени НП както срещу известен извършител, 

така и срещу неизвестен извършител, наблюдателните преписки с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, ДП приключили с обвинителен акт, спрени 
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ДП на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК. Проверени бяха върнатите дела 

и обвинителни актове от съда на прокуратурата.  

 

На случаен  принцип бяха проверени следните постановления за 

отказ от образуване на ДП, включително отменени постановления за 

отказ от образуване на ДП: 

Пр.пр.№1594/2012г. по описа на РП - Габрово. Наблюдаващ 

прокурор Д.Христова. В сигнала до РП-Габрово директора на РДГ – В. 

Търново посочва,че на 19.10.2012г. в района на ТП ДГС „Габрово” Т.Г.Г.  

и АтХ.Ат. –горски инспектори при РДГ-В.Търново по време на 

изпълнение на служебните си  задължения извършили проверка на лицето 

Д.Ст.Б.от гр. Габрово транспортирал 3 куб.м. дърва за горене от бук с 

дължина 1 м., немаркирани с контролна горска марка, съответно с 

производствена марка и непридружени с превозен билет, осъществено с 

самоделно товарно превозно средство МПС-бъги без рег. номер, за което е 

съставен констативен протокол серия В №0001200 от същата дата. 

Съставен е бил акт №646/22.10.12г.   серия В №…за извършено нарушение 

по чл. 213, ал.1, т.1  от ЗГ и акт №647/22.10.12г. серия В №… за нарушение 

по чл. 213, ал.1, т.2 от ЗГ. След извършена проверка е установено, че 

количеството на извозения материал е на стойност 78лв., без ДДС, която е 

явно незначителна. Видно от изложеното, формално е осъществен състава 

на престъплението по чл. 235, ал.1 от НК от Д.Б., но предвид ниската 

стойност на предмета на престъплението, обществената опасност на 

деянието е явно незначителна. Налице е хипотезата на чл. 9, ал.2 от НК и 

на основание чл. 24, ал.1, т.1 и чл. 213, ал.1 от НПК, поради което с 

постановление от 31.10.2012г. прокурор Д.Христова постановява отказ от 

образуване на ДП. Постановено е препис от постановлението да се изпрати 

на РДГ гр. В.Търново с указание за продължаване на административно –

наказателното производство във връзка с констатираните нарушения по 

ЗГ, както и за решаване с въпроса с веществените доказателства. С 

резолюция от 08.2013г. на ОП - Габрово прокурор Ж.Шикова след 

служебна проверка установява, че постановлението за отказ да се образува 

ДП е обосновано и законосъобразно. 

Пр.пр.1297/2012г. по описа на РП - Габрово. Наблюдаващ прокурор 

Вл. Райчева. Преписката е образувана по повод сигнал от Ил.В.К. от гр. 

Габрово за това, че неизвестен извършител е счупил стъклата на 

прозорците на къща, находяща се в с. Орловци, общ. Габрово. Във връзка 
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със сигнала е била извършена проверка от която е установено, че къщата е 

била необитаема, че прозорците  - всеки по 1 кв.м. са били счупени през 

м.април, но жалбата е подадена през месец юни и от служебната бележка 

по преписката се сочи, че 1 кв.м. стъкло с включен монтаж е 18 лв. 

Прокурор Вл. Райчева е приела, че е осъществен състава на престъпление 

по чл. 216, ал. 4 вр. ал.1 от НК от неизвестен извършител, стойността на 

повреденото е невисока и съставлява маловажен случай на противозаконно 

унищожаване на чужди движими вещи. Съгласно чл. 218в, т.1 от НК, за 

посоченото престъпление, когато предмет на посегателството е частно 

имущество, наказателното преследване е от частен характер и се възбужда 

по тъжба на пострадалия. С постановление от 09.10.2012г. прокурор 

Вл.Райчева постановява отказ от образуване на ДП на основание чл.24, 

ал.1, т. 1 от НК и чл. 213, ал.1 от НПК. С резолюция от 12.02.2013г. на ОП - 

Габрово прокурор Н.Желева след служебна проверка установява, че 

постановлението за отказ да се образува ДП е обосновано и 

законосъобразно. 

Пр.пр.1493/2012г. по описа на РП - Габрово, ЗМ №753/12г. по описа 

на РУП - Габрово. Наблюдаващ прокурор Николов. Преписката е 

образувана от по материали на извършена проверка по преписка ЗМ 

№753/12г. по описа на РУП Габрово, приключила с мнение за образуване 

на ДП срещу Ат.Д.А. от гр. Габрово за извършено престъпление по чл. 129, 

ал.1 от НК. Повод за проверката е било подадено заявление от П.Д.А. от 

гр. Габрово срещу брат му Ат. А.. От извършената проверка се установява, 

че Ат.Д.А. е причинил на брат си телесна повреда. Налице е липса на 

категоричност за вида на телесната повреда – лека или средна – т.е. по чл. 

130, ал.1 или по чл.129 от НК. В разпоредбата на чл. 161, ал.1 от НК е 

записано, че НП се възбужда по тъжба на пострадалия, поради което на 

основание чл. 213, ал.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 199 от НПК мл. 

прокурор Николов постановява отказ от образуване на ДП. 

Проверени още : Пр.пр. № 1564/2012г. по описа на РП- Габрово с 

наблюдаващ прокурор Д.Христова; 

Пр.пр. № 1309/2012г. по описа на РП- Габрово с наблюдаващ 

прокурор Пл.Дичева; 

 Пр.пр. № 1361/2012г. по описа на РП- Габрово с наблюдаващ 

прокурор М.Миков; 

 Пр.пр. № 1411/2012г. по описа на РП- Габрово с наблюдаващ 

прокурор М.Илиев; 
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 Пр.пр. 208/2012г. по описа на РП - Габрово, ДП № ЗМ-93/2012г. по 

описа на РУП-Габрово. Наблюдаващ прокурор П.Дичева. Преписката е 

образувана от Д.Димитров от с. Стоките, общ. Севлиево до РУП-Габрово 

за извършено престъпление по чл. 206 от НК. Извършена е била проверка. 

В хода на проверката и допълнителната такава се установява, че въпреки в 

молбата на Д.Д. се съдържат твърдения за извършено обсебване на джип 

„Чероки” с рег. №ЕВ…..АР, не са  събрани  данни, които да установяват за 

извършване на престъпление по чл. 206, ал.1 от НК. Поради изложеното, 

прокурор П.Дичева приема, че са налице основания, които изключват 

започване на наказателно производство - чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. Поради 

това и на основание чл. 199 от НПК и чл. 213 от НПК с постановление от 

04.05.2012г. прокурор Пл. Дичева постановява отказ от образуване на ДП. 

Постановено е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя 

както и възможността да се обжалва пред ОП-Габрово. Жалбоподателят Д. 

Д. е обжалвал постановлението за отказ от образуване на ДП пред ОП-

Габрово. С постановление от 17.08.2012г. с дадени указания прокурор Ж. 

Шикова – и.д. прокурор от ОП- Габрово, отменя постановлението на РП-

Габрово за отказ от образуване на ДП, като се изпълнят указанията в 

обстоятелствената част на постановлението. С постановление от 

09.11.2012г. прокурор Пл. Дичева от РП- Габрово образува ДП срещу Ив. 

П. Л. от с. Враниловци, общ. Габрово за това, че през м. януари 2012г. в с. 

Враниловци, общ. Габрово противозаконно присвоил чужда движима вещ  

- джип „Чероки” с рег. №….., който владеел, собственост на Д. Ст.Д. от с. 

Стоките, общ. Севлиево – престъпление по чл. 206, ал.1 от НК. Дадени са 

конкретни указания за разследването. Срокът за разследването е удължен, 

считано от 09.01.2013 да 09.02.2013г. С постановление от 11.01.2013г. 

Ив.Л. е привлечен като обвиняем/приложено е постановлението за 

повдигане на обвинение, но няма одобрение на наблюдаващ прокурор, няма 

подпис и печат по чл. 219 от НПК./. ДП е получено в РП- Габрово на 

11.02.2013г. На 11.03.2013г. прокурор Пл. Дичева изготвя ОА. Делото е 

приключило с осъдителна присъда /ЛОС в размер на една година и четири 

месеца/ от 17.04.2013г. по НОХД №308/2013г. по описа на РС- Габрово, 

влязла в сила на 03.05.2013г. 

Пр.пр. 791/2012г. по описа на РП - Габрово. Наблюдаващ прокурор 

Вл.Райчева. Преписката е образувана по повод сигнал от П. Петров от гр. 

Габрово в качеството му на председател на ревизионната комисия при 

Ловно-рибарска дружинка – с. Гъбене, общ. Габрово с оглед за осъществен 

престъпен състав по чл. 206, ал.1 от НК. П.П. твърди, че от 03.03.2012г. 
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бил избран за председател на ревизионна комисия при Ловно –рибарската 

дружинка – с. Гъбене, общ. Габрово, като бившият секретар и касиер на 

дружинката – Ц.Ив.Ст. след нотариална покана му е представил 

единствено отчети за приходи и разходи, не му били представени фактури 

за извършените през последните 5 години изследвания на  проби от 

отстреляни диви прасета за наличие на трихинелоза. След извършена 

проверка с постановление от 10.10.2012г. прокурор Вл. Райчева 

постановява отказ от образуване на ДП на основание чл. 24, ал.1 т. 1 и чл. 

213, ал.1 от НПК. Постановлението е било обжалвано пред ОП- Габрово. С 

постановление от 19.11.2012г. прокурор Ж. Шикова от ОП- Габрово 

потвърждава постановлението за отказ от образуване на ДП. 

Постановлението на ОП- Габрово е било обжалвано пред АП-В.Търново. С 

постановление от 09.01.2013г. прокурор Д. Лещаков от АП- В.Търново 

отменя постановлението на ОП- Габрово, с което се потвърждава 

постановлението на РП- Габрово за отказ от образуване на ДП. 

Постановено е материалите  по преписката да се върнат чрез ОП- Габрово 

в РП- Габрово за извършване на допълнителна проверка. След 

извършването й с постановление от 24.04.2013г. Вл. Райчева прокурор от 

РП- Габрово постановява отново отказ от образуване на ДП, което е било 

обжалвано пред ОП- Габрово. С постановление от 12.06.13г.  прокурор Н. 

Желева – зам. окръжен прокурор потвърждава постановлението на ОП- 

Габрово. Постановлението на ОП- Габрово е било обжалвано от П. Петров 

пред АП- В.Търново, която с постановление от 15.07.2013г. прокурор Д. 

Лещаков потвърждава постановлението за отказ от образуване на ДП на 

ОП- Габрово, съответно на РП- Габрово. 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните спрени ДП срещу 

неизвестен извършител и неизвестен извършител: 

Пр. пр. № 1481/2011  г. по описа на РП Габрово, ДП № 893/2011 г. по 

описа на РУП - Габрово, наблюдаващ прокурор Людмила Рачева. ДП е 

образувано на 10.10.2011 г. срещу НИ за това, че на 13.03.2011 г. в с. 

Черневци, община Габрово противозаконно унищожил чужди движими 

вещи – спукани гуми от каруци, унищожена покъщнина, собственост на 

Д.М.А. – престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. На 15.12.2011 г. 

материалите по делото са постъпили в прокуратурата с мнение за спиране 

и на 11.01.2012 г. с постановление на прокурор Рачева производството е 

спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от НПК – неоткриване на 

извършителя. С постановление от 12.01.2012 г. производството е 
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възобновено поради откриване на свидетели. Искано е и е разрешено  

удължаване на срока за разследване с 2 месеца, считано от 12.01.2012 г. С 

постановление от 09.04.2012 г. производството по делото отново е спряно 

поради неоткриване на извършителя. 

Проверени още: Пр. пр. № 2112/2011 г. по описа на РП Габрово, ДП 

№1119/2011 г. по описа на РУП Габрово, наблюдаващ прокурор Пламена 

Дичева – престъпление по чл. 195, ал. 1, т.4, вр. чл. 194, ал. 1 от НК;  

Пр. пр. № 2140/2011 г. по описа на РП Габрово, ДП № 1155/2011 г. 

по описа на РУП Габрово, наблюдаващ прокурор Владимира Райчева – 

престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК; / в двете постановления за спиране 

не е посочен номера на прокурорската преписка/; 

Пр. пр. № 2182/2011 г. по описа на РП Габрово, ДП № 1198/2011 г. 

по описа на РУП Габрово, наблюдаващ прокурор  мл. прокурор Димитър 

Георгиев – престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК;  

Пр. пр. № 2183/2011 г. по описа на РП Габрово, ДП № 1172/2011 г. 

по описа на РУП Габрово, наблюдаващ прокурор  Милена Александрова – 

престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. 

Пр. пр. № 542/2012 г. по описа на РП - Габрово, ДП № 83/2012 г. по 

описа на ОД на МВР Габрово, наблюдаващ прокурор Дора Христова. ДП е 

образувано на 12.07.2012 г. срещу В.П.Н. за престъпление по чл. 290, ал. 1 

от НК. В хода на разследването  е бил представен акт за смърт на лице, 

което е следвало да се разпита като свидетел. Установено е, че 

извършителят не е намерен на посочен от него адрес, поради което е 

обявен за ОДИ с телеграма от 11.09.2012 г. С постановление от 24.09.2012 

г. на прокурор Христова производството по делото е спряно на основание 

чл. 244, ал. 1, т. 1 от НПК. Постановено е  постановлението да се съобщи и 

за възможността за обжалване в седмодневен срок, както и препис да се 

изпрати на полицията за продължаване на издирването. С постановление 

от 04.10.2013 г. на прокурор Миков производството е възобновено, същото 

е докладвано на основание чл. 226 от НПК и с протокол на прокурор 

Христова от 09.10.13 г. по чл. 219 от НПК е разпоредено извършване на 

привличане и разпит на обвиняеми лица.   

Пр. пр. № 1412/2012 г. по описа на РП - Габрово, ДП № 163/2012 г. 

по описа на ОД на МВР Габрово, наблюдаващ прокурор Румен Николов. 

ДП е образувано на 08.10.2012 г. срещу Д.М.Д.. за това, че на 23.07.2012 г. 

в гр. Габрово потвърдил неистина в писмена декларация, която по силата 

на чл. 160 от ЗДвП се дава пред орган на власт –началника на Пътна 

полиция КАТ за удостоверяване истинността на някои обстоятелства – че е 
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изгубил свидетелството си за правоуправление на МПС - престъпление по 

чл. 313, ал. 1 от НК. Дадени са конкретни указания по разследването. По 

време на разследването са изискани множество документи от различни 

органи и организации, извършена е експертна справка за графическо 

изследване, разпитани са свидетели, назначена е графическа експертиза. С 

постановление от 07.12.2012 г. разследващият полицай е разпоредил 

извършителя да бъде обявен за ОДИ. С постановление от 12.12.2012 г. 

прокурор Николов е спрял наказателното производство на основание чл. 

244, ал. 1, т. 1 от НПК – неоткриване на извършителя. 

Пр.пр.№581/2012г. по описа на РП - Габрово, ДП №49/12г. по описа 

на ОД на МВР Габрово. Наблюдаващ прокурор М.Миков. С постановление 

от 23.04.2012г. прокурор М.Миков образува НП срещу Ив.Н.Ж. за това 

дали на 02.03.2010г. в гр. Габрово в сектор „Пътна полиция” при ОД на 

МВР гр. Габрово съзнателно се ползвал от неистински официален 

документ /Свидетелство за завършено основно образование 

№28/27.06.1992г. посочено, че е издадено от Гимназия с преподаване на 

френски език „Анри Барбюс” гр. Враца/ като за неговото съставяне не 

може да му се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316, 

вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1 от НК. Дадени са указания за разследването. С 

постановление от 11.07.2012г. НП е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.1, 

вр. чл.25, т.2 от НПК, поради това, че Ив.Н.Н. не е бил намерен на 

посочения от него адрес, обявен е за ОДИ с телеграма №2…/25.06.2012г. 

на №28947/25.06.2012г. на РУП Габрово. Следва неколкократно спиране и 

възобновяване на НП. Последното възобновяване е с постановление от 

10.09.2013г. На същата дата Ив.Н.Ж. е привлечен като обвиняем./няма 

одобрение на наблюдаващият прокурор по реда на чл. 219 от НПК, няма 

подпис на наблюдаващият прокурор, както и печат/. На 02.10.2013г. в РП-

Габрово е получено ДП с мнение за предаване на обвиняемия на съд. Към 

момента на проверката, няма произнасяне на наблюдаващия прокурор. 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните спрени  ДП на 

основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК 

 

Пр.пр.№ 485/2008г. по описа на РП-Габрово, ДП № 78/2007г. по 

описа на ОД на МВР – Габрово. Наблюдаващ прокурор Владимира 

Райчева. С постановление от 15.01.2009г. е постановен отказ от образуване 

на ДП и материалите по преписката са изпратени на СРП по 

компетентност, срещу което във ВКП е подаден сигнал от прокурор от 
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СРП. С постановление на ВКП от 06.02.2009г. сигналът е уважен като 

основателен и законосъобразен, а постановлението на РП – Габрово е 

отменено като неправилно и незаконосъобразно. Досъдебното 

производство е образувано с постановление от 10.03.2009г. срещу Г.К.Г. за 

престъпление по чл.209, ал.1 от НК. В хода на разследването са събрани 

множество документи, назначена и изготвена е СГЕ от заключението, на 

която е видно, че ръкописният текст в договор за покупка на стоки или 

услуги не е положен от лицето, което е записано като страна в договора 

Д.Н.Г., а от лицето Г.К.Т. срещу което е образувано производството. В 

хода на разследването с постановление от 11.05.2009г. за привличане на 

обвиняем и вземане на МНО Г.К.Г. е привлечена в качеството на обвиняем 

за престъпление по чл.209, ал.1 и чл.309, ал.1 от НК и на същата взета 

МНО „подписка”. В хода на разследването са разпитани свидетели, 

включително двама служители на магазин „Зора” С.Р.С. и Х.П.Х., като не е 

била разпитана като свидетел В.О.В. /служител на магазин „Зора”/, тъй 

като същата е напуснала пределите на страната. С постановление 

досъдебното производство от 05.06.2009г. е спряно на основание чл.244, 

ал.1, т.3 от НПК, поради отсъствието на В.О.В., чийто разпит е от 

изключително значение за разкриване на обективната истина. С 

постановление от 15.09.2010г. ДП е възобновено на основание чл.244 ал.8 

от НПК, съгласно който „в случаите по ал.1, т.3 наказателното 

производство се спира за срок не повече от една година”. /В настоящия 

случай ДП е възобновено след 1 година, 3 месеца и 10 дни, което 

означава, че срока определен в чл.244 ал.8 от НПК не е спазен, тъй 

като ДП е възобновено 3 /три/ месеца и 10 /десет/ дни след изтичането 

на едногодишния срок/. С постановление досъдебното производство от 

13.12.2010г. е спряно на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК, поради 

отсъствието на В.О.В., чийто разпит е от изключително значение за 

разкриване на обективната истина. С постановление от 23.03.2012г. ДП е 

възобновено на основание чл.244 ал.8 от НПК, съгласно който „в 

случаите по ал.1 т.3 наказателното производство се спира за срок не 

повече от една година”./ В настоящия случай ДП е възобновено след 1 

година, 3 месеца и 10 дни, което означава, че срока определен в чл.244 

ал.8 от НПК не е спазен, тъй като ДП е възобновено 3 /три/ месеца и 

10 /десет/ дни след изтичането на едногодишния срок/. С постановление 

досъдебното производство от 08.06.2012г. е спряно на основание чл.244, 

ал.1, т.3 от НПК, поради отсъствието на В.О.В., чийто разпит е от 

изключително значение за разкриване на обективната истина. С 
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постановление от 19.08.2013г. ДП е възобновено на основание чл.244, ал.8 

от НПК, съгласно който „в случаите по ал.1 т.3 наказателното 

производство се спира за срок не повече от една година”./ В настоящия 

случай ДП е възобновено след 1 година, 2 месеца и 11 дни, което 

означава, че срока определен в чл.244 ал.8 от НПК не е спазен, тъй 

като ДП е възобновено 2 /два/ месеца и 11 /единадесет/ дни след 

изтичането на едногодишния срок/. Към момента на проверката ДП е 

при наблюдаващия прокурор. ДП е получено в РП – Габрово на 

23.09.2013г. с мнение за спиране на ДП на основание чл.244 ал.1 т.3 от 

НПК. /абсолютната давност за наказателно преследване по отношение 

престъплението по чл.309 ал.1 от НК изтича на 18.06.2015г./ 

 

Проверени още: 

Пр.пр.№ 920/2004г по описа на РП – Габрово, ДП № 198/2004г. по 

описа на НСлС. Наблюдаващ прокурор Владимира Райчева. ДП е 

образувано срещу Р.К.М. за престъпление по чл159, ал.2, вр. ал.1, вр.чл.26 

от НК. Спирано и възобновявано преди влизане на новия НПК в сила. 

Спряно с постановление от 19.02.2008г. и възобновено с постановление от 

22.10.2010г. на основание чл.244 ал.8 от НПК, съгласно който „в случаите 

по ал.1 т.3 наказателното производство се спира за срок не повече от 

една година”./ /В настоящия случай ДП е възобновено след 2 години, 10 

месеца и 3 дни, което означава, че срока определен в чл.244 ал.8 от 

НПК не е спазен, тъй като ДП е възобновено 1 /една/ година, 10 /десет/ 

месеца и 3 /три/ дни след изтичането на едногодишния срок/. С 

постановление от 02.02.2011г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл.239 ал.1 т.3 от НПК, поради отсъствието на свидетел. 

/записаното основание като текст не е правилно, съгласно НПК обв. 

ДВ бр.86/28.10.2006г. в сила от 29.04.2006г. основанието е чл.244 ал.1 

т.3 от НПК/. В постановлението няма мотиви, не е постановено и да бъде 

изпратено копие на пострадалите, каквато е разпоредбата на чл. 244, ал.3 

от НПК/. С постановление от 26.03.2012г. досъдебното производство е 

възобновено на основание чл.244 ал.8 от НПК, съгласно който „в 

случаите по ал.1 т.3 наказателното производство се спира за срок не 

повече от една година”./ /В настоящия случай ДП е възобновено след 1 

година, 1 месец и 24 дни, което означава, че срока определен в чл.244 

ал.8 от НПК не е спазен, тъй като ДП е възобновено 1 месец и 24 дни, 

след изтичането на едногодишния срок/. С постановление от 
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20.08.2012г. досъдебното производство е спряно на основание чл.239 ал.1 

т.3 от НПК, поради отсъствието на свидетел. 

 

Същото е констатирано и при пр.пр.№ 273/2010г. по описа на РП – 

Габрово, ДП № 28/2010г. по описа на ОД на МВР – Габрово с наблюдаващ 

прокурор Милен Миков. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните постановления за 

прекратяване на НП: 

Пр.пр.№ 467/2012г. по описа на РП – Габрово, ДП № 253/2012г. по 

описа на РУП – Габрово. Наблюдаващ прокурор Дора Христова. ДП е 

започнато на 30.03.2012г. на основание чл.212, ал.2 от НПК с обиск и 

изземване срещу В.Д.Д. за престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК. На 

същия ден ДП е докладвано на наблюдаващия прокурор, ведно с протокол 

за обиск и изземване от 30.03.2012г. и предложение от разследващия 

полицай за одобряване на протокола. С писмо от 30.03.2012г. 

наблюдаващия прокурор е изпратил в РС – Габрово предложението на 

разследващия полицай и протокола за обиск и изземване.  С Разпореждане 

на РС –Габрово от 30.03.2012г. е одобрен протокола за обиск и изземване. 

Своевременно е направено искане за удължаване срока на разследване. С 

постановление от 30.07.2012г. за привличане на обвиняем и вземане мярка 

за неотклонение е привлечен в качеството на обвиняем В.Д.Д. за 

престъпление по чл.354а ал.5 вр.ал.3 предл. „второ” т.1 от НК, като в 

обстоятелствената част на постановлението е записано, че 

постановлението е докладвано на наблюдаващия прокурор, но няма подпис 

на прокурора и/или друго отразяване на докладване на прокурора /в 

деловодството на прокуратурата не е предоставено копие от 

постановлението за привличане на обвиняем, каквото се изисква 

съгласно чл. 11 от Инструкцията за поддръжка и използване на 

електронния регистър на лица с неприключени наказателни 

производства на Главния прокурор на Република България където е 

записано, че постановлението се въвежда „незабавно”/ . С писмо от 

13.08.2012г., получено в РП – Габрово на 15.08.2012г., постановлението от 

30.03.2012г. за привличане в качеството на обвиняем е изпратено в РП – 

Габрово. С писмо от 10.08.2012г., получено в РП – Габрово на 13.08.2012г. 

досъдебното производство е изпратено в РП – Габрово с мнение за 

предаване на съд на обвиняемото лице за извършеното от него 

престъпление. С постановление от 13.09.2012г. досъдебното производство 



 24 

е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК и 

чл.9, ал.2 от НК. В диспозитива е записано още, че се отменя взетата МНО 

„подписка”, както и че иззетите веществени доказателства следва да се 

унищожат от ЦМУ, гр.София, където се намирали на съхранение. 

Постановено е преписи да се изпратят на обвиняемия, ОД на МВР – 

Габрово и ЦМУ, както и че същото може да се обжалва в 7 – мо дневен 

срок. /постановлението за привличане на обвиняем е постъпило с 15 дни 

закъснение в РП – Габрово, след което е въведено в УИС/.  

 

Пр.пр.№ 1081/2012г. по описа на РП – Габрово, ДП № 551/2012г. по 

описа на РУП – Габрово. Наблюдаващ прокурор Милен Миков. ДП е 

започнато на 14.07.2012г. на основание чл.212, ал.2 от НПК с  оглед на 

местопроизшествие срещу Й.Т.Р. за престъпление по чл.129, ал.1 от НК. /В 

бланката на РУП - Габрово за образуване на ДП от 14.07.2012г. 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/подчертан изрично 

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

разследването са разпитани свидетели, назначена и изготвена е съдебно – 

медицинска експертиза. Досъдебното производство е прекратено с 

постановление от 24.09.2012г. на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, 

ал.1, т.1 от НПК.  

Пр.пр.№ 1005/2012г. по описа на РП – Габрово, ДП № 510/2012г. по 

описа на РУП – Габрово. Наблюдаващ прокурор Милен Миков.  ДП е 

започнато на 30.06.2012г. на основание чл.212, ал.2 от НПК с  оглед на 

местопроизшествие срещу НИ за престъпление по чл.343, ал.1, б. „Б”, вр. 

чл.342, ал.1 от НК. В хода на разследването са разпитани свидетели, 

назначени и изготвени са съдебно – медицинска и автотехническа 

експертиза. С постановление от 27.09.2012г. досъдебното производство е 

прекратено на основание чл.343, ал.2 от НК и чл.24, ал.1, т.9 от НПК. В 

диспозитива на постановлението е записано, ВД да се върнат на 

собственика, че след влизане в сила на постановлението препис да се 

изпрати на ОД на МВР – Габрово за прилагане на мерки по ЗДП спрямо 

Т.Г.Й., както и че постановлението подлежи на обжалване в 7 – мо дневен 

срок. /В НП са приложени разписки за връчване на постановлението за 

прекратяване на страните/.  

Пр.пр.№ 903/2011г. по описа на РП – Габрово, ДП № 502/2011г. по 

описа на РУП – Габрово. Наблюдаващ прокурор Пламена Дичева. 
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Досъдебното производство е образувано с постановление от 16.06.2011г. 

на прокурор Дичева срещу Р.Б.Б. за престъпление по чл.131, ал.1, т.12 

предложение „трето” от НК, като в постановлението са дадени конкретни 

указания. В хода на разследването са разпитани свидетели, назначена и 

изготвена е СМЕ. С постановление от 30.08.2011г. за привличане на 

обвиняем и вземане мярка за неотклонение е привлечен в качеството на 

обвиняем Р.Б.Б. за престъпление по чл.131, ал.1, т.12 предложение „трето” 

от НК, като в обстоятелствената част на постановлението е записано, че 

постановлението е докладвано на наблюдаващия прокурор, но няма подпис 

на прокурора и/или друго отразяване на докладване на прокурора /в 

деловодството на прокуратурата не е предоставено копие от 

постановлението за привличане на обвиняем, каквото се изисква 

съгласно чл. 11 от Инструкцията за поддръжка и използване на 

електронния регистър на лица с неприключени наказателни 

производства на Главния прокурор на Република България където е 

записано, че постановлението се въвежда „незабавно”/ . С писмо от 

19.09.2011г., получено в РП – Габрово на 21.09.2011г., постановлението от 

30.08.2011г. за привличане в качеството на обвиняем е изпратено в РП – 

Габрово. /постановлението за привличане на обвиняем е постъпило с 21 

дни закъснение в РП – Габрово, след което е въведено в УИС/ Досъдебното 

производство е прекратено с постановление от 28.10.2011г. на основание 

чл.243, ал.1, т.1 вр. чл. 24, ал. 4 от НПК. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните отменени от съда 

постановления за прекратяване на НП 

Пр. пр. № 1456/2011 г. по описа на РП - Габрово, ДП № 720/2011 г. 

по описа на РУП  - Габрово, наблюдаващ прокурор Владимира Райчева. 

ДП е образувано с постановление от 09.09.2011 г. срещу Ю.Д.Д. за това, че 

на 20.07.2011 Г. В ГР. Габрово от коридор на  мазета, чрез използване на 

МПС, отнел чужди движими вещи на стойност около 300 лв. от владението 

на С.Р.И., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – 

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

конкретни указания по разследването. Искано е и е получено удължаване 

на срока за разследване с един месец, считано от 09.11.2011 г.  С 

постановление от 15.12.2011 г. производството по делото е спряно на 

основание чл. 244, ал., т. 1 от НПК, посочено е, че извършителят е обявен 

за ОДИ. С отделно писмо са уведомени органите на полицията и им е 

съобщено, че следва периодично да съобщават за извършените действия по 



 26 

издирване. С постановление от 27.03.2012 г. производството по делото е 

възобновено поради издирване на извършителя. Искано е ново удължаване 

на срока, което е уважено – 2 месеца, считано от 27.03.2012 г. На 

03.05.2012 г. материалите по делото постъпват в РП Габрово с мнение за 

прекратяване. С постановление от 01.06.2012 г. производството е 

прекратено, като е прието, че деянието е несъставомерно от субективна 

страна на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. По 

жалба е образувано ЧНД № 624/2012 г. по описа на ГРС, който с 

определение  от 29.06.2012 г. отменя постановлението за прекратяване 

като незаконосъобразно и връща делото на прокуратурата за изпълнение 

на дадени конкретни указания. По частен протест на  наблюдаващия 

прокурор е образувано ВЧНД №  138/2012 г. по описа на ОС Габрово, а с 

определение от 13.09.2012 г. определението на РС Габрово е потвърдено. 

Искано е и е разрешено ново удължаване на срока с още един месец. На 

02.01.2013 г. материалите по делото са внесени в прокуратурата с мнение 

за съд. Изготвен е ОА, който е внесен в съда на 31.01.2013 г. Образувано е 

НОХД № 148/2013 г. по описа на РС Габрово и с присъда от 29.04.2013 г. 

подсъдимият е признат за виновен, осъден е на пет месеца лишаване от 

свобода, като на основание чл. 66,  ал. 1 от НК изтърпяването на 

наказанието е отложено за срок от три години.  

Пр. пр. №  24/2012 г. по описа на РП - Габрово, ДП № 3/2012 г., 

наблюдаващ прокурор Милен Миков. ДП  е образувано на 06.01.2012 г. 

срещу М.М.Й. за  това, че на 15.11.2011 г. в гр. Габрово потвърдил 

неистина в писмена декларация, която по силата на чл. 141, ал. 2 от ЗДвП 

се подава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои 

обстоятелства – че е загубил СУ на МПС – престъпление по чл. 313, ал. 1 

от НК. С постановление от 22.10.2012 г. производството по делото е 

прекратено поради недоказаност  за наличие на умисъл на основание чл. 

24., ал. 1, т. 1 от НПК. По жалба от пострадалия е образувано ЧНД № 

1100/2012 г. по описа на РС - Габрово, като с определение от 16.01.2013 г.е 

потвърдено постановлението за прекратяване. Това определение е 

обжалвано пред ГОС и с определение от 11.02.2013 г., постановено по 

ВЧНД № 31/2013 г. по описа на ОС - Габрово, определението на РС  - 

Габрово е отменено, а  жалбата против постановлението е оставена без 

разглеждане като недопустима. Върнати са иззети ВД, за което е издадена 

разписка.  
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Проверено още  - пр. пр. № 427/2012 г., ДП № 318/2010 г., 

наблюдаващ прокурор Людмила Рачева. Получено от РП - Дряново по 

компетентност, по време на проверката спряно срещу НИ.  

 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните постановления  с 

предложения за прилагане на разпоредбата на чл. 78а от НК: 

Пр. пр. № 1304/2011 г. по описа на РП  - Габрово, ДП № 655/2011 г. 

по описа на РУП - Габрово, наблюдаващ прокурор Румен Николов. ДП е 

образувано с постановление от 19.07.2011 г. срещу Т.И.М. за престъпление 

по чл. 343в, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК за това, че на 25.06.2011 г. 

като непълнолетен, но можейки да разбира свойството и значението на 

извършеното и да ръководи постъпките си, в едногодишен срок от 

наказанието му по административен ред с наказателно постановление 

влязло в сила на 28.12.2010 г. за управление на МПС без съответното 

свидетелство за управление извършил такова деяние – управлявал МПС, 

лек автомобил Трабант без регистрационни табели без свидетелство за 

управление./ Не е приложено постановление за привличане в ДП/. На 

20.09.2011 г. материалите по делото са постъпили в РП - Габрово с мнение 

за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание. С постановление от 06.10.2011 г. прокурор 

Николов предлага освобождаване от наказателна отговорност с налагане 

на административно наказание. Образувано е АНД № 1122/2011 г. по 

описа на РС  - Габрово и с решение от 16.01.2012 г. подсъдимият е признат 

за виновен в извършване на престъплението , като на основание чл. 78а от 

НК му е наложено административно наказание ОБЩЕСТВЕНО 

ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез отразяване на осъждането във 

вестник „Габрово днес”. 

Пр. пр. № 1917/2010 г. по описа на РП - Габрово, ДП № 190/2010 г. 

по описа на ОДП на  МВР- Габрово, наблюдаващ прокурор  М. Миков. ДП  

е образувано на 20.10.2010 г. в РП - Севлиево и се е водило срещу Д.П.Д. 

от гр. Севлиево за това, че потвърдил неистинска писмена декларация от 

същата дата, която по силата на чл. 141, ал. 2 от ЗДвП се дава пред орган 

на власт /РУП - Севлиево/ за удостоверяване истинността на някои 

обстоятелства, а именно, че свидетелството за регистрация на МПС 

/описано/  е изгубено /откраднато – престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК. С 

постановление от 01.11.2010 г. на прокурор Диян Атанасов от РП -

Севлиево преписката е изпратена по компетентност на РП - Габрово. 
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Искано е удължаване на срока за разследване първоначално с два до 

четири месеца, считано от  20.12.2010 г., след това с два до шест месеца, 

считано от 20.02.2011 г.,  следва нови удължавания на срока за разследване 

с по два месеца от ОП - Габрово – общ срок на разследване 10 месеца до 

20.08.2011 г. С постановление от 22.08.2011 г. прокурор Миков спира 

наказателното производство на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК – 

неустановяване на свидетел, обявен за ОДИ с телеграма от 11.08.2011 г. 

Посочено е препис от постановлението да се изпрати на полицията за 

продължаване на издирването, а постановлението да се съобщи на 

извършителя – който не е привлечен като обвиняем до момента и за 

възможността за обжалване в седмодневен срок пред ГРС. С 

постановление от 23.08.2011 г. производството е възобновено, поради 

лично явяване на издирвания свидетел на същата дата. На 02.09.2011 г. 

лицето е привлечено като обвиняем /няма одобрение на наблюдаващият 

прокурор по реда на чл. 219 от НПК, няма подпис на наблюдаващият 

прокурор, както и печат/. По искане от наблюдаващия прокурор срокът на 

разследване е удължен с още един месец – до 23.09.2011 г. На 04.10.2011 г. 

материалите по делото постъпват в РП  - Габрово с мнение за съд./ описано 

съдържанието на приемо-предавателен протокол/. С постановление от 

24.10.2011 г. прокурор Миков приема, че са налице условията на чл. 78а от 

НК и е внесъл предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание. Образувано е АНД № 1190/2011 

г. по описа на РС - Габрово и с решение от 25.11.2011 г. на обвиняемия е 

наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500 лв. 

Пр. пр. № 1017/2011 г. по описа на РП - Габрово, ДП № 604/2011 г. 

по описа на ОДП на МВР Габрово, наблюдаващ прокурор  Пламена 

Дичева. ДП  е образувано на 15.07.2011 г. срещу М.Н.Д. от гр. Габрово за 

това, че на 31.05.2011 г. в гр. Габрово около 16.00 часа причинил на П.П.Д. 

от гр. Габрово лека телесна повреда по хулигански подбуди /описани са 

конкретните наранявания/- престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 от НК . С 

постановлението са дадени конкретни указания по разследването. На 

30.08.2011 г. лицето е привлечено в качеството на обвиняем, като на 

същата дата е изпратено и писмо, че постановлението се докладва на 

основание чл. 226, ал. 1 от НПК. На 15.09.2011 г. материалите по делото 

постъпват в РП Габрово с мнение за съд. На 17.10.2011 г. прокурор Дичева 

внася в съда делото с постановление  и предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание.  

Образувано е АНД № 1189/2012 г. и с решение от 09.05.2012 г. ГРС е 
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признал обвиняемия за виновен по обвинението по чл. 131, ал. 1, т. 12 от 

НК, освобождава го от наказателна отговорност и му налага  

административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. Оправдава 

обвиняемия в причиняване на пострадалия на отчупване на коронката на 

първи горен десен резец. По жалба от обвиняемия е образувано ВАНД № 

112/2012 г. по описа на ОС - Габрово и с решение от 20.09.2012 г. 

решението на районния съд е отменено и делото е върнато за ново 

разглеждане от друг състав поради допуснати процесуални нарушения. 

Образувано е АНД № 951/2012 г. по описа на ГРС и с решение № 

92/06.02.2013 г.  на районния съдия Пламен Денев обвиняемият е признат 

за виновен за всички описани в постановлението наранявания, причинени 

на пострадалия. По жалба е образувано ВАНД № 57/2013 г. по описа на ОС 

- Габрово и с решение от 14.05.2013 г. е отменено  решението на РС - 

Габрово, съдебното производство е прекратено и делото е върнато на РП 

Габрово. В мотивите на решението е прието, че районният съд не е спазил 

императивната норма на чл.378, ал. 3 от НПК, тъй като след като е 

констатирал нови обстоятелства не е прекратил делото и не го е върнал на 

прокуратурата. С постановление от 21.06.2013 г. прокурор Дичева изготвя 

ново предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административна отговорност. Образувано е АНД № 667/2013 

г. по описа на РС - Габрово, производството по делото е висящо. 

Насрочено е съдебно заседание на 24.10.2013 г. 

 

Според отчетния доклад за  2012г.  в работата си прокурорите от РП-

Габрово не са допуснали  създаването на  противоречива прокурорска 

практика по идентични казуси. Не така стоят нещата със съдебната 

практика. През 2012г. прокурорите от РП-Габрово не веднъж са 

констатирали противоречива съдебна практика по идентични казуси. 

Някои  съдебни състави на Габровски районен съд приемат, че  по 

дела за престъпления по чл.343, ал.1, б.”Б”, вр. с чл.342, ал.1 от НК, за да 

се приложи разпоредбата на чл.78а от НК следва да бъдат възстановени 

всички имуществени вреди, пряка и непосредствена последица от 

престъплението, като други приемат за необходима предпоставка за 

разглеждане на делото по този ред да са възстановени единствено 

съставомерните имуществени вреди. Противоречивата съдебна практика 

води до подронване устоите на в Съда като институция и в съдебната 

система като цяло. 
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В края на 2012г. е  констатирана и противоречива съдебна практика в 

случаите, когато  спрямо едно и също лице в съда са внесени две 

предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, като за всяко от тях са налице условия за 

приложение на чл.78 а от НК. В едни случай съдът е разгледал и двете  

предложения и е освободил съответното лице от наказателна отговорност 

по всяко едно от двете дела, а в друг случай съдът е върнал на 

прокуратурата и двете  внесени предложения, като не е разгледал по 

същество нито едно от тях. 

 

Проверени бяха на случаен принцип следните ДП приключили с 

внесен и върнат от съда ОА  

 

Пр.пр.№ 268/2011г. по описа на РП – Габрово, ДП № 115/2011г. по 

описа на РУП – Габрово. Наблюдаващ прокурор Пламена Дичева. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 14.03.2011г. 

срещу С.Ц.А. и Б.Х.Х. за престъпление по чл.129, ал.1, във вр. чл. 20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК. На 24.06.2011г. е изготвен и внесен обвинителен акт срещу 

С.Ц.А. и Б.Х.Х. за престъпление по чл.129, ал.1, във вр. чл. 20, ал.2 , вр. 

ал.1 от НК и за престъпление по чл.170, ал.2 предложение „първо” и 

„трето” вр. ал.1, предл.1 – във вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК. РС – Габрово 

с присъда № 476/26.06.2012г. признава двамата подсъдими за виновни за 

извършените от тях престъпления, посочени в ОА, срещу така 

постановената присъда е подадена въззивна жалба. С решение № 

154/08.11.2012г. Габровски окръжен съд е отменил присъдата на РС – 

Габрово и е върнал делото на Районна прокуратура – Габрово за 

отстраняване на съществени процесуални нарушения допуснати в ОА. На 

15.12.2012г. е изготвен и внесен обвинителен акт в РС – Габрово. Към 

момента на извършването на проверката делото не е приключило на първа 

инстанция. 

Пр.пр.993/2011г. по описа на РП - Габрово, ЗМ №537/11г. по описа 

на РУП - Габрово. Наблюдаващ прокурор Д.Христова. С постановление от 

09.06.2011г. прокурор Д.Христова образува НП срещу М.М.П. за това, че 

на 19.05.2011г. около 21.30ч. в Габрово, в района на комплекс „Имка” 

извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без 

съвкупление по отношение на лице, навършило 14-годишна възраст – 

Й.Хр.Хр. от гр. Габрово, на 16 години, чрез употреба на сила – 

престъпление по чл. 150, ал.1 от НК. Дадени са конкретни  указания за 
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разследването. Със „становище по чл. 219 от НПК” от 08.07.2011г. 

прокурор Д.Христова дава допълнителни указания по разследването преди 

повдигане и евентуално предявяване на обвинение. Срокът за 

разследването е бил удължаван неколкократно. Приложено е 

постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за 

неотклонение по реда на чл. 219, ал.1 от НПК,/ няма одобрение на 

наблюдаващият прокурор по реда на чл. 219 от НПК, няма подпис на 

наблюдаващият прокурор, както и печат/. С протокол по чл. 226 от НПК 

прокурор Д. Христова счита, че не следва да се извършват други действия 

по разследването и че следва да се предявят материалите от ДП. На 

09.09.2011г. в РП-Габрово е получено ДП с мнение за предаване на 

обвиняемия М.М.П. на съд. На 06.10.2011г. прокурор Д. Христова изготвя 

обвинителен акт. От РС- Габрово е била постановена осъдителна присъда 

по НОХД №116/2011г. по описа на РС- Габрово, която е била обжалвана 

пред ОС-Габрово. На 04.07.12г. ОС Габрово, чрез РС- Габрово с решение 

№97/26.06.2012г. по ВНОХД № 84/2012г./ решението на ОС –Габрово  и 

присъдата на РС  - Габрово не са  приложени към НП / връща на РП- 

Габрово ДП за отстраняване на нарушения, посочени в мотивите на 

решението. Прокурор Д.Христова на 12.07.2012г. отново внася ОА. 

/Присъдата на РС-Габрово не е приложена към НП/. Присъдата по НОХД 

№744/212г. по описа на РС-Габрово е обжалвана пред ОС-Габрово. Към 

момента на проверката няма приложено решение на ОС-Габрово. 

 Пр. пр. №  2181/2011 г. по описа на РП - Габрово, ДП № 1168/2011 

г., по описа на ОДП - Габрово, наблюдаващ прокурор Милен Миков. ДП  е 

образувано на 28.12.2011 г. срещу Н.Й.Т.  и непълнолетния А.А.М., след 

като е разбирал свойството и значението на извършеното и е можел да 

ръководи постъпките си, за това, че на 10.12.2011 г. в с. Източник, от къща 

след предварителен  сговор помежду си отнели чужди движими вещи 

тракийски народни носии, захар, ракия, дизелово гориво и др. вещи – 

престъпление по чл.195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 по 

отношение на непълнолетния и по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 за 

първия от тях. С постановление от 24.01.2012 г. на прокурор Стоян Петков, 

ОП - Габрово разследването е възложено на следовател от ОСлО в ОП -  

Габрово. На 24.02.2012 г.  след съгласуване, извършено с наблюдаващия 

прокурор на 16.02.2012 г. извършителят А.А.М. е привлечен в качеството 

на обвиняем. С постановление от 01.06.2012 г. наблюдаващият прокурор 

Миков е прекратил частично наказателното производство поради 

недоказаност по отношение на обвиняемия А.А.М. Това постановление е 
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обжалвано пред Габровски районен съд и с определение № 152/13.06.2012 

г., постановено по  ЧНД № 596/2012 г. съдът е отменил постановлението 

като необосновано и незаконосъобразно. Посочено е, след влизане на 

определението в сила делото да се върне на РП Габрово. С постановление 

от 11.07.2012 г. прокурор Миков е изпратил наказателното производство за 

допълнително разследване с указания за извършване на конкретни 

действия. След връщане на делото в прокуратурата с постановление от 

02.08.2012 г. отново е прекратено частично наказателното производство по 

отношение на А.А.М. Това постановление е влязло в сила на 12.10.2012 г. 

На 15.10.2012 г. прокурор Миков е внесъл в РС - Габрово обвинителен акт 

срещу Н.Й.Т. – другият обвиняем по делото. Образувано е НОХД № 

1013/2012 г. по описа на съда и с разпореждане от 24.10.2012 г. съдът е 

прекратил съдебното производство и е върнал делото на РП - Габрово за 

отстраняване на допуснато съществено нарушение на процесуални 

правила, довели до ограничаване на процесуалните права на пострадалото 

лице. По частен протест е образувано ВНЧД №172/2012 г. по описа на 

Габровски окръжен съд и с определение от 05.12.2012 г. въззивният съд е 

отменил разпореждането на РС - Габрово в частта, с която делото е 

върнато на РП - Габрово за отстраняване на съществени процесуални 

нарушения и е указал на прокурора да отстрани описаните във въззивното 

определение съществени процесуални нарушения. Делото е приключило с 

осъдителна присъда, потвърдена от окръжния съд. 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

1. Прокурорите в РП - Габрово 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. В постановленията за образуване на ДП, 

наблюдаващият прокурор дава подробни указания на разследващите 

органи. Подробни указания се дават и в последващите прокурорски актове. 

Исканията за удължаване на срока за разследване се правят своевременно. 

2. Прокурорите от РП - Габрово в повечето случаи постановяват 

преписи от постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на 

жалбоподателите при постановленията да отказ, както и на страните при 

постановленията за спиране /с изключение на пр.пр.№920/04г. по описа на 
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РП- Габрово, ДП №198/04г. по описа на НСлС, където не е изпратено 

копие на пострадалите/ или прекратяване на досъдебното производство. В 

постановленията се изписва както пред кой орган могат да бъдат 

обжалвани, така и срока за обжалването им. При постановени откази за 

образуване на ДП или прекратяване на ДП, както и при постановленията за 

спиране срещу известен извършител в наблюдателните преписки има 

приложени обратни разписки. 

3. Всички спрени дела срещу неизвестен извършител се изпращат на 

органите на МВР или ДАНС за продължаване на издирването, съгласно 

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

спрените ДП срещу известен извършител се обявяват за ОДИ с телеграми.  

4. Преписките и делата се разпределят равномерно между 

прокурорите  съобразно издадената заповед за електронно разпределение 

на районния прокурор М. Александрова с Заповед № 24/11.10.2007 г., 

която била изменена през годините и актуализирана – последно със 

заповед №48/10.07.2012г.. Районният прокурор М. Александрова участва в 

разпределението със 100% натовареност. 

6. Проверката на ИВСС установи, че когато срещу едно лице има 

вече образувано/висящо дело, новопостъпилата преписка за същото лице 

се разпределя на прокурора, който води делото срещу него. На практика не 

се спазва случайният принцип на разпределение на преписките /пр.пр. 

№0162/11г., пр.пр. № 0164/11г., пр.пр. № 0192/11г., пр.пр. № 0193/11г., 

пр.пр. № 1937/11г./ 

7. При проверка на случайният принцип на разпределение на 

преписките се установи, че се разпределят по поредността на номерата. 

8. В наблюдателните преписки и в досъдебните производства няма 

приложен протокол от случайно разпределение /прилагат се от 2013г./.  

Съхраняват се в отделни папки. Проверените хартиени протоколи за 

случайно разпределение отговарят на архива на Law Choice. 

9. В наблюдателните преписки се прилага разпечатка от УИС дали 

срещу лицето има образувани други ДП на територията на страната 

съгласно чл.18 и чл.20 от Инструкция за поддръжка и използване на 

електронния регистър на лица с неприключени наказателни производства 

издадена от м.02.2010г. от главният прокурор. В досъдебното 

производство при образуването винаги се прилага свидетелство за 

съдимост. 

10. В РП- Габрово в преписките има приложени копия от жалбите на 

пострадалото лице или лицето подало сигнала.  
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11.  В наблюдателните преписки и делата не винаги се съдържа 

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

НПК с подпис на наблюдаващия прокурор и с печат, или ако се съдържа 

той е без необходимите реквизити – подпис, дата и печат /пр.пр. 

№208/2012г., ДП ЗМ №93/12г. по описа на РУП-Габрово, пр.пр. №581/12г., 

ДП №49/12г. по описа на ОД  на МВР Габрово, пр.пр. №1304/2011г., ДП 

№655/11г. по описа на РУП-Габрово, пр.пр. №1917/10г., ДП №190/10г. по 

описа на ОД на МВР Габрово и др./ 

12. Административният ръководител не е създал организация 

спрените наказателни производства по чл.244, ал.1, т.3 от НПК да бъдат 

възобновявани в едногодишен срок след спирането им, съобразно нормата 

на чл.244 ал.8 от НПК, която гласи „в този случай наказателното 

производство се спира за не повече от една година”. 

13.  При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на 

влезлите в  сила присъди се установи, че влезлите в сила присъди и 

получени в РП – Габрово се описват редовно в дневника. След получаване 

на информацията от съда, постановил влязлата в сила присъда, 

деловодството в РП – Габрово описва и изпраща влязлата в сила присъда 

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

14. В РП- Габрово има книга има  една книга за ВД, в която се описва 

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

Както бе описано по – горе в акта при предаването на веществените 

доказателства от прокуратурата на друг орган няма подробен опис и няма 

име и длъжност на служител „предал” и „приел” ВД, има само подписи. 

15. 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 ВД,  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 ПОДАПРБ. 

Периодично се прави ревизия на веществените доказателства, съхранявани 

в РП- Габрово и на тези, които подлежат на унищожаване. 

16. 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.  
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17. По приключените дела в наблюдателната преписка не се прилагат 

копия от актовете на съда. 

18. Създадена е организация наблюдаващите прокурори изготвили 

обвинителните актове по съответните дела да влизат в съдебни заседания 

по същите. 

19. ИВСС констатира добра практика: в повечето досъдебни 

производства протоколите за оглед на местопроизшествие и/или 

протоколите за обиск, претърсване и изземване освен в оригинал, които са 

изписани на ръка, се придружават от препис на съответния протокол на 

компютър. 

 

П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

  1. Административният ръководител да се създаде  необходимата 

организация спрените досъдебни производства по чл.244, ал.1, т.3 от НПК 

да се докладват на наблюдаващите прокурори преди изтичане на  

едногодишния срок, за да бъдат възобновени в срок съгласно изискванията 

на  чл.244 ал.8 от НПК 

          2. Административният ръководител да създаде необходимата 

организация 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 – Габрово, както и незабавно данните да бъдат 

въвеждани в УИС, съгласно чл.11 от Инструкцията за поддръжка и 

използване на електронния регистър на лица с неприключени наказателни 

производства на Главния прокурор на Република България. 

 3. Административният ръководител да създаде необходимата 

организация при разпределяне на преписките и делата да се спазва 

принципа на случайното разпределение, както и да бъде премахната 

описаната по – горе в акта практика, когато срещу едно лице има 

образувано досъдебно производство всички преписки и дела срещу него да 

се разпределят на един прокурор.  
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4. Да съобрази воденето на книгата за веществени доказателства с 

Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България 

/ДВ бр.106/10.12.2013г./ 

 

 

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. Заповеди на административния ръководител – 7 бр. 

3. Копия от прокурорски актове. 

 

Копие от акта на електронен носител, без приложенията, да се изпрати 

на: 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура Габрово  

г-жа М. Александрова - за сведение и изпълнение на препоръките. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура Габрово 

г-н Генжов - 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 Висшия съдебен съвет г-жа Соня Найденова- за 

сведение. 

 

 

13.12.2013г.         ИНСПЕКТОР: 

 

            /Моника Малинова/ 


