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В периода от 25.02.2013 – 01.03.2013 г. въз основа на заповед на 

Главния инспектор на ИВСС  № ПП-01-3/19.02.2013 г. и съгласно 

годишната програма на ИВСС, беше извършена комплексна проверка на 

дейността на РП Сливен, която обхвана периода - 2011 г. – 2012 г. 

Проверката се осъществи от екип -  инспектор Моника Малинова и 

експерти -  Димитрина Долапчиева и Сия Иванчова. Проверката беше 

извършена на място в РП Сливен, като 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 беше извършена въз основа на предварително 

изработени критерии  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Двете прокуратури – районна и окръжна, както и районен и окръжен 

съд се помещават в съдебната палата на гр. Сливен, която се намира в 

центъра на града. Освен в основната сграда, РП Сливен ползва част от още 

една сграда, в която се намират архивът, складът за веществени 

доказателства, счетоводството и 6 кабинета, в които работят 9 прокурори. 

В  основната сграда РП Сливен ползва част от четвъртия етаж,  една стая за 

канцелария с 5 бюра, едно помещение за машинописки, една стая за 

съдебния администратор и административния ръководител и 4 кабинета за 

прокурори, в един от които е настанен районният прокурор.  Това поражда 

значителни затруднения и неудобства при организацията на работата, 

предвид постоянната необходимост от придвижване между двете сгради, 

както на прокурорите, при явяване в съдебни заседания, така и на 

наблюдаваните от тях преписки и дела. Силно затруднено е и 

функционирането на деловодството поради недостатъчните  по брой и 

обем помещения в сградата на съдебната палата, където е седалището на 

РП  Сливен.  

Всички помещения са оборудвани с  компютри и правно 

информационни технологии. Няма помещение, което да е обособено като 

склад за веществени доказателства, както се изисква от ПОДАПРБ, ВД се 

съхраняват в помещението за архив. 

През 2011 година от общо по щатно разписание 16 прокурори са 

работили 15.3, поради продължително отсъствие на един от прокурорите, 

като към края на периода е останала 1 незаета една щатна бройка за зам. 

административен ръководител – зам. районен прокурор, преминал на 

работа в специализирания съд.  Към края на 2011 г. по щатно разписание за 

РП – Сливен има общо 14 бройки за служители, както следва: съдебен 
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администратор–1 бр.; административен секретар – 1 бр.; съдебен секретар –

4 бр.; компютърен оператор,изпълняващи деловодни функции – 2 бр.; 

съдебен деловодител– 2 бр.; съдебен архивар– 1 бр. ; призовкар – 1 бр.; 

чистач – прислужник – 2 бр. (РП Сливен се помещава в 2 сгради).  През 

2011 г. няма незаети бройки – данните са от получените справки. 

През 2012 година са работили средно 14,4 прокурори, като 

причините са следните: прокурор Нина Янева през 2012 г. е участвала в 

обучения, при които е отсъствала 1 месец (участвала е в специализирана 

международна програма „Обединени усилия в борбата с международната 

престъпност” в САЩ), ; прокурор Красимир Маринов е бил командирован 

в ОП – Сливен, считано от 01.10.2012 г. до 31.12.2012 г.; прокурор Милена 

Радева е била командирована в РП – Нова Загора, считано от 19.11.2012 г. 

до 19.05.2013 г. Към края на периода е незаета една щатна бройка за 

прокурор. Считано от 11.04.2012 г. свободната щатна бройка за зам. адм. 

ръководител – зам. районен прокурор е заета от прокурор Иван Калчев 

Иванов. 

Общият брой служители в РП Сливен към 01.01.2012 г. е 16 бройки 

за служители, както следва: съдебен администратор – 1 бр.; главен 

счетоводител –1 бр.; ст.специалист – счетоводител и касиер – 1 бр.; 

административен секретар - 1 бр.; съдебен секретар – 4 бр.; съдебен 

деловодител – 4 бр.; съдебен архивар –1 брой; призовкар – 1 бр.; чистач – 

прислужник - 2 бр. През 2012 г. няма незаети бройки - данните са от 

получените справки. 

 Водят се  книги, дневници, регистри и азбучници на основание 

Правилника за организация на дейността на администрацията на 

прокуратурата в Р. България -Входящ дневник; Регистрационен дневник на 

веществените доказателства; 

           Водени по указание на ВКП: Книга на досъдебното производство; 

Книга за обвинителните актове; Книга за внесените в съда искания за 

споразумения; Книга за изпълнение на присъдите по лица; Регистър на 

лица с 2 и повече висящи дела в ПРБ; Регистър на върнатите дела от съда; 

Регистър на оправдателните присъди; Регистър „Достъп до обществена 

информация”;  

           Водени по собствена преценка: Регистър на задържаните лица; 

Регистър „Продължен срок от Адм. ръководител”; Регистър „Карти 

наложена забрана по ЗБЛД”; Таблица на решените от съда дела; Таблица 

на досъдебните производства; Таблица за преписките; Таблица „ЕЗА и 

МПП”; Таблица за протестите; Тематични таблици: данъчни престъпления 

и еврофондове; наркотици; трафик на хора. 

На хартиен носител се водят 8 броя, а на електронен – 14 броя. 

Използват се правните програми –Апис, Лакорда и Сиела. Използва 

се унифицираната информационна система – УИС, предоставена от ВКП. 

Служителите, натоварени да въвеждат данните в УИС са – Т. В., З. 
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Димитрова, Елена Русева и Величка Гривова, компютърни оператори 

с деловодни функции, съдебен секретар и съдебен деловодител, като 

това задължение е включено в длъжностните им характеристики. 

Въведен е принципът за случайно разпределение на делата чрез 

програмата „Law  Choice”. Това е уредено със Заповед №  5 от 12.10.2007 г. 

на административния ръководител на РП – Сливен. Съгласно тази заповед,  

от 15.10.2007 г. преписките и досъдебните производства при 

първоначалното им постъпване в РП – Сливен се разпределят между 

прокурорите чрез програмния продукт за случайно разпределение „Law 

Choice”. Преписките, несвързани с прокурорската дейност по същество- 

финанси, административни, както и тези от компетентността на 

административния ръководител не се разпределят чрез този програмен 

продукт, а с писмена резолюция. Програмата се инсталира, поддържа, 

архивира и обновява от Кр. С. – съдебен администратор в Районна 

прокуратура – Сливен, на която е възложена и работата с програмата, като 

е определен и заместник при нейно отсъствие -  Е. И. /съдебен секретар 

в РП – Сливен/. Считано от 15.10.2007 г. в Районна прокуратура – Сливен 

са обособени девет звена за осъществяване на отделните видове надзори, 

свързани с дейността на прокуратурата, както и за надзор върху 

преписките и досъдебните производства, водени за отделните видове 

престъпления. Титулярите по отделните видове надзори са прокурорите, 

посочени с номер едно за съответното звено. При първоначално 

постъпване на преписка или досъдебно производство те се докладват 

районния прокурор, който с писмена резолюция отбелязва за кое от 

звената да бъдат  разпределени и им се поставя съответния входящ номер. 

След това, преписките и досъдебните производства се разпределят чрез 

програмата „Law Choice”, като със съответна писмена резолюция на 

районния прокурор се изписва името на наблюдаващия прокурор. 

Отделните звена се обозначават със съответната римска цифра, а номерът 

на всеки прокурор в това звено е цифрата преди името му. Натовареността 

на прокурорите за отделните видове преписки от съответните звена, се 

задава в проценти с цифрата, изписана след името му. Началната 

натовареност за всеки от прокурорите е зададена съобразно наблюдаваните 

от него висящи преписки и досъдебни производства,  изчислени към 

11.10.2007 г.  

При въвеждане на принципа за случайно разпределение на  делата и 

преписките през 2007 година не са дадени указания за начина на 

разпределяне, нито подробни указания как работи системата. 

Административният ръководител, спазвайки изискването за специализация 

но и необходимостта, понякога наблюдаващият прокурор да бъде заместен 

от друг прокурор в съдебно заседание /поради  насрочване на две дела на 

една и съща дата и в един и същ час/ въвежда пропорционално участие на 

прокурорите в повече от две групи, като им определя във всяка група 
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процентно участие. На всеки 6 месеца, след изготвяне на статистическите 

отчети проверява натовареността на всеки от прокурорите и при 

необходимост променя процентното участие на някои от тях в някоя от 

групите. Принципът на случайното разпределение, видно от заповедите се 

спазва. Трима прокурори са определени в група ІІ и трима в група VІІІ, 

всички останали прокурори, включително и тези във ІІ и VІІІ група, са 

включени в случайното разпределение във всички групи, но с различни 

проценти определени от административния ръководител. Така въпреки 

случайния принцип и правилата на административния ръководител „всеки 

прокурор да гледа всичко” на практика, някои прокурори получават повече 

дела от определен тип /там, където % е завишен/ за сметка на други. 

Конкретен пример за този начин на разпределение се намира в справка № 

1, страници от 8 до 10 включително. 

При по-продължително отсъствие на някой прокурор със заповед  на 

административния ръководител се разпределят висящите дела и преписки 

между всички останали по равно. 

При постъпване на преписка в прокуратурата се дава входящ номер 

на преписката и ако бъде образувано досъдебно производство се дава нов 

номер – наречен „пореден номер”, приключва се входящия дневник с 

посочване на този номер и в книгата за досъдебните производства се описва 

движението му подробно, но при изготвяне на акт за приключване – ОА, 

постановление за прекратяване или спиране, вече се сочи поредният номер, 

без да се изписва входящия номер, по който съответното досъдебно 

производство се приключва, т.е. много трудно е без вх. номер да се проследи 

движението в УИС. Освен това, при искане за удължаване на разследването 

служителките в канцеларията поставят още един различен номер за 

проследяване броя на исканията, съгласно разпоредбата на чл. 234 НПК, 

като в искането не се посочва входящия номер на преписката, а поредния 

номер, респ. номера на ДП. Отделно от това, пак с тази цел, съдебният 

администратор води на електронен носител броят на исканията по всяко 

досъдебно производство. Този начин на работа е въведен много отдавна и 

новоназначените служители се обучават за прилагането му. 

При уважаване на искането, административният ръководител се 

произнася с постановление, в което отново е посочен третия номер. 

В РП Сливен се изготвят шестмесечни и годишни отчети и анализи, 

провеждат се заседания и други тематични отчети.  

Извън описаните статистически отчети на всяко шестмесечие се 

изготвят аналитични доклади за: отменените постановления за отказ от 

горестоящи прокуратура; отменените постановления за прекратяване от 

съда и от горестоящите прокуратури; дейността по разглеждане на 

внесените в съда споразумения по реда на чл. 381 от НПК; предявените 

искове до съда от прокуратурата и участието на прокурори в граждански 

дела; предявени искове срещу ПРБ по ЗОДОВ и участие на прокурори по 
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граждански, дела, по които участието на прокурор е задължително; 

информация за състоянието и противодействието на посегателствата 

срещу горския фонд; върнатите от съда дела за допълнително разследване; 

делата с влезли в сила оправдателни присъди. 

Изготвят се много други справки и анализи по годишните планове на 

АП – Бургас, ОП – Сливен и РП – Сливен. 

През проверявания период /2011 и 2012 г./ няма предложения за 

наказания или поощрения на прокурори от страна на административния 

ръководител. През м. декември 2011 г. в РП  Сливен е образувано едно 

дисциплинарно производство, въз основа на писмо от отдел „Инспекторат” 

към ВКП, с което е изпратен доклад по извършена от тях проверка. 

Производството не е приключено към края на отчетния период. 

     През 2012 г. не са образувани дисциплинарни производства в РП – 

Сливен. Приключено е производството, образувано през 2011 г., като 

същото е прекратено, поради липса на данни за извършено дисциплинарно 

нарушение. Във връзка с констатациите, на основание чл. 327 от ЗСВ е 

обърнато внимание прокурора. 

В Районна прокуратура – Сливен се водят две книги - 

регистрационен дневник на веществените доказателства /ВД/ и за внесени 

в съда веществени доказателства. При постъпване на веществено 

доказателство в деловодството на РП – Сливен същото веднага се описва 

като пореден номер в регистрационния дневник на веществените 

доказателства, този номер се вписва на инвентарен етикет, който се 

залепва за вещественото доказателство. Прави се отбелязване с червен 

химикал върху писмото, с което делото или преписката са изпратени в РП  

Сливен и върху което е поставена резолюцията на административния 

ръководител на РП Сливен и датата на разпределяне на съответния 

наблюдаващ прокурор. Веществените доказателства по висящите преписки 

и дела се съхраняват в деловодството на РП Сливен до тяхното 

приключване с акт на наблюдаващия прокурор. Регистрационният дневник 

на ВД, получени в РП Сливен, е започнат 21.11.2006 г.  и се води до 

настоящия момент. ВД се описват в дневника по реда на постъпването им, 

като се описват по ДП и пореден номер, има дата на приемане в 

деловодството на РП . В графата „длъжност, име и фамилия на приемащия 

веществени доказателства” много често липсва име, а е изписано само 

„съдебен секретар” или „съдебен деловодител”, или изобщо не е записано 

нищо. Няма имена на предалия ВД. 

За делата, които се внасят в съда, ведно с веществените 

доказателства, се прави вписване в отделна книга на внесените в съда 

веществени доказателства, в тази книга няма графи, срещу което вписване 

има подпис на приелият ги служител от съда /не са посочени имената на 

предаващия и приемащия служител/. В наблюдателните дела се прилага 

втория екземпляр от приемо-предавателния протокол, с който са внесени 
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веществените доказателства, изготвен от служител на съда и подписан от 

служител на РП Сливен. Това обстоятелство се отбелязва в 

регистрационния дневник на веществените доказателства. 

За веществените доказателства, за които има произнасяне от 

наблюдаващия прокурор да бъдат унищожени, определената със заповед 

№ РД-09-05 от 19.10.2011 г. на административния ръководител постоянно 

действаща комисия се събира в пълен състав, констатира какво е 

произнасянето на прокурора, идентифицира вещественото доказателство, 

което следва да бъде унищожено по вид, количество, цвят и др., след което 

ги унищожава по съответния начин, в зависимост от вида, като се прави 

отбелязване в графата „забележка” на дневника за ВД. Това обстоятелство 

се отбелязва в регистрационния дневник на веществените доказателства. 

За веществените доказателства, за които има произнасяне от 

наблюдаващия прокурор да бъдат съхранявани за определен срок или да 

бъдат съхранявани, докато изтече срокът на съхраняване на делото, се 

извършва отбелязване в графата „забележка” на регистрационния дневник 

на веществените доказателства, а самите ВД се изпращат в сградата на РП  

Сливен, находяща се на ул. „Димитър Пехливанов” № 7, където се намира 

архива и където освен делата и преписките се съхраняват и веществените 

доказателства, които не подлежат на унищожаване или внасяне в съда. За 

изпратените в архива веществени доказателства отговаря съдебния 

архивар, който освен делата и преписките води на отчет и предадените му 

веществени доказателства. 

За веществените доказателства, които се връщат на собствениците се 

изготвя приемо-предавателен протокол, които се подписва и прилага по 

съответното дело или преписка, като това се отбелязва в графата 

„забележка” на регистрационния дневник на ВД. 

Не е въведен входящ регистър за  разследвания от прокурор. 

Проверката установи, че в РП Сливен не се води специален дневник, в 

който да се завеждат всички протоколи, с които се приобщават веществени 

доказателства към следствените дела (протоколи за оглед на 

местопроизшествие, за претърсване, обиск и изземване, за доброволно 

предаване), като им се дава пореден номер, съгласно разпоредбата на чл. 

95 от ПОДАПРБ. 

Установи се също, че в РП Сливен не се води регистрационен 

дневник на веществените доказателства, който се съхранява от завеждащия 

склада служител, съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 2 от ПОДАПРБ. 

Няма заповед на административния ръководител, с която се определя 

служител завеждащ склада. Следва да се отбележи, че няма образци на 

дневниците /регистрите/, предоставени от ВКП.  

Не се води и отделна книга съгласно чл.103, чл.106 и чл.107 

ПОДАПРБ, съгласно които, когато веществените доказателства се 

предават на експертиза, връщат се на собственика, предоставят се на друга 
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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. 

През 2011 г. по указания на Главния прокурор са издадени 4 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 47 броя.  

През 2012 г. по указания на Главния прокурор са издадени 21 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 72 броя. 

 През 2011 г. и 2012 г. повечето прокурори са участвали в различни 

семинари, лекции, конференции и работни срещи с разнообразна тематика, 

организирани от НИП и ПРБ и провеждани в Националния институт на 

правосъдието /НИП/, в Учебна  база на ПРБ в местността „Цигов чарк”, 

През 2012 г. прокурор Мария Дойчева е участвала в семинар „Съвместни 

екипи за разследване” организиран от европейска мрежа за съдебно 

обучение –гр. Лион, прокурор Нина Янева е участвала в специализирана 

международна програма „Обединени усилия в борбата с международната 

престъпност” – организиран от Посолството на САЩ, чрез посещение на 

четири града в САЩ и много други.  

През 2011 и 2012 година в обучителни семинари, организирани от 

НИП  са участвали трима служители.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

 

През 2011 г. броят на преписките, които са били на производство в 

РП Сливен е 3527, като броят на новообразуваните е 3366, а образувани от 

предходни периоди – 161 броя. От тях, решени, както следва: общо 3384, 

1589 отказа и 1226 образувани ДП. Изпратени по компетентност са 109 

броя преписки. От постановените откази  129 броя са обжалвани и от тях – 

106 са потвърдени, а 23 са отменени. Необжалваните откази са общо 1460. 

През 2012 г. броят на преписките, които са били на производство в 

РП Сливен е 3407, като броят на новообразуваните е 3264, а образувани от 

предходни периоди – 143 броя. От тях, решени, както следва: общо 3314, 

1607 отказа и 1155 образувани ДП. Изпратени по компетентност са 111 

броя преписки. От постановените откази  92 броя са обжалвани, 74 са 

потвърдени, а 18 броя са отменени. Необжалваните откази са общо 1460 

бр. 

Прекратените с  резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.2006 г. 

на Главния прокурор на Р. България през 2011 г. са 460 общо, а през 2012 

съгласно указанието, което е отменено и чл. 8 от Инструкция № И 

89/10.03.2012 г. на Главния прокурор на Р. България са прекратени общо 

441 бр.  
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През 2011 г. 1223 преписки са изпратени за извършване на  

предварителна проверка на органите на МВР и други специализирани 

органи, няма преписки, върнати след извършена предварителна проверка.  

През 2012 г. за извършване на  предварителна проверка съгласно чл. 

1, т. 5 от цитираната инструкция  на органите на МВР и други 

специализирани органи са изпратени 1127 броя преписки, а преписките, 

върнати след извършена предварителна проверка са 2 броя.   

В края на всеки от проверяваните периоди няма останали нерешени 

преписки, образувани в предходната година. През 2011 г. по 7 преписки 

прокурорът лично е извършил предварителна проверка, а през 2012 година 

броят на преписките, по които прокурорът лично е извършил 

предварителна проверка са 6. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

През 2011 г. са наблюдавани  общо 3136 производства, от които 3093 

ДП, 43 броя са бързи производства, няма наблюдавани незабавни 

производства.  

През 2012 г. са наблюдавани общо 3283 производства, от които 3176 

ДП, 5 броя бързи производства и едно наблюдавано незабавно 

производство.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2011 г. - 2632 общо, от които  

2589 ДП и  43 бързи производства.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2012 г. -  2770 общо, от които  

2663 ДП,  106 бързи производства и едно незабавно полицейско 

производство.  

 За 2011 г. НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 42, по едно  

производство разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5,  а по 3 

производства е постановено разследването да се извърши по общия ред. За 

2012 г. НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 106 броя,  

няма производство, разследването по което да е  приключило в срока по чл. 357, 

ал. 1, т. 5, а по 12 производства е постановено разследването да се извърши 

по общия ред.  

  През 2011 година,  на основание чл. 242, ал. 2 от НПК са изпратени на 

разследващ орган – 9 броя ДП, като по 27 производства прокурорът е 

извършил необходимите действия. През 2012 г., досъдебните 

производства,  изпратени на разследващ орган са 49, а по 29 досъдебни 

производства прокурорът сам е извършил необходимите действия. 
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СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2011 г. са 907,  

от които 802 са срещу неизвестен извършител и 105 броя са срещу 

известен извършител, а през 2012 г. те са съответно общо 1072 броя, от 

които 1027 са срещу неизвестен извършител и 45 са срещу известен 

извършител. 

ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са   

199  броя, от тях 80 са срещу НИ и 119 са срещу ИИ, а през 2012 г. този 

брой е – общо възобновени 232, от които 137 срещу НИ и 95 срещу ИИ. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2011 г. 

са общо  873 бр., от тях – 210  бр. са водени срещу известен извършител, а  

663 бр. са срещу неизвестен извършител.Обжалваните пред съда са 24 бр., 

а са отменени 7 постановления за прекратяване на досъдебно 

производство. Обжалваните пред по-горестояща прокуратура 

постановления за прекратяване са 19,  а отменените са 10, 3 постановления 

за прекратяване на наказателното производство са служебно отменени. От 

общо прекратените досъдебни производства, 455 бр. са прекратени поради 

изтекла давност.   

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2012 г. 

са общо  965 бр., от тях – 194 бр. са водени срещу известен извършител, а  

771 бр. са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 20 

бр. и от тях са отменени 12 постановления за прекратяване на досъдебно 

производство. Пред по-горестояща прокуратура са обжалвани 20 

постановления за прекратяване, като 5 от обжалваните са отменени,  няма 

служебно отменено постановление за прекратяване на наказателното 

производство. От общо прекратените досъдебни производства 481 бр. са 

прекратени поради изтекла давност.   

През 2011 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 389 броя и всички са уважени, направените искания 

от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са общо 1374 броя, като 1369 са уважени, а 

5 броя са неуважени. Направените искания от наблюдаващия прокурор за 

удължаване срока на разследването до административния ръководител на 

по-горестоящата прокуратура са общо 311 броя и  всички са уважени. 

През 2012 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 860 броя, като 859 са уважени и едно предложение не 

е уважено, направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване 

срока на разследването до административния ръководител са общо 1365 

броя, като уважените са 1364 и едно искане е неуважено, а направените 

искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването 

до административния ръководител на по-горестоящата прокуратура са 

общо 342 броя и са уважени 341, а едно искане не е уважено. 
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През 2011 и 2012 г. няма внесени  искания до съда за вземане на 

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

2011 г. в РП Сливен има две наказателни производства на специален 

надзор, от които едното е висящо и чака изпълнение на международна 

поръчка, а другото е прекратено на основание чл.243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, 

ал. 1, т. 1 от НПК. През 2012 г. има едно досъдебно производство на 

специален надзор, което е неприключило и чака изпълнение на 

международна поръчка. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2011 г. РП - Сливен е внесла в съда 604 обвинителни акта. От 

тях  394 броя са по досъдебни производства образувани през годината, а 

210 по ДП, образувани в предходни години. Върнати от съда с 

разпореждане са 10 ОА, върнатите с определение на съда са 12, или общо 

22 са върнатите дела, протестирани са 4 и само един протест е уважен.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 618 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 142 броя, присъдите по 

реда на глава ХХVІІ от НПК са 22. От постановените по общия ред 

осъдителни присъди 6 са протестирани, като 4 са уважени и 2 са 

неуважени. и 1 е неразгледан към края на годината. От осъдителните 

присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК са протестирани 2, като единият 

протест е уважен , а другият не. Оправдателните присъди по общия ред са 

6, от тях 4 са протестирани, като един протест е уважен и  3 са неуважени. 

Оправдателните присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК  са 3, като две са 

протестирани и един от протестите е уважен. В хода на съдебното 

следствие са постигнати 225 споразумения.  

През 2011 г. са внесени 110 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл. 381 от НПК/, като са одобрени общо 120 

споразумения , а 13 са върнати на прокурора. През 2011 г. РП  Сливен е 

внесла 85 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. Решените от съда през тази година са 79 броя, 

като от тях уважените предложения са 67 броя,  6 предложения са върнати 

от съда  на прокуратурата, оправдани са 4 лица, а 2 дела са прекратени. 

 През 2011 г. прокурорите от РП – Сливен са участвали в 1262 

заседания по наказателни дела. 

През 2011 г. са приведени  в изпълнение 746 присъди, като по една 

присъда изпълнението е отложено, останалите са приведени в срок, а 

гражданските дела с участие на прокурор са общо 84. Предявени  са 3 

граждански искове от прокурор, като 2 са  обжалваните съдебни решения. 

През 2012 г. РП - Сливен е внесла в съда 528 обвинителни акта. От 

тях 373 са по досъдебни производства образувани през годината, а 155 по 
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ДП, образувани в предходни години. Върнати от съда с разпореждане са 6 

ОА, върнатите с определение на съда са 15, или общо 21 са  върнатите 

дела.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 594 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 120 броя, а присъдите 

по реда на глава ХХVІІ от НПК са 170. От постановените по общия ред 

осъдителни присъди е подаден един протест, който не е уважен. От 

осъдителните присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК са протестирани 3, 

като два от протестите са уважени и един не е уважен. Постановени са 10 

оправдателни присъди по общия ред, 10 са подадените протести и  7 от 

протестите са неуважени. Няма постановена оправдателна присъда по реда 

на глава ХХVІІ от НПК. В хода на съдебното следствие са постигнати 274 

споразумения. 

През 2012 г. са внесени 104 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/, като 97 са одобрени, 4 са 

неодобрени и са върнати на прокурора.  През 2012 г. РП  Сливен е внесла 

64 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. Решените от съда през този период са общо 73,  

като от тях уважените предложения са 66 броя, 4 лица са оправдани, 2 

предложения са върнати от съда, а едно дело е прекратено. 

 През 2012 г. прокурорите от РП – Сливен са участвали в 1115 

заседания по наказателни дела и по 118 граждански дела с участие на 

прокурор. Предявените граждански искове са 3, 6 решения са обжалвани 

от прокурор. 

През 2012 г. са приведени  в изпълнение 525 присъди. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

Постановления за прекратяване – 2011 и 2012 г., проверени на 

случаен принцип 

 

Прекратени досъдебни производства поради изтекла давност 

Пр. пр. № 177/2000 г. /отговарящ на входящ №/, пореден № 80/2000 

г. по описа на РП – Сливен, ДП № 308/2000 г. по описа на ОСлС – Сливен. 

ДП е образувано с постановление от 24.04.2000 г. срещу З.Т.И. и С.И.С. за 

престъпление по чл. 201, ал.1 от НК. Разследването е възложено на 

следовател. С постановление от 24.09.2002 г. наказателното производство е 

спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 3 НПК(отм.). С постановление от 

24.10.2003 г. наказателното производство е възобновено, поради изтекъл 

едногодишен срок от спирането. Извършени са множество ПСД, 

включително и са изпратени постановления за разпити по делегация до 

ОСлС – Бургас и ССлС. С постановление от 01.04.2004 г. наказателното 
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производство е спряно на основание чл. 239, ал. 1, т. 1, вр. чл. 22, т. 2, вр. 

чл. 268, ал. 3 от НПК(отм.). След спирането редовно са изисквани справки 

от ОДП – Сливен, Община Сливен и са изпращани призовки. На 05.05.2011 

г. в РП – Сливен е получено мнение за прекратяване от следовател Георги 

Бакалов при ОСО, без да е възобновено ДП. С постановление от 10.05.2011 

г. на прокурор В. Иванов ДП е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, 

вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 и т. 4 НПК /без ДП да е възобновено преди това/.  

Пр. пр. № 334/2005 г. /отговарящ на входящ №/, пореден № 809/2007 

г. по описа на РП – Сливен, ДП № 75/2007 г. по описа на ОДП – Сливен. С 

постановление от 29.05.2007 г. ДП е образувано срещу П.Д.В. за 

престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК. Извършени са множество 

просецуално – следствени действия. Своевременно е искано и разрешено 

удължаване срока на разследване. С постановление от 04.12.2007 г. на 

прокурор Н. Стоянова ДП е спряно. С постановление от 24.08.2011 г. ДП 

е прекратено на осн. чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал.1, т. 3 НПК, без да е 

било възобновено преди това. Изпратени са писма с обратни разписки.  

Пр. пр.№ 1637/2012 г. /отговарящ на входящ №/, пореден № 947/2012 

г. по описа на РП – Сливен, ДП № 81/2012 г. по описа на ОДП – Сливен. 

Наблюдаващ прокурор К. Колева. Преписката е получена в РП – Сливен от 

ОДП – Сливен на 07.05.2012 г. С постановление от 28.05.2012 г. ДП е 

образувано срещу С.П.П. за това, че през м.02.2007 г. в гр.Сливен, 

съставил неистински частен документ – договор за мобилни услуги, и го 

употребил, за да докаже, че съществува правно отношение – престъпление 

по чл. 309, ал. 1 НК. С постановлението са дадени конкретни указания. В  

хода на разследването за извършени множество следствени действия – 

разпити на свидетели и техническа експертиза, изискани за документи от 

„К… Б. м.” ЕАД. С постановление от 12.10.2012 г. ДП е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК, поради неоткриване на пострадалата на 

адреса й. С постановление от 23.11.2012 г. ДП е прекратено на осн. чл. 243, 

ал. 1 т.1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 НПК. При образуване на делото давността 

вече е изтекла.  

Отменени и върнати постановления за прекратяване на 

досъдебни производства, проверени на случаен принцип 

Пр. пр. № 1026/2011 г. /отговарящ на входящия номер и на номера, с 

който се въвежда преписката в УИС/, пореден № 459/2011 г. /по който № 

се води цялата кореспонденция и този № се пише навсякъде в актовете на 

прокурорите, вкл. и в ОА/, ДП № 84/2011 г. по описа на РУП – Твърдица.  

ДП е образувано на основание чл. 212, ал. 2 НПК, на 30.03.2011 г. от 

разследващ полицай от РУП – Твърдица /в писмото за уведомление е 

записано основание за образуване чл. 212, ал. 3 НПК/ срещу НИ за 

престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. Своевременно е поискано 

удължаване срока на разследване. С постановление от 11.05.2011 г. е 

удължен срока за разследване по ДП, като в постановлението е записан нов 
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номер, по който е удължен срока ПС № 337/2011 г. С постановление от 

02.02.2012 г. ДП е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, 

ал. 1, т. 1 НПК. Срещу това постановление е подадена жалба и с 

определение от 20.02.2012 г. на Сливенски окръжен съд е отменено 

постановлението за прекратяване на ДП от 02.02.2012 г. С постановление 

от 15.03.2012 г. са дадени указания по разследването и ДП е върнато в РУП 

– Твърдица за изпълнение на указанията. С постановление от 13.08.2012 г. 

ДП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 НПК. На 

11.09.2012 г. е постъпило предложение от разследващия орган за 

възобновяване. С постановление от 11.09.2012 г. ДП е възобновено. На 

17.10.2012  г. е внесен ОА и в РС Сливен е образувано НОХД № 1609/2012 

г. по описа на Сливенски районен съд, наказателна колегия ,7 състав. 

Делото е отлагано няколко пъти за събиране на доказателства, назначаване 

и изслушване на експертиза, последното заседание е насрочено за 

103.04.2013 г. 

 Пр. пр. пор. № 1057/2011 г. по описа на РП - Сливен, вх. № 

2279/2011 г. по описа на РП-Сливен /това е номера, с който преписката е 

въведена в УИС/ , ПС вх. № 660/2011 г. по описа на РП-Сливен, ДП 

№171/2011 г. по описа на РУП –Твърдица. Наблюдаващ прокурор – Т. 

Еневска. ДП е започнало на 28.06.2011 г. чрез уведомление от РУП - 

Твърдица за извършено престъпление от общ характер срещу неизвестен 

извършител за отнемане  на чужда движима вещ – моторен трион марка 

„Щ.” модел … от владението и собствеността на Ил.С.П. от гр. Твърдица 

без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои. 

Разпределено е на 04.07.2011 г. на прокурор Т. Еневска. Срокът по чл. 234, 

ал. 3, пр. 1 е удължен с още 2 месеца, считано от 28.08.2011 г. ДП е 

получено в РП Сливен на 26.09.2011 г. с мнение за прекратяване. С 

постановление от 03.10.2011 г. прокурор Т. Еневска прекратява 

наказателното производство, поради визираните в чл. 218Б от НК 

предпоставки за прекратяване на НП и с оглед невисоката стойност на 

инкриминираната вещ, обстоятелството, че деецът е бил реабилитиран и в 

продължение на 1 година не е извършвал друго престъпление, както и 

обстоятелството, че нанесените щети са изцяло възстановени и деецът е 

направил пълни самопризнания. Постановено е на основание чл. 424, ал. 5 

от НК, копие от материалите да бъдат изпратени на Началника на РУП-

Твърдица за реализиране на административно-наказателна отговорност 

спрямо Г.В. Ив. В РУП Твърдица е  съставен акт за установяване на 

административно нарушение против Г.В.Ив. До ОП Сливен е изпратен 

сигнал от районния прокурор на РП Сливен – Хр. Христов. В сигнала се 

сочи, че производството е прекратено незаконосъобразно, тъй като 

противоречи на материалния закон – прекратяването на НП на осн. чл. 218 

Б от НК е допустимо само по отношение на деяние, чиито квалификации 

като престъпления са изброени изчерпателно в ал.1 на текста. Мотивите на 
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районния прокурор са в посока, че законодателят не е предвидил 

възможност по този ред да бъдат прекратявани производства за 

престъпления по чл. 194, ал. 1 от НК и при  условие, че наблюдаващият 

прокурор изрично е посочил, че е било извършено престъпление по чл. 

194, ал. 1 от НК е абсурдно приложението на чл. 218Б от НК да се 

мотивира с направени самопризнания и възстановяване на щети. На 

основание посоченото по-горе, районният прокурор предлага на Окръжния 

прокурор да отмени постановлението на прокурор Т. Еневска, с което е 

прекратено производството на основание чл. 243, ал. 9 от НПК. С 

постановление от 17.10.2011 г. прокурор Д. Стоева – зам. окр. прокурор 

отменя постановлението на РП-Сливен и постановява Г.В.Ив. да бъде 

привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 

194, ал. 1 от НК.. На 23.11.2011 г. прокурор Т. Еневска изготвя ОА. 

Образувано е НОХД № 1813/2011 г. по описа на РС-Сливен, което е 

приключило със споразумение на 17.01.2012 г., като на подсъдимия е 

наложено наказание „Пробация”. 

Пр. пр. пор. № 112/2011 г. по описа на РП-Сливен, вх. № 2279/2011 г. 

по описа на РП Сливен , ПС вх. № 159/2011 г. по описа на РП-Сливен, ДП 

№ 10/2011 г. по описа на РУП–Твърдица. Наблюдаващ прокурор – Кр. 

Маринов и М.Велкова /приложен е краткия протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор /. ДП е започнало на 18.01.2011 г. въз основа на 

уведомление от РУП - Твърдица  до  РП Сливен за извършено 

престъпление от общ характер срещу П.Ц.П., за това,  че в гр. Твърдица, 

кв. К. от двора на бившия хлебозавод като използвал МПС-мотокар с рег. 

№…,.извършил кражба на чужда движима вещ, 1 бр. цистерна с тегло 3631 

кг. на неустановена стойност, собственост на „К.”ООД–гр. Пловдив, с 

управител Д.Д.Ил. – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК. Срокът за 

разследване е удължаван двукратно с по 2 месеца. След приключване на 

разследването, с постановление от 18.07.2011 г. прокурор Кр. Маринов 

прекратява производството на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, 

т. 1, вр. чл. 243, ал. 2  и 3, вр. чл. 199 от НПК. Прокурорът се е произнесъл 

за връщането на вещественото доказателство – цистерна. На 29.07.2011 г. 

чрез РП-Сливен до РС- Сливен е постъпила жалба от адв. Г. П. –

пълномощник на „К.”ООД –гр. Пловдив с управител Д.Д.Ил. С 

определение от 03.08.2011 г. РС  Сливен, НО, VI с-в по НЧД № 1245/2011г. 

по описа на РС-Сливен отменя постановлението за прекратяване на НП.  В 

ОС Сливен на 10.08.2011 г. е постъпил протест от прокурор Н. Янева, 

протестът е оспорен пред ОС Сливен от адв. П.–пълномощник на 

„К.”ООД–гр. Пловдив. ОС Сливен потвърдил постановлението на РС 

Сливен. ДП № 10/2011 г. по описа на РУП –Твърдица е изпратено на РУП 

да бъдат изпълнени указанията в определението на съда, даден е 

двумесечен срок за разследване, който е продължаван няколкократно. 

Наблюдаващият прокурор Кр. Маринов е бил командирован в ОП-Сливен 
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и със заповед районният прокурор Хр. Христов определя прокурор М. 

Велкова за наблюдаващ прокурор. С постановление от 14.12.2012 г. 

прокурор М. Велкова прекратява частично ДП № 10/2011 г. по описа на 

РУП-Твърдица, пор. № 112/2011 г. по описа на РП-Сливен срещу П.П. за 

извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК, като производството 

продължава срещу НИ за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК и спира 

производството, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл. 216, ал. 1 от НК. Постановлението е обжалвано пред РС Сливен от адв. 

П. –пълномощник на „К.”ООД–гр. Пловдив. С определение от 09.01.2013 

г. РС Сливен, НО, III с-в по НЧД № 32/2013 г. по описа на РС-Сливен 

отменя постановлението за частично спиране на НП. Към момента на 

проверката, НП е спряно. 

Пр. пр. вх. № 829/2010 г. по описа на РП Сливен, пор. № 951/2010 г. 

по описа на РП Сливен, ДП „ИП”№ 81/2010 г. по описа на ОД-МВР 

Сливен. Преписката е образувана по повод заявление /тъжба/ от Г.Д.Др. 

срещу лицата Ат.К.В. и М.Хр.В. За наблюдаващ прокурор по преписката е 

определена М. Велкова, която е възложила извършването на 

предварителна проверка. След приключване на проверката и запознаване 

със събраните материали, прокурор Велкова е установила, че тъжителката 

Г.Др. е магистрат в ОС Сливен. С цел да бъдат избегнати съмнения 

относно безпристрастността й, прокурор Велкова след консултация с и.ф. 

окръжен прокурор в ОП-Сливен, е подала самоотвод от работа по 

преписката, който е уважен от районния прокурор. В последствие 

самоотводи по преписката са подадени и от  прокурорите В. Драганов, Хр. 

Блецова, В. Иванов, М. Дойчева, Кр. Маринов, Н. Янева, Ел. Панайотова, 

Ив. Иванов и Т. Еневска. Самоотводите са приети. След ново 

разпределение с изключване на подалите отводи, за наблюдаващ прокурор 

по преписката е определен районният прокурор на РП-Сливен, който също 

си е направил самоотвод. В постановление от 24.06.2010 г. на ОП-Сливен е 

посочено, че отводите са подавани и съответно приемани немотивирано и 

самоотводът на районния прокурор не е уважен. Обърнато е внимание да 

се избягва безпринципното и неоснователно изготвяне на самоотводи 

от прокурорите от РП Сливен. С постановление на районния прокурор на 

РП-Сливен от 28.06.2010 г. са отменени постановленията, с които са 

уважени самоотводите на всички прокурори и за наблюдаващ прокурор по 

пр.пр. пор. № 951/2010 г. по описа на РП-Сливен, вх. № 829/2010 г. по 

описа на РП - Сливен е определена прокурор М. Велкова, съобразно 

първоначалното разпределение и е разпоредено материалите да бъдат 

докладвани на прокурор М. Велкова. С постановление от 08.07.2010 г. 

прокурор Велкова образува ДП срещу Ат.К.В. за това, че за периода от 

23.06.2008 г. до 20.11.2009 г. в гр. Сливен, с цел да набави за себе си 

имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у Г.Д.Др. и с това й 

причинил имотна вреда в размер на 80 000 лв., като причинената вреда е в 



 17 

особено големи размери – престъпление по чл. 211, пр. 1, вр. чл. 209, ал. 1 

от НК. Дадени са подробни указания по разследването. Срокът за 

разследване е бил удължен няколкократно, след което с постановление 

производството е  спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 и ал. 8 от НПК и 

на осн. чл. 199, чл. 244, ал. 1, т. 3 и ал. 8  от НПК за издирване на Ат. К.В., 

който е напуснал пределите на страната  и на св. Р. Л., който се явява 

единствен свидетел очевидец на факти и обстоятелства, които се сочат от 

свидетелите. Ат.К.В е бил обявен за ОДИ с тел. № 56941/29.10.10 г. 

Поради явяване на свидетеля Л. производството е възобновено, след което 

отново е спряно и на 22.03.2011 г. е възобновено, поради извършителят е 

открит. С постановление от 30.05.2011 г. прокурор М. Велкова прекратява 

НП като приема, че са установени гражданско-правни, облигационни по 

своя характер договорни отношения. Срещу постановлението за 

прекратяване на производството е постъпила жалба от Г.Др. С определение 

от 21.11.2011 г. РС Сливен, НО, V с-в по НЧД №1636/2011 г. по описа на 

РС Сливен отменя постановлението за прекратяване на производството. От 

жалбоподателката са постъпили искания за отвод на наблюдаващия 

прокурор, които не са уважени от окръжния прокурор Пл. Стефанов. 

Срокът няколкократно е удължаван, делото е спирано и отново 

възобновявано. Последният срок за удължаване на разследването е даден, 

считано от 23.01.2013 г.  с  2 месеца. 

Пр. преписка № 1670/2010 г. по описа на РП Сливен, ДП № 

1157/2010 г. по описа на РУП Сливен, пор. номер № 1102/2010 г. по описа 

на РП Сливен, наблюдаващ прокурор Татяна Еневска. По жалба, постъпила 

в РП Сливен на 31.05.2010 г., на 01.06.2010 г. е извършено разпределение на 

преписката и на принципа на случайния избор същата е разпределена на 

прокурор Еневска. С постановление от 04.06.2010 г. е възложена проверка, 

като е даден срок за проверката 30 дни. На 02.07.2010 г. е постъпила 

докладна записка с мнение за прекратяване. С постановление от 06.08.2010 

г. прокурор Еневска е образувала досъдебно производство, срещу ИИ за 

престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК – на 28.05.2010 г. повредил 

противозаконно чужди  движими вещи ел. инсталация, луминисцентна 

лампа, мобилен телефон  - даден е нов  пореден номер. Искано е и е 

получено удължаване на срока за разследване с два месеца, считано от 

06.10.2010 г. Междувременно е назначена съдебно оценителна експертиза, 

която дава обща стойност на щетата – 472, 59 лв. На 08.10.2010 г. в РП 

Сливен постъпват материалите по ДП с мнение за предаване на съд. С 

постановление от 14.10.2010 г. прокурор Еневска прекратява досъдебното 

производство като приема, че обвиняемият е действал по непредпазливост, 

т.е. деянието е с правна квалификация чл. 216, ал. 6 от НК, което съгласно 

чл. 218в от НПК е от частен характер, когато предмет на престъплението е 

частно имущество. По жалба с постановление от 07.12.2011 г. окръжният 

прокурор Пламен Стефанов отменя постановлението за прекратяване като 
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приема, че деецът е действал с евентуален умисъл от една страна, а от друга 

приема, че при наличие на специален текст – ал. 4, в който е отчетена по-

малката обществена опасност недопустимо е позоваване на разпоредбата на 

чл. 9 от НК. Върнал е досъдебното производство с указания за даване на съд 

след преценка за прилагане разпоредбата на чл. 216, ал. 4 от НК. С 

постановление от 17.02.2012 г. прокурор Еневска отново прекратява НП, 

приемайки, че деянието следва да се преквалифицира по чл. 216, ал. 4 от НК 

което съгласно чл. 218в от НПК е престъпление от частен характер. 

 

Други проверени постановления за прекратяване на ДП 

Пр. пр. № 299/2012 г., пореден № 193/2012 г. по описа на РП – 

Сливен, ДП № 21ИП/2012 г. по описа на ОДМВР – Сливен. Наблюдаващ 

прокурор М. Радева. ДП е образувано на 06.02.2012 г. срещу НИ за 

престъпление по чл. 234, ал.1 от НК. Видно от докладната записка на 

инспектор при ОДМВР – Сливен лицето, в което са намерени 36 бр. кутии 

цигари е установено. В обяснението си М.С.С. дава обяснение, че 

цигарите, намерени в нея са за лична употреба. В хода на разследването, в 

изпълнение на дадените указания, основно се е разследвало лицето М.С.С. 

– дали е вписано като търговец, дали има съставени актове от АМ и т.н. С 

постановление от 09.04.2012 г. ДП е прекратено на осн. чл. 243, ал. 1, т. 1, 

вр.чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК, като препис от постановлението е изпратен на 

АМ – Бургас, Митница – Бургас, за налагане на административно 

наказание на М.С.С. В НП има писмо изх.№ 1102-121/23.04.2012 г., с което 

искат да им бъде изпратен целия доказателствен материал във връзка с 

преписката на основание т. 29 от Споразумение за сътрудничество и 

взаимодействие между ВКП и Агенция „Митници” /изх.№ 

9379/03/10.03.2004 г./.  

Пр. пр.№ 4205/2011 г., пореден № 276/2011 г. по описа на РП – 

Сливен, ДП № 306/2012 г. на РУП – Сливен. Наблюдаващ прокурор М. 

Радева. ДП е образувано с постановление от 17.02.2012 г., след извършена 

предварителна проверка, срещу М.Н.Н. С постановление от 12.04.2012 г. 

ДП е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24,  ал. 1, т. 6  от 

НПК. 

Пр. пр. № 1361/2012 г., пореден № 668/2012г., Бързо производство № 

790/2012 г. по описа на РПУ – Сливен. Наблюдаващ прокурор В. Василева. 

БП е започнало на основание чл. 356, ал. 3 НПК срещу Г.Б.М. за 

престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. В хода на производството за разпитани 

свидетели и е назначена химическа експертиза. С постановление от 

18.04.2012г. бързото производство е прекратено на основание чл. 357, ал. 

1, т.1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1  от НК. 

Пр. пр. № 2179/2011 г., пореден № 1091/2011 г., ДП № 189 ИП/2011 

г. по описа на ОДП – Сливен. Наблюдаващ прокурор Н. Янева. ДП е 

образувано на 11.07.2011 г. срещу НИ за престъпление по чл. 291, ал. 2, вр. 
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ал.1 НК. В заявлението на Л.И.Г., послужило за законен повод за 

образуване на ДП е посочено вещото лице Н.Я.К. срещу чието заключение 

е подадено заявлението, посочено е също, че вещото лице било 

единственото със специалност в областта на топлотехниката. В 

постановлението за образуване са дадени конкретни указания, като 

основно указанията са да бъдат разследвани действията на вещото лице. С 

постановление от 03.04.2012 г. ДП е прекратено на основание чл. 243, ал. 

1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, като основно мотивите са в насока 

защо е прието, че конкретно посоченото вещо лице Н.Я.К  е дало вярно 

заключение.  

Същият случай е констатиран и при пр. пр.№ 2446/2011 г., пореден 

№ 1474/2011 г., ДП № 1537/2011 г. по описа на ОДП – Сливен. 

Наблюдаващ прокурор В. Василева. ДП е образувано с постановление от 

26.09.2011 г. срещу НИ за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК. В молбата, 

послужила за законен повод за образуване на ДП е посочено лицето, което 

противозаконно е присвоило чуждите движими вещи. С постановление от 

25.04.2012 г. ДП е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК. 

Пр. пр.№ 717/2012 г., пореден № 342/2012 г. по описа на РП – 

Сливен, ДП № 396/2012 г. по описа на РУП – Сливен. Наблюдаващ 

прокурор Хр. Блецова. ДП е започнато на основание чл. 212, ал. 2 НПК 

срещу НИ, за това, че на 29.02.2012 г. в гр. Сливен при управление на 

МПС нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил 

средна телесна повреда на Д.С.С. от гр.Сливен – престъпление по чл. 343, 

ал. 1, б. „Б” НК. Извършителят на деянието е бил известен при започване 

на ДП. С постановление от 25.04.2012 г. досъдебното производство е 

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

обстоятелствената част на постановлението е записано, че пострадалата се 

е подхлъзнала на леда и се е ударила в автомобила. 

Изводи и анализ: През 2011 г поради липса на състав на 

престъпление са прекратени 326 ДП, а през 2012 г. техният брой е 378. 

Обяснение за тези данни е обстоятелството, че в доста случаи досъдебното 

производство неоснователно е образувано в най-честите случаи  от 

разследващите органи с първото действие по разследването.  

През 2011 г. с най-голям относителен дял са прекратените дела по 

давност – 455 ДП, като прекратените по давност срещу известен 

извършител са 15 ДП, а през 2012 г. общо прекратените по давност са 481, 

като само по две производства извършителите са били известни.  

Малък относителен дял от прекратените досъдебни производства 

заемат прекратените по недоказаност през 2011 г.  те са 38 дела, което е 

4,35 % от всички прекратени, а през 2012 г. броят им е са 41 дела, което е 

4,24 % от всички прекратени.  

Съотношението на прекратените ДП спрямо общия брой 

наблюдавани ДП  през 2011 г. е 27,8 %, а спрямо решените 33,2 %. 
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Отменените от съда в процентно изражение е 0,8 % от всички прекратени, 

а отменените от по-горестоящ прокурор е 1,14 %. През 2012 г. 

съотношението на прекратените ДП спрямо общия брой наблюдавани ДП е 

29,4 %, а спрямо решените 35 %, като отменените от съда са 1,24 % от 

всички прекратени, а отменените от по-горестоящ прокурор  е едва 0,5 %. 

Тази статистика дава основание да се приеме, че прокурорите в 

Сливенската районна прокуратура по принцип съставят законосъобразни, 

процесуално издържани и мотивирани постановления за прекратяване на 

наказателните производства. 

При констатиране на обстоятелства, даващи основание за 

прекратяване по давност на спрени наказателни производства, всички 

прокурори съставят постановление, с което прекратяват 

производствата, без преди това да са възобновили спрените ДП, т.е. 

произнасят се по спрени дела. Този  начин на процедиране не се среща при 

проверка на останалите прокуратури в страната. Обичайно с едно 

постановление се възобновява спряното производство и след излагане на 

мотиви относно погасяване на наказателната отговорност поради 

изтекла  давност,  производството се прекратява. 

Проверяващите констатираха също , че по ДП № 189 ИП/2011 г. по 

описа на ОДП – Сливен и ДП № 21ИП/2012 г. по описа на ОДМВР – 

Сливен, производствата са образувани срещу неизвестен извършител, 

въпреки че  разследването и в двата случая касае известни конкретно 

посочени лица. 

При  съпоставяне на броя образувани, спрени и прекратени 

досъдебни производства срещу НИ с броя на образуваните ДП срещу ИИ 

се установява, че броят на първите е в пъти повече. 

 

 Спрени дела през 2011 и 2012 г., проверени на случаен принцип 

Пр. пр. пор. № 1471/2012 г. по описа на РП Сливен, ПС вх. № 

829/2012 г., вх. № 3033/2012 г. по описа на РП-Сливен, ДП №135/2012 г. по 

описа на ОДП-Сливен. След разпределение за наблюдаващ прокурор по 

преписката е определена Т. Еневска. Преписката на РП Сливен е 

образувана срещу Ат.Щ.А. за това, че на 20.08.2011 г. в гр. Сливен, пред 

сектор „ПП”ОДМВР–Сливен потвърдил неистина в частен документ – 

декларация от 08.02.2011 г. във връзка с чл. 188 от ЗДП, която по силата на 

закон се представя пред орган на властта – престъпление по чл. 313, ал. 1 

от НК. С постановление от 20.08.2012г. прокурор Т. Еневска образува ДП 

срещу Ат.Щ.А. Дадени са указания за разследването. Срокът за 

разследването е удължен, поради фактическата му сложност. По време на 

разследването е установено, че Ат.Щ.А. не е намерен на известния му 

адрес. След изискана справка е установено, че същият е напуснал 

пределите на страната. Обявен е за ОДИ с телеграма с мярка 
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„Установяване на адрес”. С постановление от 08.11.2012г. прокурор 

Т.Еневска спира НП. Към момента на проверката НП е спряно. 

 Пр. пр. пор. № 967/2011 г. по описа на РП- Сливен, вх. № 2042/2011 

г. по описа на РП-Сливен. На случаен принцип, чрез „Law Choiсe”, за 

наблюдаващ прокурор по преписката е определена В. Василева. С 

постановление от 20.06.2011 г. В. Василева – мл. прокурор образува ДП 

срещу Ст.Д.С. за това, че за периода от месец януари 2011 г. до месец 

април 2011 г. противозаконно присвоил чужди движими вещи, а именно 1 

бр. готварска печка, 1 бр. моторен циркуляр, 1 бр. бяла готварска печка и 

др., всяка от които собственост на Ст.П.Ст. с неустановена парична 

стойност на посочените вещи, които владеел – престъпление по чл. 206, ал. 

1 от НК. Дадени са подробни указания за разследването. Срокът за 

разследване е  удължен с 2 месеца.Подготвено е постановление за 

привличане на С. в качеството му на обвиняем, но не е бил намерен на 

постоянния си адрес. След направена справка за задграничните пътувания, 

е установено, че същият на 21.09.2011 г. е напуснал Р България. Обявен е 

за ОДИ с телеграма с мярка „Установяване на адрес” . С постановление на 

наблюдаващия прокурор от 06.10.2011 г. НП е спряно. Към момента на 

проверката производството е спряно. 

Пр. пр. № 2795/2012 г. по описа на РП Сливен, ДП № 1424/2012 г. по 

описа на РУП Сливен, пор. № 1406/2012 г. по описа на РП Сливен, 

наблюдаващ прокурор Христо Христов. ДП е образувано с постановление 

07.08.2012 г. срещу Й.А.К. за престъпление по чл. 1951 ал. 1, т. 4 от НК. На 

25.09.2012 г. разследващият полицай е изпратил делото на доклад на 

наблюдаващия прокурор, който на 27.09.2012 г. го е върнал с указания и е 

удължил срока на разследване с 1 месец – наблюдаващ прокурор е 

административният ръководител на РП Сливен.. С постановление от 

12.11.2012 г. производството е спряно на основание чл. 244, ал.  1, т. 1 от 

НПК – за издирване на извършител. Обявен за ОДИ с телеграма  от 

22.10.2012 г.  

Пр. пр. № 3014/2012 г. по описа на РП Сливен, ДП № 134ИП/2012 г. 

по описа на ОД МВР Сливен, пор. № 1464/2012 г. по описа на РП Сливен, 

наблюдаващ прокурор Елена Панайотова. ДП е образувано с постановление 

16.08.2012 г. срещу НИ за престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК. Изготвено е 

искане за удължаване на срока за разследване и такова е разрешено с 

постановление от 11.10.2012 г., считано от 16.10.2012 г. В хода на 

разследването е установен извършителят, но е установено, че е напуснал 

пределите на страната на 19.08.2012 г.  С постановление от 17.12.2012 г. 

производството е спряно на основание чл. 244, ал.  1, т. 1 от НПК – за 

издирване на извършител. Обявен за ОДИ с телеграма  от 09.11.2012 г. 

Приложен кратък протокол за избор на прокурор. 

Пр. пр. № 1658/2011 г. по описа на РП Сливен, ДП № 1089/2011 г. по 

описа на РУП Сливен, пор. № 1035/2011 г. по описа на РП Сливен, 
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наблюдаващ прокурор М. Радева. ДП е образувано с постановление 

30.06.2011 г. срещу Т.В.Н. за престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК- без да е 

сключил граждански брак заживял съпружески с лице от женски пол, 

ненавършило 16 годишна възраст. Изготвено е искане за удължаване на 

срока за разследване и такова е разрешено с постановление от 22.08.2011 г., 

считано от 30.08.2011 г.  С постановление от 14.10.2011 г. производството е 

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

извършител. Обявен за ОДИ с телеграма  от 03.10.2011 г. Приложен кратък 

протокол за избор на прокурор. С постановление от 03.11.2011 г. 

производството е възобновено – лицето се е явило при разследващия 

полицай  на 31.10.2011 г. Материалите по делото постъпват в РП Сливен на 

21.11.2011 г. с мнение за съд. С постановление от 24.11.2011 г. е прието, че 

по отношение на обвиняемия са налице предпоставките, визирани в чл. 78а 

от НК и същият следва задължително да бъде освободен от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание. Образувано е АНД 

№ 1819/2011 г. и с решение № 82/30.01.2012 г. Сливенският районен съд е 

признал обвиняемия за виновен, но на основание чл. 191, ал. 4 от НК не му е 

наложил наказание, тъй като е последвал брак. 

Пр. пр. № 254/2012 г. по описа на РП Сливен, ДП сл. д. 13/2012 г. по 

описа на ОСлО в ОП Сливен, пор. № 310/2012 г. по описа на РП Сливен, 

наблюдаващ прокурор В. Василева. ДП е образувано с постановление 

22.02.2012 г. срещу М.Д.Д. за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК - 

деянието е извършено в Кралство Испания. Три пъти срокът за разследване 

е удължаван с по два месеца – 2 пъти от административния ръководител и 

един път от окръжния прокурор. С постановление от 24.09.2012 г. 

производството е спряно на основание чл. 244, ал.  1, т. 3 от НПК – за 

издирване на свидетел, дадени са конкретни указания за продължаване на 

издирването, за докладване на всеки три месеца. На 18.12.2012 г. в ОСлС в 

ОП Сливен е  постъпило писмо от началника на гранична полиция аерогари, 

от което е видно, че на 15.12.2012 г. е връчена призовка на лицето за явяване 

на 24.01.2013 г.  Приложена е справка от разследващия следовател, че на 

22.01.2013 г. е уведомен от адв. К. Б., че е упълномощена да представлява 

лицето, което ще се върне в страната в началото на м. март, когато се 

задължават да се явят при разследващия. По време на проверката – 25-

29.02.2013 г. производството не беше възобновено, въпреки че, 

наблюдаващият прокурор е уведомен още на 18.12.2012 г., че свидетелят е 

редовно призован за 24.01.2012 г.  

 Изводи: Анализът на  проверените дела показва, че  основно  делата 

са спирани за издирване на извършителя, по време на възобновяването са 

искани удължавания на срока за разследване своевременно,  винаги се 

следи за спазване на разпоредбата на чл. 244, ал. 8 от НПК, съгласно която, 

когато делото е спряно поради неоткриване на свидетел очевидец, след 

изтичане на една година делото се възобновява;  
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 - към делата се прилагат  „кратките” протоколи за избор на 

наблюдаващи прокурори;  

- всички лица, отсъствието на които, е причината за спиране на 

производството са обявявани за издирване по съответния ред. 

 Дела, внесени с обвинителни актове, проверени на принципа на 

случайния избор  

Пр. пр. пор. № 593/2011 г. по описа на РП- Сливен, ПС вх. №422/11 

г., вх. № 551/2011г. по описа на РП- Сливен,  ДП № 216/2011 г. по описа на 

РУП-Сливен. След разпределяне с програмния продукт „Law Choice”, за 

наблюдаващ прокурор по преписката е определен Кр. Маринов. Приложен 

e кратък протокол за избор. Преписката на РП- Сливен е образувана срещу 

А.Ю..Ал. за това, че на 06.02.2011 г. в дома на родителите на бившата си 

съпруга Н.Ст.Ал. нанесъл няколко удара с юмрук на бащата на съпругата 

си, който на следващият ден бил освидетелстван от съдебен лекар, 

издадено му било СМУ, от което е видно, че на Гачев при инцидента са 

причинени телесни увреждания, които са довели до „временно 

разстройство на здравето, неопасно за живота” т.е разстройство  на 

здравето,  извън случаите на чл. 128 и  чл. 129 от НК, т.е. лека телесна 

повреда по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК. Наблюдаващият прокурор 

приема, че нанесената телесна повреда на Гачев – по смисъла на чл. 130, 

ал.1 от НК съставлява деяние от частен характер съгласно чл. 161 от НК, 

поради което на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК и на основание чл. 199, 

ал. 1 и чл. 213, ал. 1 от НПК постановява отказ от образуване на ДП. 

Постановлението за отказ от образуване на ДП е обжалвано пред ОП-

Сливен от жалбоподателката Н.Ст.Ал. С постановление от 21.03.2011  г. 

прокурор В. Калайджиева отменя постановлението на РП-Сливен. На 

22.03.2011 г. прокурор Кр. Маринов възлага на РУП-Сливен извършването 

на допълнителна проверка, като дава подробни указания за извършването 

й. Даден е срок от 10 дни. След приключване на проверката, с 

постановление от 20.04.2011 г. е образувано ДП срещу А.Ю.Ал. за 

извършено престъпление по чл. 170, ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК. Срокът за 

разследването е бил  двукратно удължаван с по 2 месеца. Извършвани са 

разпити пред съдия./ приложено е постановление за привличане на 

обвиняем и вземане на МН с подпис на прокурора/. На 13.10.2011 г. 

прокурор Кр. Маринов е изготвил ОА. Образувано е  НОХД №537/2011 г. 

по описа на СлРС, което е приключило със споразумение, като на 

подсъдимия е наложено наказание ЛОС в размер на 7 месеца, като на осн. 

чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието е отложено за 

изпитателен срок от три години. 

 Пр. пр. пор. № 1402/2009 г. по описа на РП Сливен, вх. № 

2582/2012г. по описа на РП Сливен, ДП № 285ИП/2009 г. по описа на ОД 

МВР-Сливен. Наблюдаващ прокурор  - М. Дойчева. Преписката е  

образувана по повод жалба от Кр.Г.Ат. срещу съпругата му Т.П.Ат. и 
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К.Здр.Кр. и Д.В.Кр. за това, че с неистинско пълномощно е прехвърлила на 

К.Здр.Кр. и Д.В.Кр. дареният му от родителите му недвижим имот, 

апартамент, находящ се в гр. Сливен, „Б.”№ ... След извършване на 

проверка, прокурор М. Дойчева отделя част от материалите по преписката 

и ги изпраща по компетентност на ОП- Сливен за евентуално извършено 

престъпление от К.Здр.Кр. по чл. 252 от НК. С постановление от 

09.11.2009 г. прокурор М.Дойчева образува ДП срещу Т.П.Ат., затова, че 

на 18.01.2007 г. в гр. Сливен се е ползвала от неистински частен документ 

– пълномощно от 17.01.2007 г. като от нея за самото съставяне на 

документа не може да се търси отговорност – престъпление по чл. 316, вр. 

чл. 309, ал. 1 от НК. След разследване, с постановление от 25.05.2010 г. 

прокурор М. Дойчева прекратява НП поради това, че липсват  достатъчно 

доказателства за извършено престъпление от общ характер –приема, че е 

налице хипотезата на  чл. 24, ал. 1, т. 1 от НК на основание чл. 199, чл. 243, 

ал. 1, т. 1 от НПК. Постановлението за прекратяване на производството е 

обжалвано пред ОП Сливен от лицата К.Здр.Кр. и Д.В.Кр. На 12.08.2011 г. 

В.Калайджиева от ОП Сливен отменя постановлението за прекратяване на 

НП на РП Сливен и връща делото за продължаване на разследването. 

Изготвен е ОА за извършено престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1, вр. 

чл. 26, ал. 1 от НК. Образувано е  НОХД № 106/201 г., което е приключило 

с освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание, глоба в размер на 500 лв. 

   

 Дела с предмет на престъпление недвижими имоти, наблюдавани 

от РП Сливен през 2012 г. 

 ДП № 940/2012 г. по описа  на РУП Сливен, пр. пр. № 727/2012 г., 

пор. № 770/2012 г. по описа на РП Сливен, наблюдаващ прокурор В. 

Иванов. Производството е образувано с постановление от 02.05.2012 г.. В 

постановлението за образуване и в хода на разследването са давани 

подробни указания от страна на наблюдаващия прокурор. ДП е 

приключило с постановление за прекратяване, по време на разследването 

делото не е спирано.  

 ДП № 1847/2010 г. по описа на РУП Сливен, пр. пр. № 1937/2010 

Г.пор. № 1766/2010 г. по описа на РП Сливен. Наблюдаващ прокурор М. 

Велкова.Производството е образувано с постановление от 21.12.2010 г. По 

време на разследването е спирано два пъти, и двата пъти на основание чл. 

244, ал. п1, т.3 от НПК поради факта, че свидетели, за чиито показания е 

преценено, че са от изключително значение за разкриване на обективната 

истина са извън страната. При образуване на делото и по време на 

разследването наблюдаващият прокурор е давал подробни указания на 

разследващите. Разследването по делото е приключило с постановление за 

прекратяване от 01.02.2013 г., като продължителността на производството 

е 2 години и 2 месеца. 
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 ДП /сл. д./ № 73/2012 г. по описа на ОСО в ОП Сливен,  пр. пр. № 

4112/2011 г.,  пор. № 1956/2011 г. по описа на РП Сливен. Наблюдаващ 

прокурор в периода декември 2011 – 14.11.2012 г. е прокурор М. Радева, а 

след това Т. Еневска. Производството е образувано с постановление от 

20.02.2007 г. на Районна прокуратура Казанлък. Делото е наблюдавано 

последователно от РП Казанлък, РП Стара Загора и РП Чирпан, като 

причината за това са множество отводи и самоотводи на наблюдаващите 

прокурори. С постановление на Главния прокурор НА Република България 

от 18.11.2011 г. надзора върху разследването е възложено на РП Сливен. 

През м. юни 2007 г. производството е спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 

3 от НПК, след което е възобновено. При приемане на производството по 

компетентност и в хода на разследването са давани подробни указания на 

разследващите органи. Производството е прекратено с постановление от 

15.01.2013 г. 

 Изводи: Като правило  е трудно  процесуалните срокове по този вид 

дела да се спазват, редовно наблюдаващите прокурори са искали 

удължаване на срока за разследване. Не винаги разследващите полицаи са 

изпълнявали точно и в срок дадените указания поради тяхна натовареност. 

Делата с предмет на престъпление недвижими имоти се отличават с 

фактическа и правна сложност и в конкретните случаи са приключвали с 

прекратяване поради недоказаност. 

 

 Проверени на случаен принцип, върнати от съда дела 

НОХД № 630/2012 г. на СлРС; ДП № 174/2012 г. по описа на РУП 

Сливен, пор. № 180/2012 г. по описа на  РП-Сливен. В съдебно заседание 

по образуваното пред СлРС НОХД № 630/2012год.  на 26.09.2012 г. с 

определение на съда, съдебното производство е прекратено, а делото 

върнато на РП Сливен за отстраняване на   допуснато съществено 

нарушение на процесуалните правила. В хода на съдебното производство 

съдът приема, че се е установило, че  инкриминираната вещ е собственост 

на друго лице, което не е било запознато с правата на пострадал и това е 

довело до  нарушаване правото му на защита на пострадал в 

производството и ограничаване правата на подсъдимия. Наблюдаващ 

прокурор М.Дойчева. 

НОХД № 1164/2012 г. на СлРС; ДП № 312/2011 г. по описа на РУП 

Твърдица, пор. № 1729/2011 г. по описа на РП Сливен. РП Сливен е внесла  

ОА срещу двама обвиняеми Й. В. Ш. за престъпление по чл.195, ал. 1, т. 4, 

5 и 7, вр. чл. 194, ал. 1 от НК  и срещу Д.З.С., за престъпление по чл. 195, 

ал.1, т. 4 и т. 5, вр. чл.194, ал. 1 от НК. С разпореждане по НОХД № 

1140/2012 год. от 07.08.2012 г. съдията докладчик е прекратил съдебното 

производство и върнал делото на  РП Сливен за отстраняване  на 

съществени  нарушения на процесуалните правила, довели до 

ограничаване правото на защита на  обвиняемите лица. Съдът е 
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констатирал  наличие на противоречие между обстоятелствената част на 

внесения обвинителен акт и диспозитива на същия, като от една страна  в 

обстоятелствената част  на ОА било прието, че обв. Ш.  е извършил 

деянието, за което било повдигнато обвинение при условията на 

повторност, а от друга страна е прието че деятелността на лицето  е 

рецидивна по смисъла на чл. 28 от НК. Наблюдаващ прокурор В. Василева 

НОХД № 679/2012 г. на СлРС; ДП № 964/2011 г. по описа на РУП 

Сливен, пор. № 903/2011 г. по описа на РП Сливен. Прокуратурата е  

внесла  ОА срещу 5 обвиняеми за кражби. С разпореждане по 

образуваното НОХД № 679/2012 г. от 28.05.2012 г. съдията докладчик е 

прекратил съдебното производство и върнал делото на  РП Сливен за 

отстраняване  на съществени  нарушения на процесуалните правила, 

довели до ограничаване правото на защита на  обвиняемите лица. Съдът е 

констатирал  наличие на противоречие между обстоятелствената част на 

внесения обвинителен акт и диспозитива на същия, касаещ както  правната 

квалификация на престъплението по отношения на част от обвиняемите 

лица, така и размера на стойността  на вещите, предмет на деянието.  

Срещу  разпореждането на съда е подаден частен  протест и с определение  

по ВЧНД № 343/2012 г. от 19.07.2012 г. на Окръжен съд Сливен 

разпореждането РС Сливен, с което е прекратено производството по 

НОХД № 679/2012 г. на СлРС е потвърдено и  делото върнато на Районна 

прокуратура Сливен  за отстраняването на допуснатите процесуални 

нарушения. 

НОХД № 1718 /2011 г. на СлРС; ДП № 132ИП/2009 г. на РУП Сливен, 

пор. № 700/2009 г. на РП Сливен. РП-Сливен е внесла обвинителен акт 

срещу М.К.Л. и И.Г.Г. за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2 и 5, вр. чл. 

209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. В съдебно заседание  от 

16.01.2012 г. с определение на съда, съдебното производство е прекратено, 

а делото върнато на РП Сливен поради допуснати съществени нарушения 

на процесуалните правила при изготвянето на обвинителния акт. 

 Съдът е приел, че са налице противоречия в обстоятелствената част 

на обвинителния акт и диспозитива на същия. В диспозитива било 

повдигнато  и на двете подсъдими обвинение за извършена измама след 

предварителен сговор помежду им. В обстоятелствената част на акта били 

посочени действия, извършени от подс. Л. за да мотивира отделни лица да 

сключат договори за банков кредит, както и действия на подс. Г., свързани 

с полагането на  подписи пред нея от страна на тези лица и предоставяне 

на необходимата документация, без да е конкретизирано как тези действия 

от страна на  двете подсъдими са ставали чрез предварителен сговор между 

двете и ако са ставали кога, как точно и каква е била уговорката им. Това е 

довело до нарушаване правото на защита на подсъдимите. След връщане 

на делото с постановление  от 23.03.2012 г. производството  по делото е 

прекратено. Наблюдаващ прокурор М. Радева. 
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НОХД № 1833/2011 г. на СлРС; ДП № 151/2011 г. по описа на РУП 

Твърдица, пор. № 934/2011 г. по описа на РП Сливен. Прокуратурата  е 

внесла обвинителен акт срещу Н.Д.П. и Д.Н.Д. за престъпление по чл. 195, 

ал. 1, т. 4, пр. 1 и т.7, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.  С присъда № 169/23.02.2012 г. 

СлРС е признал двамата подсъдими за виновни, за това, че на 09.06.2011 г. 

в гр.Твърдица, в условията на повторност и в съучастие помежду си като 

съизвършители, чрез използване на МПС, извършили кражба на чужди 

движими вещи,собственост на Община гр.Твърдица, представлявана от 

зам.кмета Л.Л. След депозирана въззивна жалба от защитника на 

подсъдимите е образувано въззивно производство и с решение от 

25.04.2012 г. СлОС  е отменил присъдата на СлРС и е върнал делото за 

ново разглеждане в РП гр.Сливен. Мотивите на СлОС за връщане на 

делото в Районна прокуратура Сливен е допуснато нарушение  на 

процесуалните правила, свързано със съставяне на обвинителния акт, като 

е  цитирана  разпоредбата на чл. 246, ал. 2 от НПК, която гласи, че в 

обстоятелствената част на ОА задължително се посочват престъплението, 

извършено от обвиняемия, времето и мястото и начинът на извършването, 

пострадалото лице и размерът на вредите. Наблюдаващ прокурор Т. 

Еневска. 

Изводи: Върнатите  от съда дела се водят в специален регистър, в 

който в графа „забележка” се посочва актуалното състояние след 

връщането. Отделно от това, съгласно указание № 154/2012 г. на Главния 

прокурор на Р България за подобряване организацията на работа в ПРБ, с 

цел намаляване на върнатите от съда дела за доразследване и на 

оправдателните присъди на всяко шестмесечие се изготвя аналитичен 

доклад от комисия, в който подробно се описват  посочените от съда 

нарушения на процесуалните правила, анализират се доказателствата и 

действията на разследващия орган и на наблюдаващия прокурор  и се дава  

оценка, като в повечето случаи е прието, че се касае до различно тълкуване 

и разбиране между наблюдаващия прокурор и съда на понятието 

съществено процесуално нарушение и неговото съдържание или че 

всъщност не е налице посоченото нарушение. Резултатите от докладите се 

анализират и обсъждат на общо събрание на всички прокурори, където се 

набелязват и мерки за преодоляване   причините за връщане да делата. Има 

случаи на допуснати нарушения от страна на разследващите, които не са 

забелязани от наблюдаващите прокурори. 

- по всички дела са приложени протоколите за случайно 

разпределение. 

 Отменени  откази  от образуване на досъдебни производства, 

проверени на случаен принцип 

Пр. пр. вх. № 3445/2010 г. по описа на РП-Сливен. Преписката е 

образувана по повод жалба от Ст.Ат.В. срещу К.В.К., за престъпление по 

чл. 194, ал. 1 от НК. Жалбоподателката и уличеният са братовчеди. 
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Жалбоподателката закупила апартамент от баба си, който щяла да продава, 

ведно с обзавеждането му. К.В.К. взел ключ от баба си и  изнесъл от 

апартамента обзавеждането с идеята, че същото е собственост на наскоро 

починалия му баща. Прокурор Ив. Иванов отказва да образува НП като 

счита, дори и да бъде прието, че е извършена кражба, то се касае за 

престъпление от частен характер /поради близки роднински отношения 

между двамата/, съгласно разпоредбата на чл. 218В от НК и в тези случаи 

прокуратурата не е компетентна да образува НП. Такова би могло да се 

инициира по желание на пострадалата, чрез отправяне на тъжба до 

компетентния съд. Прието е, че са налице основанията, изключващи 

образуването на НП – чл. 24, ал. 1, т. 1 от НК. Постановлението е 

обжалвано от жалбоподателката. С постановление от 22.12.2010 г. ОП 

Сливен отменя постановлението на РП,  а с постановление от  27.01.2011 г. 

на РП-Сливен е  възложено извършването на допълнителна проверка. След 

проверката, с постановление от 14.03.2011 г. отново е постановен отказ от 

образуване на ДП на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Постановлението 

отново  е обжалвано от жалбоподателката. ОП Сливен с постановление  на 

прокурор В. Калайджиева от 28.04.2011 г. отново отменя постановлението 

на РП-Сливен. В постановлението е прието, че в случая деянията са за 

извършено престъпление по чл. 323, ал. 1 от НК, извършени през 

непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при 

еднородност на вината, при което инкриминираната дейност следва да 

бъде квалифицирана при условията на чл. 26 от НК и съобразно правилата 

на местната подсъдност /чл. 36, ал. 2 от НК/ преписката следва да бъде 

изпратена по компетентност на РП-Котел за присъединяване към 

материалите по образуваното вече срещу К.В.К. ДП пор. № 98/2011 г. по 

описа на РП - Котел. На 03.05.2011 г. преписката е била изпратена на РП- 

Котел. 

Пр. пр. вх. № 389/2011 г. по описа на РП-Сливен. Наблюдаващ 

прокурор Кр. Маринов. Преписката на РП-Сливен е образувана въз основа 

на извършена проверка срещу Д.Ат.С. по повод жалба от В.Д.Б. за 

обсебването на товарна композиция, собственост на „Б.” ЕООД от 

служител на РУП-Сливен –преписка вх. №11464/2010 г. на РУП-Сливен. С 

постановление от 04.02.2011 г. прокурор Кр. Маринов е постановил отказ 

от образуване на ДП на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. След 

обжалване на постановлението за отказ от образуване на ДП, ОП-Сливен 

отменя постановлението на РП-Сливен. От РП- Сливен е възложена 

допълнителна проверка. След извършването й, с постановление от 20.06.11 

г. прокурор Кр. Маринов изпраща преписката на ОП-Сливен по 

компетентност, съгласно нормата на чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК,  тъй като за 

същия случай – предмет на проверка е налице висящо и неприключено ДП 

на ОП-Сливен. С постановление от 22.06.2011 г. Пл. Стефанов приема по 

компетентност преписката и я присъединява към вече образувано ДП в 
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ОП-Сливен  - сл.д. № 84/10 г. по описа на ОСлО в ОП- Сливен, вх. № 

2217/2010 г., пор. № 63/2010 г. на ОП-Сливен. 

Пр.пр.№ 449/2011 г. /входящ №/. Наблюдаващ прокурор М. Велкова. 

С постановление от 11.02.2011 г. е възложена проверка на ОД на МВР – 

Сливен, с конкретни указания. След извършената проверка и получени 

материали в РП – Сливен с постановление от 30.03.2011 г. е постановен 

отказ от образуване на ДП. С постановление от 13.05.2011 г. на прокурор в 

ОП – Сливен е отменено постановлението на РП – Сливен. С писмо от 

18.05.2011 г. на прокурор М.Велкова е възложено на ОДП – Сливен 

извършване на допълнителна проверка. С постановление от 17.08.2011 г. 

след извършената допълнителна проверка отново е постановен отказ от 

образуване на ДП. 

Изводи: Броят на обжалваните откази е сравнително нисък, което е 

показател за качеството прокурорските актове с постановен отказ, които са 

подробно мотивирани. Освен това, не са редки случаите, при които след 

допълнителната проверка отново е постановен отказ, който е потвърден от 

горестоящата прокуратура.  

 

Проверено на случаен принцип производство, внесено по чл. 78а 

от НК 
Пр. пр. пор. № 1498/2010 г. по описа на РП- Сливен, вх. 

№3340/2010г. по описа на РП- Сливен, ДП №1534/2010 г. по описа на 

РУП-Сливен. След разпределяне с програмния продукт „Law Choice”, 

за наблюдаващ прокурор по преписката е определен Ив. Иванов. 

/Приложен кратък протокол/. ДП е започнало на 23.10.2010 г. чрез 

уведомление на РП-Сливен от РУП-Сливен за извършено престъпление, по 

повод съобщение от полицай Ж.Р.Д. за това, че в гр. Сливен, бул. „Панайот 

Хитов”, при извършена проверка на лек автомобил в едно от лицата – 

Г.Гр.К. са били намерени наркотични вещества – престъпление по чл. 354а, 

ал. 3, т. 1 от НК. С постановление от 27.01.2011 г. прокурор Ив.Иванов 

прекратява НП на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК 

като приема, че  поради ниската стойност на  държаното наркотично 

вещество /0.159гр.- 0.95лв./, обществената опасност на деянието в случая е 

явно незначителна по смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК. Постановено е препис 

от постановлението за прекратяване  на производството, ведно с делото да 

бъде изпратен на ОП-Сливен за служебна проверка. С постановление от 

11.02.2011 г.Т.Цончева – прокурор командирован в ОП Сливен отменя 

постановлението за прекратяване на НП и го връща на РП Сливен за 

продължаване на разследването. С постановление от 05.07.2011 г. 

прокурор Ив. Иванов внася ДП за разглеждане пред РС Сливен по реда на 

глава 28 от НПК, като предлага Г.Гр.К. да бъде освободен от наказателна 

отговорност и да му бъде наложено административно наказание. С 

решение от 01. 08.2011 г. РС-Сливен –НО-1-ви с-в, по НАХД №1100/2011 
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г. налага административно наказание „глоба” в полза на държавата в 

размер на 1000 лв. Решението е влязло в сила. 

 

Проверка на програмата за случайно разпределение на преписките и 

делата 

По ДП № 81/2012 г. по описа на ОДП Сливен беше извършена 

проверка в архива на програмата за случайното разпределение. Преписката 

е получена в РП – Сливен от ОДП – Сливен на 07.05.2012 г. В НП има 

приложен „кратък” протокол за избор на наблюдаващ прокурор. При 

проверката на класьора, в който се съхранява хартиения носител на 

подробните протоколи за избор на наблюдаващ прокурор се установи, че 

няма несъответствие между архива на програмата и хартиения носител от 

подробния протокол за деня. На същата дата 07.05.2012 г. преписката е 

заведена и в УИС.  

По гореописания метод бяха проверени протоколите за избор на 

наблюдаващ прокурор от дата 18.06.2012 г., където се установи, че малка 

част от преписките не са разпределени по входящ номер. В обяснението 

си, съдебният администратор посочи, че пропускът се е получил поради 

това, че тези преписки са заведени в деловодството около 17.00 ч. на 

предишния ден, т.е. след извършването на разпределението за деня и при 

извършване на разпределението на преписките от следващия ден, 

съдебният администратор не е съобразил, че следва първо да се извърши 

разпределение на преписките, постъпили в края на предишния работен 

ден.  

 

Книга за влезлите в сила присъди 

Изпращането на присъдата за изпълнение на съответния орган по 

изпълнението в повечето случаи се извършва в срок повече от 5-7 дни от 

получаване на присъдата от съда за привеждането й в изпълнение.  

 РС Сливен  обикновено не спазва задължението си да изпраща на РП 

Сливен, ведно с присъдата и актуално свидетелство за съдимост на 

осъденото лице с печат на съда /мокър печат/, поради което се забавя 

изпълнението на влязлата в сила присъда /изисква се от съда или от друг 

съд допълнително свидетелство за съдимост за евентуална кумулация/. 

Същото се отнася и за осъдените лица с наказание „пробация”. Не се 

изпращат в РП  Сливен от съда и условните присъди, които следва да 

бъдат приведени в изпълнение, поради което отново се забавя 

изпълнението на наказанието. В затвора Бургас изискват препис от 

присъда, както и актуална справка  за съдимост с печат, поставен от съда и 

с подпис на съдия и не приемат представените разпечатани справки от 

Бюро съдимост с печат на прокуратурата. В някои случаи отделни състави 

от съда също не приемат справки за съдимост, представени от 

прокуратурата. Всички получени в прокуратурата присъди, след изискване 
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на актуални справки за съдимост и необходимите преписи от присъди се 

изпращат за изпълнение на съответните органи в срок до 5 дни. В този 

срок получените присъди се изпращат за изпълнение на компетентния 

орган или се предприемат необходимите действия за установяване на 

обстоятелства, имащи пряко отношение към привеждането в изпълнение 

на наложените наказания – наличие на данни за други осъждания на 

лицата, адресна регистрация, месторабота, условия за определяне на общо 

наказание, приспадане на изтърпяно наказание или предварително 

задържане. В годишния доклад за 2012 г. е посочено, че през 2012 г. в 

Районна прокуратура Сливен не са възниквали съществени затруднения 

при изпълнение на отделните видове наказания и че е решен  възникналият 

през предходната година проблем, свързан с неизпращането от страна на 

Районен съд Сливен на необходимия брой преписи от постановените 

присъди, съответстващ на броя на осъдените лица и броя на наложените 

различни видове наказания, което е довело до затруднения при 

привеждането в изпълнение на тези присъди и преди всичко до 

затруднения, свързани със срочността на привеждането им в изпълнение.  

Проблемът обаче не е изцяло решен и за спазване на изискуемите 

срокове се налага допълнително натоварване на прокурорите, определени 

да изпълняват присъдите. 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

       Най-голям дял от разследваните престъпления от Районна 

прокуратура Сливен са тези против собствеността, общоопасните 

престъпления и против личността; 

        като цяло натовареността на РП Сливен е над средната за страната, 

но през проверявания период прокурорите са работили при непопълнен 

щат, което е довело до увеличаване на натовареността на работещите; 

         условията за работа са сравнително добри, затруднения създава 

обстоятелството, че част от прокурорите са в различна от основната 

сграда, не достигат помещения за деловодствата, няма възможност и за 

обособяване на склад за ВД съгласно изискванията на ПОДАПРБ, в 

приземния етаж на сградата на ул. „Димитър Пехливанов” 7 съществува 

помещение, което след не голям ремонт, би могло да се обособи като 

склад за ВД, както и да се увеличи площта за архива; 

        по принцип прокурорите в Районна прокуратура Сливен се 

произнасят по преписките и досъдебните производства предимно в 

законните срокове, като забавяния  почти не се допускат и ако има 

такива, те са свързани с фактическа и правна сложност на 

производствата; 

         прави впечатление като цяло намаляване броят на внесените 

прокурорски актове в съда. През двете проверявани години основно 
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делата са внасяни с обвинителни актове, като техния брой е значително 

по-голям от внесените за решаване по чл. 78а от НК дела и 

споразуменията. Обяснението е, че прокурорите предпочитат да внасят 

делата с обвинителни актове, за да се избегне неодобряване на 

споразумения и връщане на делата на Районна прокуратура, особено в 

случаите, когато се касае за престъпления, за които съществува 

различно виждане на съдебните състави по приложението на 

материалния закон, напр. при престъпленията по чл. 234, чл. 234в и по 

чл. 172а от НК. Въпреки опитите за уеднаквяване на практиката от 

страна на повечето съдебни състави на територията на Сливенския 

съдебен район, явно все още има случаи на неодобрени внесени 

споразумения, тъй като съдът приема, че тези престъпления не са на 

просто извършване (формални) и по тях се дължи възстановяване на 

щета. 

       една част от върнатите от съда дела са за допуснати процесуални 

нарушения от разследващия орган, които прокурорът не е забелязал и 

отстранил, друга част от тях са за допуснати технически грешки от 

разследващите органи и прокурора, има и група неоснователно върнати 

от съда дела;  

       през 2012 г.  процентът на оправданите лица е 1,9 %, а през 2011 г. 

процентът на оправданите лица е 1,09 % - данните са от годишния доклад за 

2012 г. на Районна прокуратура Сливен. Това процентно съотношение спрямо 

внесените обвинителни актове дава основание да се приеме, че 

наблюдаващите прокурори прецизно и професионално преценяват 

събраните доказателства при подготовката на обвинението; 

      в РП Сливен е създадена сравнително добра организация за 

явяването в съдебни заседания на прокурора, наблюдавал ДП и внесъл 

съответния прокурорски акт. Затруднения възникват поради 

обстоятелството, че част от прокурорите работят в сграда, различна от 

основната и понякога се налага да бъдат замествани в съдебни 

заседания. Заместване в съдебно заседание се налага и в случаите на 

дублиране на заседания по внесени в съда актове при различни съдии. 

Въпреки това няма случаи на отложени дела, поради неявяване на 

прокурор;  

      разпоредбата на чл. 9 от ЗСВ в най – формалния смисъл на думата  се 

спазва, но на практика по описания по-горе в акта начин на 

разпределяне на преписките и делата натовареността на различните 

прокурори не е еднаква. Това е констатирано и от административния 

ръководител, който прави периодична /на всяко шестмесечие/ проверка 

на натовареността на прокурорите в системата УИС, след всяка такава 

констатация, той издава нова заповед, с която променя процентите на 

прокурорите по групи, отново в малки проценти, като им намалява или 
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увеличава 5 %. При така организираната работа  напр. във ІІ група има 

прокурори с натовареност 29% и 31%. При  проверка на тези проценти е 

невъзможно да се установи натовареността на всеки от работещите в 

прокуратурата, а при сравнение между процентното натоварване и 

броят на разпределени преписки се установява разлика. Районният 

прокурор участва в разпределението на делата със съответен процент . 

       при по-продължително отсъствие на някой прокурор, районният 

прокурор  със заповед  разпределя висящите дела и преписки между 

всички останали по равно, вместо да се разпределят чрез програмата за 

случайно разпределение; 

       въведената практика, при постъпване на преписка в прокуратурата 

да се дава входящ номер на преписката и ако бъде образувано 

досъдебно производство да се дава нов номер – наречен пореден номер, 

да  се приключва входящия дневник с посочване на този номер и в 

книгата за досъдебните производства да се описва движението му 

подробно, като при изготвяне на акт за приключване – ОА, 

постановление за прекратяване или спиране е посочен пореден номер, 

без да се изписва входящия номер, по който съответното досъдебно 

производство се приключва е неправилна, т.к. много трудно е без 

входящия номер да се проследи движението в УИС. 

        когато наблюдаващият прокурор е определен чрез системата за 

случайно разпределение, във всички наблюдателни преписки се 

прилагат протоколи от случайния подбор „кратък протокол”. В 

случаите, когато наблюдаващият прокурор е определен от 

административния ръководител, без да бъде включван в системата за 

разпределение не се прилагат конкретните заповеди, с които му се 

възлагат конкретни преписки за решаване; 

         исканията  за удължаване на сроковете за разследване съгласно чл. 

234, ал. 3 и 4 от НПК се разрешават с постановления, в повечето случаи 

предложенията на разследващите и исканията на наблюдаващите 

прокурори са добре мотивирани;  

        във всички наблюдателни преписки е приложена справка за 

действията на прокурора при приключване на съдебното производство, 

както и копие от постановлението за привличане на обвиняем с подпис 

на наблюдаващия прокурор и печат на прокуратурата; 

             проверените книги се водят добре, прегледно и четливо са 

попълнени всички изискуеми графи, с изключение на книгата за 

веществените доказателства, която не е съобразена с изискванията на 

ПОДАПРБ, не съдържа всички графи, съгласно изискванията на 

правилника, няма входящ регистър за  разследвания от прокурор, не се 

съставят протоколи за приемане и предаване на ВД, а се съставят 

разписки, с посочване името на приемащия ВД, не се изписват имената 

на служителите, предаващи и приемащи веществените доказателства, 
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няма специален склад и специален служител.  В РП – Сливен не се води 

специален дневник, в който да се завеждат всички протоколи, с които се 

приобщават веществени доказателства към следствените дела 

(протоколи за оглед на местопроизшествие, за претърсване, обиск и 

изземване, за доброволно предаване), като им се дава пореден номер, 

съгласно разпоредбата на чл. 95 от ПОДАПРБ. Не се води 

регистрационен дневник на веществените доказателства, който се 

съхранява от завеждащия склада служител, съгласно разпоредбата на 

чл. 96, ал. 2 от ПОДАПРБ. Няма заповед на административния 

ръководител, с която се определя служител завеждащ склада. Не се 

води отделна книга с оглед разпоредбите на  чл.103, чл.106 и чл.107 

ПОДАПРБ, съгласно които, 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. Следва да се отбележи, че няма 

образец, предоставен от ВКП; 

      описаните трудности при издаване на актуални свидетелства за 

съдимост водят до реално забавяне на изпълнение на присъдите, 

въпреки че, работещите с изпълнение на присъдите прокурори 

незабавно изискват необходимите им свидетелства и при 

комплектоване на досието в най- кратки срокове изпращат присъдите за 

изпълнение. 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

  1. Административният ръководител да запознае всички прокурори с 

настоящия акт и след извършване на коректна проверка на натовареността 

на прокурорите да се набележат мерки за уеднаквяването й като се прецени 

необходимостта от участието на всеки прокурор във всички групи.  

  2. Административният ръководител на РП Сливен да прилага и за в 

бъдеще стриктно разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от ЗСВ, като разпределението 

на всички преписки и дела, по отношение на всички прокурори  да се 

извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно 

разпределение, съобразно поредността на постъпването им. При 

възникване на необходимост от преразпределяне, с оглед уеднаквяване 

натовареността на всички прокурори, следва преразпределението на  

преписките и делата също да се извършва на принципа на случайния 

подбор, а не със заповед.  

3. Във всички случаи при приключване на досъдебните производства 

със съответен прокурорски акт на първо място задължително да се 

посочва входящия номер на прокурорската преписка, по който преписката 
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е въведена в УИС, а не поредния номер, който се отразява само на хартиен 

носител. 

4. Наблюдаващите прокурори да проучват внимателно и задълбочено 

материалите, събрани при предварителните проверки, с цел недопускане 

на образуване на досъдебни производства в случаи на изтекла погасителна 

давност, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК / вж пр. пр. №  1637/2012 по 

описа на РП Сливен/. 

5. С цел недопускане отмяна от съд или горестояща прокуратура, 

което би довело до забава по движението делата, наблюдаващите 

прокурори да следят за прецизното прилагане на нормата на чл. 218б, ал. 2 

от НК - прилагането на този законов текст е недопустимо за извършено 

престъпление по чл. 194, ал. 1 НК /вж  пр. пр. вх. № 2279/2011 г. по описа 

на Сливенската районна прокуратура/. 

6. В случаите, когато досъдебното производство е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК  - при продължително отсъствие на 

единствен свидетел очевидец, чийто разпит е от съществено значение за 

разкриване на истината, следва при отпадане на основанието за спиране на 

производството, делото да бъде възобновено от наблюдаващия прокурор и 

едновременно с това, да се поиска удължаване на срока за разследване 

преди определената за разпит дата /вж  пр. пр. № 254/2012 г. по описа на 

РП Сливен/. 

7.   Да се  изготвят:  специален дневник, в който да се завеждат всички 

протоколи, с които се приобщават веществени доказателства към 

следствените дела, съгласно чл. 95 от ПОДАПРБ; регистрационен дневник 

на веществените доказателства, който се съхранява от завеждащия склада 

служител, съгласно чл. 96, ал. 2 от ПОДАПРБ и книга за съхранение на 

протоколите по чл.103, чл.106 и чл.107 ПОДАПРБ.  

8. Административният ръководител да създаде организация, която да 

осигурява възможност съхраняването на веществените доказателства да се 

извършва  съгласно изискванията на  чл. 110 и чл. 111 от НПК,  като се 

спазват разпоредбите ПОДАПРБ. 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

 

Приложения: 

 

 1. Заповед № ПП-01-3/19.02.2013 г. за извършване на планова 

проверка, връчена на проверявания орган;  

 2.   Справки  по 4 броя за 2011 и 2012 г.;   

 3. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура Сливен през 

2011 и 2012 г.;   

 4. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор, копия 

от протоколи на комисия за ВД, копия от актове на прокурори – 
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постановления за прекратяване по давност, споразумения, преписки по 

изпълнение на присъди,  

   

Копие от акта, без приложенията, да се изпрати на: 

 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура  гр. 

Сливен – г-н Христо Христов за сведение, изпълнение на препоръките и 

запознаване на прокурорите от РП  гр. Сливен с акта.  

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Сливен – г-н  Пламен Стефанов, за сведение.  

3. Административния ръководител на Бургаска апелативна 

прокуратура  - г-н  Емил Христов, 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. 

 

    Инспектор: 

     София             Моника Малинова 


