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В периода 30.09.2013 – 01.10.2013 г. въз основа на заповед на Главния 

инспектор на ИВСС № ПП-01-71/18.09.2013 г. и съгласно годишната програма 

на ИВСС, беше извършена комплексна проверка на дейността на РП Дряново, 

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 Дряново, 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. 

 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

 

Районна прокуратура /РП/ - Дряново се помещава в съдебната палата в 

центъра на града. Прокуратурата ползва две помещения – кабинет и обща 

канцелария, в които работят  осем човека. Ползва за архив  и съхранение  на   

веществени доказателства стая в мазето на съда, която не отговаря на 

изискванията. 

В РП - Дряново служителите и прокурорите са осигурени с компютърна 

техника на сравнително добро ниво, оборудвана с UPS.  

През 2011 година по щат има 3 прокурори, от тях са работили средно - 

през годината/полугодието – 3 броя, няма незаета бройка за прокурор. 

Служителите са 4.5 броя по щат: 1 брой административен секретар; младши 

специалист – счетоводител - 1, 1 брой съдебен деловодител, 1 брой съдебен 

деловодител – компютърна обработка на данни и половин бройка за призовкар  
/данните са от получените справки от РП – Дряново/. 

 През 2012 година няма промяна в щатното разписание и заетите бройки 

по щат /данните са от получените справки от РП – Дряново/. 

В РП - Дряново се водят книги на основание Правилника за 

организация на дейността на администрацията на прокуратурата на 

Република България /ПОДАПРБ/, както следва: дневник ЕДСД; регистър на 

досъдебните производства /бързи досъдебни производства,ДП по общия ред и 

незабавни ДП/; регистър на следствените дела; описна книга на прокурора по 

обвинителни актове; книга за веществените доказателства; заповедна книга; 

книга за присъди; азбучник към регистър за ДП; азбучник към книга за 

присъди; азбучник към ЕДСД; азбучник към описна книга на прокурора по 

обв.актове. 

 По указание на ВКП се водят следните книги: регистър КУИППД; 

регистър дела взети на специален надзор; регистър за спрени ДП срещу 
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известен извършител; регистър за спрени ДП срещу неизвестен извършител, а 

по собствена преценка - книга проверки в РПУ; книга за работа с малолетни и 

непълнолетни/МК за БППМН; книга за лични проверки на прокурора; 

регистър на основание чл.75,т.3 от ЗБДС; разносна книга за служебна 

кореспонденция с физически, юридически лица,учреждения и организации; 

разносна книга за служебна кореспонденция с органите на РПУ; книга за 

сигнали от РЗОК,ТУДФК и други организации; разносна книга за служебната 

кореспонденция /прокурорски актове, дела, писма и др., предадени на Районен 

съд-Дряново/; регистър за извършени проверки в РПУ; книга за вписване на 

искането и акта, разрешаващ отсъствието, съгл. чл.211, ал.2 от ЗИНЗС и по 

чл.213, ал.6 от ЗИНЗС; регистър на върнатите за доразследваните дела от съда; 

регистър на оправдателните присъди. На електронен носител се водят: 

регистър за спрени ДП срещу известен извършител и регистър за спрени ДП 

срещу неизвестен извършител. Използва се правната програма Сиела, сайта на 

ПРБ, както и Унифицираната информационна система /УИС/, предоставена от 

ВКП. Служителката, натоварена да въвежда данните в УИС е С. Й. Д. – на 

длъжност съдебен деловодител – компютърна обработка на данни /по 

длъжностна характеристика/. Преписките се въвеждат в УИС по входящ 

номер. 

Въведен е принципът за случайно разпределение на делата чрез 

програмата „Law  Choice”. Това е уредено със Заповед №  5 от 15.10.2007 г. на 

административния ръководител на РП – Дряново по това време прокурор 

Георги Георгиев. Съгласно тази заповед преписките и досъдебните 

производства при първоначалното им постъпване се разпределят между 

прокурорите чрез програмния продукт за случайно разпределение „Law 

Choice”. На 14.01.2011 г. е издадена нова Заповед № 1 от административния 

ръководител Красимир Сариев, с която е изменена първоначалната заповед, 

определени са групи дела, като двама от прокурорите са със 100% 

натовареност, а административният ръководител е с 80% натовареност в първа 

група и 100% натовареност в останалите групи. Последната заповед е издадена 

на 20.07.2012 г. Програмата се инсталира, поддържа, архивира и обновява от 

С. Й. Д. на длъжност съдебен деловодител – компютърна обработка на данни 

съгласно заповедта.  

В РП - Дряново се изготвят месечни, тримесечни справки шестмесечни и 

годишни отчети и анализи, както и анализ на върнатите от съда дела и на 

оправдателните присъди. Провеждат се заседания и други тематични отчети.  

През 2011г.  и 2012 г. няма предложения за наказания или поощрения на 

прокурори от страна на административния ръководител.  

 В Районна прокуратура – Дряново описната книга на веществените 

доказателства се води от 1952 г., в която се вписват всички необходими графи 

– номер по ред, номер на постъпване, название на ВД, номер на прокурорската 
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преписка, досъдебното производство, кога е върнато вещественото 

доказателство или представено на притежателя и подпис на получателя  и др. 

От 2012 г. се записват и имената на служителите, приели и предали 

веществените доказателства, има и печат на прокуратурата. Книгата е 

подшита. Няма образец представен от ВКП. Помещение за склад на ВД има в 

мазето на съда, откъдето минават всички тръби на парната инсталация и 

мръсен канал, има видими следи от мухъл /през зимата мазето се е 

наводнявало/. Със Заповед № 22/24.11.2010 г. е определен служител, който 

отговаря за склада. Със същата заповед е разпоредено, когато разследването се 

води от прокурор, да се открие и води специален дневник, в който да се 

завеждат всички протоколи, с които се приобщават веществени доказателства 

към следствените дела /протоколите за оглед, за претърсване, обиск и 

изземване, за доброволно предаване/, като им се дава пореден номер, както и 

регистрационен дневник за веществените доказателства със съдържанието, 

посочено в чл. 95 и 96, ал. 3 от ПОДАПРБ. За веществените доказателства, за 

които има произнасяне от наблюдаващия прокурор да бъдат унищожени, е 

определен състав на  комисия, която да  проверява всяка година налице ли са 

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

отношение на което няма разпореждане на прокурор или разпореждането да не 

е изпълнено. 

Не се води отделна книга по чл. 103 от ПОДАПРБ, съгласно която, 

когато веществените доказателства се предават на експертиза, или се 

предоставят на друга институция 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 13 броя 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 37 броя. През 2012 г. по указания на Главния 

прокурор са издадени 11 броя заповеди и разпореждания, а по собствена 

преценка на административния ръководител са издадени 37 броя. 

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

семинари, с разнообразна тематика, организирани от Прокуратурата на 

Република България. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

 

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

Дряново е 379, като броят на новообразуваните е 356, а образувани от 

предходни периоди – 23 броя. От тях, решени, както следва: общо 366 бр., 

137бр. отказа и 99бр. образувани ДП. Изпратени по компетентност са 11 броя 
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преписки. От постановените откази  8 броя са обжалвани и от тях – 5 бр.са 

потвърдени, а 3бр. са отменени. Не обжалваните откази са общо 129 броя. 

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

Дряново е 334, като броят на новообразуваните е 309 бр., а образувани от 

предходни периоди – 25 броя. От тях, решени, както следва: общо 322 бр., 71 

бр.отказа и 115бр. образувани ДП. Изпратени по компетентност са 13 броя 

преписки. От постановените откази  20 броя са обжалвани, 19 бр. са 

потвърдени, а един отказ е отменен. Не обжалваните откази са общо 51 броя. 

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

Главния прокурор на Р. България през 2011 г. са 64 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 53 бр.  

През 2011 г. преписките, изпратени за извършване на  предварителна 

проверка на органите на МВР и други специализирани органи са 66 бр., а  

върнатите след извършена предварителна проверка са 13 броя.  

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 70 броя преписки, а преписките, върнати след извършена 

предварителна проверка са 27 броя.   

В края на всеки от проверяваните периоди няма останали нерешени 

преписки, образувани в предходната година. През 2011 г. по 2 бр. преписки 

прокурорът лично е извършил предварителна проверка, а през 2012 година 

няма преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

През 2011 г. са наблюдавани  общо 283 производства, от които 256 ДП, 

26 броя са бързи производства, както и 6 бр. наблюдавани незабавни 

производства.  

През 2012 г. са наблюдавани общо 325 производства, от които 290 ДП, 26 

броя бързи производства и 9 броя наблюдавани незабавни производства.  

    ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2011 г. - 253 общо, от които  221 

ДП,  26 броя бързи производства и 6 броя незабавни производства.  

     ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2012 г. -  289 общо, от които  255 

ДП, 25 бързи производства и 9 незабавни производства.  

  През 2011 г. НЯМА НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по 

които разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК, НЯМА  
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производства по които разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5,  и по 

11 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 е едно,  НЯМА 

производства, по които разследването  е  приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5, а 

по 6 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 – 7 броя ДП, като няма производства, по които прокурорът 

сам е извършил необходимите действия. НЯМА наблюдавани незабавни 

производства, приключили в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК, НЯМА незабавни 

производства, по които е постановено разследването да се извърши по общия 

ред. 

През 2012 г., досъдебните производства,  изпратени на разследващ орган са 

11, НЯМА досъдебни производства, по които прокурорът сам е извършил 

необходимите действия. НЯМА наблюдавани незабавни производства, 

приключили в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК, НЯМА незабавни производства 

разследването по които да е приключило в срока по чл. 363, ал. 1, т. 5 от НПК, 

НЯМА незабавни производства, по които е постановено разследването да се 

извърши по общия ред. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2011 г. са 97,  от 

които 92 са срещу неизвестен извършител и 5 броя са срещу известен 

извършител, а през 2012 г. те са съответно общо 125 броя, от които 120 са 

срещу неизвестен извършител и 5 са срещу известен извършител. 

ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са   23 

броя, от тях 14 са срещу НИ и 9 са срещу ИИ, а през 2012 г. този брой е – общо 

възобновени 62, от които 53 срещу НИ и 9 срещу ИИ. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2011 г. са 

общо  75 бр., от тях – 29 бр. са водени срещу известен извършител, а  46 бр. са 

срещу неизвестен извършител.Обжалваните пред съда са 7 бр., като 3 

постановления за прекратяване на досъдебно производство са отменени. 

Обжалвани пред по-горестояща прокуратура постановления за прекратяване е 

едно и то е отменено, няма постановления за прекратяване на наказателното 

производство които да са  служебно отменени. От общо прекратените 

досъдебни производства, 17 бр. са прекратени поради изтекла давност.   

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2012 г. са 

общо  86 бр., от тях – 16 бр. са водени срещу известен извършител, а  70 бр. са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 4 бр. и от тях са 

отменени 2 постановления за прекратяване на досъдебно производство. Пред 

по-горестояща прокуратура няма обжалвани постановления за прекратяване,  

няма служебно отменено постановление за прекратяване на наказателното 

производство. От общо прекратените досъдебни производства 50 бр. са 
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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 57 броя, като уважените са 53 броя, а неуважените са 4 

броя, направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на 

разследването до административния ръководител са общо 54 броя и 50 броя са 

уважени, а 4 броя са неуважени, няма направени искания от наблюдаващия 

прокурор за удължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура са уважени. 

През 2012 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 33 броя, а  уважените са 31 броя, съответно неуважените 

са 2 броя, направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване 

срока на разследването до административния ръководител са общо 26 броя, 

като всички са уважени. Направените искания от наблюдаващия прокурор за 

удължаване срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура са общо 3 броя и две от тях са неуважени. 

През 2011 и през 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. и 2012 г.  в РП Дряново няма наказателни производства на специален надзор. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2011 г. РП – Дряново е внесла в съда 46 броя обвинителни акта. От 

тях 31 броя са по досъдебни производства образувани през годината, а 15 броя 

по ДП, образувани в предходни години. Върнати от съда с разпореждане са 4  

бпоя ОА, върнатите с определение на съда са 2 броя, или общо 6  са върнати 

дела.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 51 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 26 броя, присъдите по реда 

на глава ХХVІІ от НПК са 12. От постановените по общия ред осъдителни 

присъди няма протестирани, няма протестирани от осъдителните присъди по 

реда на глава ХХVІІ от НПК. Постановени са 5 оправдателни присъда по 

общия ред, всички са протестиряани, като протестите не са уважени. Няма 

постановена оправдателна присъда по реда на глава ХХVІІ от НПК. В хода на 

съдебното следствие са постигнати 2 споразумения.  

През 2011 г. са внесени 19 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл. 381 от НПК/, като всички са одобрени общо 19 

споразумения. През 2011 г. РП Дряново е внесла 15 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. Уважените 
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предложения са 8 броя,  7 предложения са върнати от съда, няма оправдани 

лица. 

 През 2011 г. прокурорите от РП – Дряново  са участвали в 114 заседания 

по наказателни дела. 

През 2011 г. са приведени  в изпълнение 65 присъди, няма присъди, 

неприведени в срок, няма присъда с отложено изпълнението на наказанието, а 

гражданските дела с участие на прокурор са общо 6 броя. Няма предявени  

граждански искове от прокурор, няма обжалвани съдебни решения. 

През 2012 г. РП – Дряново  е внесла в съда 25 броя обвинителни акта. От 

тях 18 са по досъдебни производства образувани през годината, а 7 по ДП, 

образувани в предходни години. Върнат от съда с разпореждане е 1 брой ОА, 

няма върнати с определение на съда.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 28 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 18 броя, а присъдите по 

реда на глава ХХVІІ от НПК са 2. Постановени са 3 оправдателни присъди по 

общия ред. В хода на съдебното следствие са постигнати 5 споразумения. 

През 2012 г. са внесени 35 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/, като всички са одобрени. През 2012 

г. РП Дряново е внесла 13 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 12, одобрените  предложения са 10, 2 лица са оправдани и едно 

предложение е върнато от съда. През 2012 г. прокурорите от РП – Дряново са 

участвали в 98 заседания по наказателни дела и не са участвали в граждански 

дела с участие на прокурор. Няма предявени граждански искове, нито 

обжалвани от прокурор решения. 

През 2012 г. са приведени  в изпълнение 53 присъди, няма неприведени в 

срок, нитоотлагане на изпълнението на наказанието. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните преписки, по които има 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство  

за 2011 г. и 2012 г.: 

 

Пр. пр. № 317/2012 г. по описа на РП - Дряново, преписка № 1644/2012 г. 

по описа на РУП Дряново. По справка, постъпила в РП - Дряново на 

17.05.2012., с писмо от 22.05.2012 г. прокурор Георги Георгиев е върнал 

преписката за извършване на допълнителна проверка. На 26.09.2012 г. е 

изпратено напомнително писмо до РУП за спешно приключване на преписката. 

На 05.10.2012 г. в РП Дряново е изпратена преписката, а с постановление от 
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08.10.2012 г. прокурор Красимир Сариев е приел, че в случая е налице 

хипотезата на чл. 9, ал. 2 от НК и че макар и формално да са осъществени 

признаците на предвидено в закона престъпление по чл. 194 от НК, неговата 

обществена опасност е явно незначителна. Постановен е отказ от образуване на 

досъдебно производство, преписката е изпратена по компетентност на РУП 

Дряново за изясняване на обстоятелства, с указания. Не е посочено, че 

постановлението подлежи на обжалване. С резолюция от 10.04.2013 прокурор 

А. Александров от ОП - Габрово приема, че постановлението за отказ е 

обосновано и законосъобразно и не са налице основания за отмяна на същото с 

цел провеждане на допълнителна проверка. Проверката на ОП Габрово е 

извършена на основание чл. 15, ал. 2 от Инструкция за провеждане на 

предварителни проверки /от 10.03.2011 г./. 

Пр. пр. № 548/2012 г. по описа на РП Дряново, преписка № ЗМ 246/2012 

г. по описа на РУП - Дряново. С писмо, постъпило в РП Дряново на 05.10.2012 

г., преписката е изпратена с мнение лицето да бъде изпратено на МКБППМ. с 

постановление от 08.10.2012 г. прокурор Красимир Сариев е  приел, че в 

случая би могло единствено да се обсъжда деяние по чл. 194, ал. 3 от НК, 

извършено от непълнолетен поради лекомислие.  Постановен е отказ от 

образуване на досъдебно производство на основание чл. 213, ал. 1 и чл. 199 от 

НПК, вр. чл. 6, ал. 1 и 3 от НК. Посочено е, че постановлението подлежи на 

обжалване пред ОП Габрово и че следва същото да се изпрати за сведение на 

пострадалата и на РУП Дряново, както и да се изпрати на МКБППМН.  С 

резолюция от 10.04.2013 прокурор от ОП Габрово – А. Александров приема, че 

постановлението за отказ е обосновано и законосъобразно и не са налице 

основания за отмяна на същото с цел провеждане на допълнителна проверка. 

Проверката на ОП Габрово е извършена на основание чл. 15, ал. 2 от 

Инструкция за провеждане на предварителни проверки /от 10.03.2011 г./. 

Пр. пр. № 6/2011 г. по описа на РП Дряново, наблюдаващ прокурор 

Цанко Ганчев. С постановление от 04.01.2011 г. е постановено извършване на 

проверка от РУП Дряново с оглед данни за извършено престъпление по чл. 

309, ал. 1 от НК и са дадени конкретни указания за фактите, подлежащи на 

изясняване. На 17.02.2011 г.  материалите по преписката постъпват в РП 

Дряново по компетентност. С постановление от 21.02.2011 г. прокурор Георги 

Георгиев отказва да образува досъдебно производство срещу НИ  за извършено 

престъпление по чл. 308 и сл. от НК поради липса на данни за извършването 

му. Посочено е, постановлението да се изпрати на тъжителя, както и 

възможността за обжалване пред ОП Габрово. По жалба е образувана пр. пр. № 

144/2011 г. по описа на ОП Габрово. С постановление от 23.04.2011 г. 

прокурор Стоян Петков от ОП Габрово потвърждава постановлението на РП 

Дряново като обосновано и законосъобразно. Посочено е, постановлението да 
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се съобщи на тъжителя, както и че съгласно чл. 200 от НПК то не подлежи на 

обжалване. 

Пр. пр. № 637/2010 г. по описа на РП - Дряново, наблюдаващ прокурор 

Цанко Ганчев. С постановление от 05.10.2010 г. прокурор Цанко Ганчев 

отказва да образува досъдебно производство срещу Н.В.Н. и В.В.Н.  поради 

липса на данни за извършването му и е приел, че се касае до неуредени 

гражданско правни отношения. Посочено е, постановлението да се изпрати на 

тъжителя, както и възможността за обжалване пред ОП - Габрово. По жалба е 

образувана пр. пр. № 696/2010 г. по описа на ОП - Габрово. С постановление от 

12.11.2010г. прокурор Н. Желева от ОП - Габрово потвърждава 

постановлението на РП - Дряново като обосновано и законосъобразно, като 

жалбата е оставена без уважение. Посочено е, постановлението да се съобщи 

на тъжителя, както и възможността за обжалване пред АП - В. Търново. С 

постановление от 21.03.2011 г. на АП - Велико Търново – прокурор Стоян 

Вараджаков потвърждава постановленията на ОП - Габрово и РП - Дряново и 

посочва, че постановлението може да се обжалва пред ВКП. 

Пр. пр. № 1/2011г. по описа на РП - Дряново, преписка № ЗМ-346/2010 г. 

по описа на РУП - Дряново. Наблюдаващ прокурор Красимир Сариев. С 

постановление от 31.01.2011 г. прокурор Сариев отказва да образува досъдебно 

производство по чл. 314 от НК на основание чл. 213, ал. 1, чл. 35, ал. 2 и чл. 

199 от НПК. Постановил е, преписката да се произнесе за евентуално деяние 

по чл. 255 от НК, както и за служебна проверка на настоящето постановление. 

С постановление от 17.02.2011 г. по пр. пр. №73/2011 г. прокурор Милчо 

Генжов е отказал да образува досъдебно производство за престъпление по чл. 

255, ал. 1, т. 6 от НК, отменил е постановлението на РП Дряново, като е  указал 

преписката да се реши отново по същество. Посочена е възможността 

постановлението да се обжалва пред АП Велико Търново. С постановление от 

07.03.2011 г. прокурор Сариев отново отказва да образува досъдебно 

производство поради липса на състав на престъпление по чл. 314 от НК. 

Посочено е, препис от постановлението да се изпрати на РУП Дряново за 

сведение , както и възможността да се иска служебна проверка от ОП Габрово. 

Проверени още: пр. пр. № 96/2011 г. по описа на РП - Дряново, 

наблюдаващ прокурор Георги Георгиев;  

пр. пр. № 156/2011 г. по описа на РП - Дряново, наблюдаващ прокурор 

Георги Георгиев;  

р. пр. № 171/2011 г. по описа на РП - Дряново, наблюдаващ прокурор 

Георги Георгиев;  

пр. пр. № 872/2011 г. по описа на РП - Дряново, наблюдаващ прокурор 

Красимир Сариев. Всички откази са необжалвани, част от тях са изпратени на 

МКБППМН за налагане на възпитателни мерки. 
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По принцип в постановленията се посочва възможността за обжалване, 

но има и такива, в които не е посочено, препис да се изпрати на жалбоподателя 

и други страни, ако има такива. 

Броят на обжалваните откази е сравнително нисък, което е показател за 

качеството на прокурорските актове с постановен отказ, които са подробно 

мотивирани, като от обжалваните откази повечето са потвърдени.  

 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните прекратени досъдебни 

производства за 2011 г. и 2012 г.: 

 

Пр. пр. № 419/2012 г. по описа на РП – Дряново, ДП № 192/2012 г. по 

описа на РУП – Дряново. Наблюдаващ прокурор Красимир Сариев. На 

05.07.2012г. в РП – Дряново е постъпил сигнал от А. за соц. П., ДСП – 

гр.Севлиево относно малолетната Н.З.И., за която имало данни, че е жертва на 

насилие, блудство, изнасилване или друго нехуманно и унизително отношение. 

С постановление от 05.07.2012г. е образувано досъдебно производство срещу 

А.А.А. за престъпление по чл.149, ал.1 от НК, като със същото постановление 

са обединени две преписки № 418/2012г. и № 419/2012г. по описа на РП – 

Дряново. В хода на разследването са извършени разпити на свидетели, 

включително разпит пред съдия на малолетното лице, в присъствието на баба 

му, инспектор ДПС, разследващ полицай и съдия. Назначена е и е извършена 

комплексна СПЕ на малолетната Н.З.И. С постановление от 28.09.2012г. 

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

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Постановено е копие от постановлението да се 

изпрати на Н.З.И. чрез законния представител на същата - бабата Н.А.Г, ДСП – 

гр.Севлиево и РУП – Дряново, както и че може да се обжалва в 7 – мо дневен 

срок. Постановлението не е обжалвано. 

Пр. пр. № 491/2012 г. по описа на РП – Дряново, ДП № 226/2012 г.  по 

описа на РУП – Дряново. Наблюдаващ прокурор Георги Георгиев. ДП е 

започнато на 30.08.2012 г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед на 

местопроизшествие срещу НИ за престъпление по чл.129, ал. 2, вр.ал. 1 от НК. 

С постановление от  14.09.2012 г. досъдебното производство е прекратено на 

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

обстоятелствената част на постановлението е записано, че пострадалият 

британски гражданин К.О. е паднал от втория етаж на къщата си след употреба 

на алкохол. 

Пр. пр. № 153/2011 г. по описа на РП – Дряново, ДП № 64/2011 эг. по 

описа на РУП – Дряново. Наблюдаващ прокурор Красимир Сариев. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 09.03.2011 г. 

срещу НИ за престъпление по чл.195, ал. 1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. 
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Досъдебното производство е прекратено на 30.05.2011 г. на основание чл. 243, 

ал.1, т. 2 от НПК. 

Пр. пр. №  129/2011 г. по описа на РП - Дряново, ДП № ЗМ-33/2011 г. на 

РУП Дряново, наблюдаващ прокурор Красимир Сариев. Досъдебното 

производство е образувано с постановление от 23.02.2011 г. срещу С.В.И., 

Д.Ш.Х. и И.Х.Х., всички от гр. Дряново, които на 02.02.2011 г. в гр. Дряново, 

чрез използване на техническо средство отнели от владението на ЕООД ”К…. 

Ф…”, без съгласието на последното и с намерението незаконно да присвоят 

алуминиеви отливки от оградата на гробищния парк на стойност около 500 лв. 

– престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 

63, ал. 1 и чл. 216, ал. 1. вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 63, ал. 1 от НК. С постановление 

от 02.05.2011 г. прокурор Сариев прекратява досъдебното производство, като 

подробно мотивира становището си относно малозначителност на нанесените 

щети и извършване на деянието от непълнолетните поради лекомислие. 

Постановено е веществените доказателства да се бъдат върнати  на 

собствениците. 

Пр. пр. № 837/2010 г. по описа на РП- Дряново, ДП № 2/2011 г. по описа 

на РУП –Дряново. Наблюдаващ прокурор Кр. Сариев. С постановление от 

27.12.2010 г. прокурор Цанко Ганчев на основание чл. 199, чл. 207, чл. 212 от 

НПК след извършена проверка, образува досъдебно производство срещу НИ 

по повод сигнал от З.Анг.Д. относно извършена кражба на лични вещи. 

Производството е образувано срещу НИ за това, че на 13.11.2010 г. в гр. 

Дряново е отнел чужди движими вещи – мобилен телефон марка „Нокия” 95, 

ръчен часовник марка „WEIDE”, собственост на З.Анг.Д. от владението на 

собственика без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – 

престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. На 24.02.2011 г. в РП-Дряново е получено 

ДП с мнение за прекратяване на основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. С 

постановление от 07.03.2011 г. прокурор Кр. Сариев на основание чл. 244, ал.1, 

т.2 и ал. 5 от НПК спира наказателното производство, като е постановено 

копие от постановлението да се изпрати на пострадалото лице и на РУП –

Дряново за продължаване на издирвателните мероприятия. След извършено 

разследване в РП-Дряново е получена справка от РУП-Дряново за извършено 

престъпление от лицата Ст.Ив.М. и Е.Ив.М. и предложение за възобновяване 

на ДП. С постановление от 18.03.2011 г. прокурор Сариев възобновява 

производството по ДП № 2/2011 г. по описа на РУП-Дряново. По делото е 

назначена оценъчна експертиза, която е определила цената на часовника на 

36лв., а на мобилния телефон 114 лв. Деянието, което са извършили двама 

братя извършители е по чл. 194, ал.3 от НК, за всеки един от тях, а съгласно чл. 

218б, ал.1 от НК се налага глоба по административен ред. Поради изложеното 

и на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 и ал.2  и 3, вр. чл. 424, ал.1, 

пр.3 и 5, изр.2 и чл. 199 от НПК вр. чл. 218б, ал.1 от НК прокурор Кр. Сариев 
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прекратява производството, като е постановено, след влизане на 

постановлението в сила, делото да се изпрати на РУП-Дряново за налагане от 

Началника на последното административно наказание „Глоба” на 

извършителите на деянието, приложените към делото върнати вещи да се 

предадат на собственика им З.Д. В диспозитива на постановлението за 

прекратяване е записано, че същото може да бъде обжалвано пред РС-Дряново 

в 7-дневен срок от получаването му. 

 

Постановленията за прекратяване се изпращат на страните и се изписва, 

че могат да се обжалват в 7 дневен срок . 

Прекратените общо ДП от прокурор за 2011 г. са 75 броя. Няма  случаи 

на неоснователно образуване на производство от прокурор, довело до 

последващо прекратяване, нито дела с обвиняем с наложена МНО „Задържане 

под стража”, по които да е било постановено прекратяване.  Прекратените 

досъдебни производства за 2012 г. са 86 бр. ДП, от които 50 бр. досъдеБни 

производства са прекратени на основание чл.24 ал.1 т.3 от НПК /изтичане на 

предвидена в закона давност/. 

       Тази статистика дава основание да се приеме, че прокурорите в РП 

Дряново по принцип съставят законосъобразни, процесуално издържани и 

мотивирани постановления за прекратяване на наказателните производства. 

        При  съпоставяне на броя образувани, спрени и прекратени досъдебни 

производства срещу НИ с броя на образуваните ДП срещу известен 

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

       Във всичките постановления за прекратяване е посочено, че 

постановлението може да се обжалва в 7 дневен срок. Не във всички НП обаче 

има приложени известия за доставяне /обратни разписки/. 

  

Проверени на случаен принцип бяха следните досъдебни производства, 

внесени в съда по реда на  чл. 78а от НК и по реда на чл.381 и сл.от НПК 

/споразумения/ 

за 2011г. и 2012г. 

 

        Пр.пр. №340/2011г. по описа на РП- Дряново, БП №165/11г. по описа на 

РУП – Дряново. Наблюдаващ прокурор Цанко Ганчев. Производството е 

започнало на основание чл. 212, ал.3 /чл.356, ал.3/ от НПК срещу Л.Н.М. от гр. 

Пещера който на 29.05.2011 г. около 22.40 ч. по П-П-5 по посока гр. Габрово 

управлявал МПС – л.а. „Ф. – Т. ”с рег. №…., собственост на Й.С.Й. от гр. 

Тетевен в едногодишен срок от наказването му по административен ред за 

управление на МПС без СУ-МПС – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. С 

постановление за внасяне в съда на предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание на 
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основание чл. 78а от НК прокурор Ц.Ганчев внася делото в РС-Дряново. 

Образувано е НАХД № 94/2011 г. по описа на РС-Дряново. С решение № 

56/27.06.2011г. РС-Дряново признава Л.Н.М. за виновен за извършено 

престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал.1 от НК като на основание чл. 78а , ал.1 

от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага 

административно наказание „Глоба” в размер  на 1000 лв. в полза на държавата 

Пр. пр.№ 854/2010 г. по описа на РП – Дряново, ДП № 19/2010 г. по 

описа на ОСО в ОП-Габрово. Наблюдаващ прокурор Красимир Сариев. 

Първоначално ДП е образувано на 04.06.2009г. от прокурор в ОП – Габрово за 

престъпление по чл. 387, ал.1 от НК. С постановление от 04.11.2010 г. ДП е 

прекратено по отношение на престъпленията по чл. 387, ал.1 от НК и чл. 301, 

ал. 2, вр. ал. 1 от НК, ДП е изпратено по компетентност на РП – Трявна с оглед 

данни за престъпление по чл.308, ал. 2 НК и чл. 311, ал.1 от НК. С 

постановление от 19.11.2010 г. е уважен отвода на всички прокурори от РП – 

Трявна, поради дългогодишното познанство на прокурорите с Е.М. – бивш 

началник на полицията в РУП – Трявна и е изпратено на РП - Дряново. ДП е 

разпределено на прокурор Ц. Ганчев, който изискал делото за запознаване и го 

върнал на ОСО в ОП – Габрово с писмо от 04.01.2011 г. /Със заповед от 

02.02.2011г. Цанко Ганчев е командирован в РП – Севлиево за срок от три 

месеца/. С писмо получено в РП – Дряново на 04.02.2011 г. следовател от ОСО 

в ОП – Габрово изпраща за сведение на наблюдаващия прокурор копие от 

постановление за привличане на обвиняем и вземане МНО, като в 

постановлението е записано, че същото е докладвано на наблюдаващия 

прокурор на 21.01.2011 г.  С постановление от 16.02.2011 г. прокурор Георгиев 

си е направил отвод  по делото, тъй като поддържал лични и служебни 

взаимоотношения с обвиняемия, постановлението е изпратено за произнасяне 

на ОП – Габрово. С постановление от 19.03.2011г. е уважен отвода на 

прокурор Георгиев и делото е възложено за решаване на прокурор К. Сариев, 

като в обстоятелствената част на постановлението е записано, че прокурор 

Сариев е работил в ОП – Велико Търново и никога не е работил в 

прокуратурите в Габровски съдебен район. С постановление от 30.03.2011 г. на 

прокурор Кр.Сариев в РС – Трявна е внесено досъдебното производство 2011 г. 

срещу Е.И.М. за престъпление по чл.308, ал.4, т. 2, вр.ал. 2, вр.ал.1 от НК с 

предложение същият да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане 

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

16.06.2011г.  на Районен съд – Габрово обвиняемият Е.И.М. е признат за 

виновен, за това, че е извършил престъпление по чл.308, ал. 4, т.2, вр.ал. 2, 

вр.ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал.1 от НК го е освободил 

от наказателна отговорност и му е наложено наказание глоба в размер на 

500лв.  
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 Пр. пр. № 104/2012 г. по описа на РП - Дряново, ДП № 31/2012 г. по 

описа на РУП Дряново. Наблюдаващ прокурор Георги Георгиев. С писмо от 

20.02.2012 г. на РУП - Дряново, ДРП е уведомена за започнато производство 

срещу НИ за  престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, с протокол за оглед на 

местопроизшествие. По делото са иззети като веществени доказателства 

големи количества цигари без бандерол и товарен автомобил „И….”. С 

постановление от 29.02.2012 г. наблюдаващият прокурор е отказал да върне 

вещественото доказателство – товарен автомобил „И….”. По жалба  е 

образувано ЧНД № 27/2012 г. по описа на РС - Дряново и с определение от 

12.03.2012 г. съдът е потвърдил постановлението на РП - Дряново, с което е 

отказано връщането на товарния автомобил. На 23.03.2012 г. извършителят е 

привлечен в качеството на обвиняем, съгласувано с наблюдаващия прокурор, а 

на 24.05.2012 г. между прокуратурата и обвиняемия е постигнато 

споразумение, което е внесено в съда. Образувано е НОХД № 50/2012 г. по 

описа на РС - Дряново и с протокол от 02.05.2012 г. внесеното на основание чл. 

381 от НПК споразумение е одобрено от съда – наказание единадесет месеца 

ЛОС с прилагане на разпоредбата на чл. 66 от НК. 

 Пр. пр. № 249/2011 г. по описа на РП - Дряново, БП № 102/2011 г. по 

описа на РУП - Дряново, наблюдаващ прокурор Красимир Сариев. На 

основание чл. 381 от НПК е внесено споразумение и е образувано НОХД № 

64/2011 г. по описа на РС - Дряново. С определение от 14.04.2011 г. ДРС е 

одобрил споразумение от 14.04.2011 г. между прокуратурата и обвиняемия – 

общо наказание четири месеца ЛОС, с прилагане на разпоредбата на чл. 66 от 

НК; БП № 94/2011 г. по описа на РУП-Дряново, наблюдаващ прокурор 

Красимир Сариев. На 15.04.2011г. е сключено споразумение между 

прокуратурата и обвиняемия, образувано е НОХД № 67/2011 г. по описа на РС 

Дряново. С протокол от 19.04.2011 г. споразумението е одобрено от съда -  три 

месеца лишаване от свобода с прилагане на разпоредбата на чл. 66 от НК. 

 

           Малкият брой на неодобрени споразумения е доказателство за 

правилната наказателна политика и прецизност при определяне на тежестта на 

налаганите наказания. 

 

  

Проверени бяха на случаен принцип спрените досъдебни производства  

срещу известен извършител и неизвестен извършител /само НП/ 

за 2011г. и 2012 г. 

 

Пр.пр. № 585/2011 г. по описа на РП - Дряново, ДП № 255/2011 г. по 

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

образувано на 12.09.2011 г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК от РУП –
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Дряново и е уведомена РП-Дряново. Наказателното производство е образувано 

срещу неизвестен извършител за това, че на 09.09.2011г. от землището на с. К., 

общ. Дряново с помощта на техническо средство  - клещи е отнел чужди 

движими вещи – 130м. кабел МККБ 15X4 + 4X4 X1.2 – имущество на 

неустановена стойност, собственост на Б.. –ЕАД от владение на дружеството, 

без съгласие на ръководството, с намерение да го присвои – престъпление по 

чл. 195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1 от НПК. С постановление от 21.11.2011 г. 

прокурор Ц. Ганчев на основание чл. 199, чл. 244, ал.1, т.2 от НПК спира 

наказателното производство, като е постановено копие от постановлението да 

се изпрати на пострадалото лице и делото да бъде докладвано на 

наблюдаващия прокурор на всеки 4 месеца. Към преписката е приложена 

обратна разписка за получаване на постановлението. Към момента на 

проверката делото е спряно. 

Пр. пр. № 561/2011 г. по описа на РП - Дряново, ДП №246/2011 г. по 

описа на РУП –Дряново. Наблюдаващ прокурор Ц. Ганчев. ДП е образувано на 

31.08.2011г. на основание чл.212, ал.2 от НПК от РУП –Дряново и е уведомена 

РП-Дряново. Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен 

извършител за това, че за времето от 17.00ч.  на 30.08.2011г. до 08.00ч. на 

31.08.2011г. от етнографска битова експозиция, намираща се в „Л. к., гр. 

Дряново, ул. „Ш.” № 82, след разрушаване на прегради здраво направени за 

защита на имот - разбита входна врата, отнел чужди движими вещи – сребърни 

и бронзови накити /гривни, обеци, нанизи и др./ от владението на Ист. М.– гр. 

Дряново, без съгласието на директора Т.М.Б. с намерение противозаконно да 

ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 от НК. ДП е започнато на 

основание чл. 212, ал.2 от НПК с оглед на местопроизшествието, при който в 

непосредствена близост до „Л. к.” са намерени и иззети голяма част от вещите, 

предмет на престъплението, поставени в черна полиетиленова торба. С 

постановление от 13.09.2011г. прокурор Ц. Ганчев на основание чл. 111, ал. 2 

от НПК по повод постъпила молба от Т.М. Б. за връщане на веществени 

доказателства, връща подробно описани в обстоятелствената част на 

постановлението веществени доказателства. След извършено разследване, не 

са били открити следи, годни за сравнително дактилоскопно изследване. С 

постановление от 16.11.2011 г. прокурор Ц.Ганчев спира ДП на основание 

чл.199 и вр. чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. Към момента на проверката делото е 

спряно. 

Пр. пр. №486/2012 г. по описа на РП- Дряново, БП №222/2012 г. по описа 

на РУП –Дряново. Наблюдаващ прокурор Г. Георгиев. Производството е 

започнало на основание чл. 212, ал.3/чл.356, ал.3 от НПК/ срещу Н. Ян.Х.К, 

гражданин на Кралство Великобритания, за това, че на 25.08.2012 г. в 12.40ч. 

на път № 5502 управлява л.а. марка „Ш.”, модел „Ф.” с рег.№…,собственост на 

фирма „Я…. ООД гр. София с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на 
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хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство „алкотест-Дрегер” 

….., който отчита 2,79 промила алкохол в издишания въздух – престъпление по 

чл. 343б, ал.1 от НК. Лицето е дало кръв за анализ. На 27.08.2012 г. е 

уведомена РП- Дряново. С постановление от 03.09.12 г. прокурор Г. Георгиев 

преобразува производството от БП в такова по общия ред. С постановление от 

02.11.2012 г. прокурор Г. Георгиев спира НП на основание чл. 199, вр. чл. 244, 

ал.1, т.1 от НПК поради това, че лицето е напуснало пределите на Република 

България. Обявен е за ОДИ с КИЛ №6448/23.10.12г. с мярка „Установяване на 

адрес”. Лицето не е привлечено като обвиняем, което е процесуална пречка 

разследването да приключи по реда на чл. 206 от НПК и налага 

необходимостта от спиране на разследването до издирване на лицето. Препис 

от постановлението е изпратено на РУП - Дряново за издирване на лицето. Към 

момента на проверката ДП е спряно. 

Пр. пр. № 208/2012г. по описа на РП- Дряново, ДП №85/2012 г. по описа 

на РУП –Дряново. Наблюдаващ прокурор Г. Георгиев. ДП е образувано по 

разделени материали от ДП № 268/08 г. по описа на РУП - Дряново и водено 

срещу Ив.В.В. от гр. В.Търново и Р.П.С. от гр. Дебелец за престъпление по чл. 

195, ал.1, т.3 и 4, т.5 вр. чл. 194, ал.1 от НК. По време на разследването са 

извършени множество действия по разследването, разпитани са много 

свидетели, Ив.В.В. и Р.П.С. са привлечени като обвиняеми за извършени 

множество кражби на вещи от дома на чуждестранните граждани Д. и А. Г. с 

настоящ адрес с. Г., общ. Дряново. На същите не е провеждан разпит, с което 

са им нарушени правата в качеството на пострадали лица. Разпитът на лицата е 

необходим, както и с оглед конкретизиране предмета на престъплението, така 

и с оглед съставомерността на престъплението по чл. 194, ал.1 от НК. Това е 

основание за спиране на разследването до установяване на лицата и разпита на 

същите в качеството им на свидетел/очевидец/, поради което с постановление 

от 31.05.2012 г. прокурор Г. Георгиев спира НП. Постановено е препис от 

постановлението да се изпрати на РУП Дряново за установяване на лицата, при 

което РП Дряново да бъде уведомена незабавно с оглед възобновяване на ДП, 

на пострадалите лица, които могат да го обжалват пред РС-Дряново в 7-мо 

дневен срок от получаването му. Към момента на проверката ДП е спряно. 

Пр. пр. № 230/2012 г. по описа на РП- Дряново, ДП №100/2012 г. по 

описа на РУП –Дряново. Наблюдаващ прокурор Кр. Сариев. ДП е образувано 

срещу пълнолетния С.Г.Ж. от гр. Дряново, който през периода м.01.2009 г. -

17.01.2011 г. в гр. Дряново, без да има сключен граждански брак заживял на 

съпружески начала с ненавършилата 16-годишна възраст Й.Г.В. от гр. 

Дряново. По делото са разпитани родителите на Й.Г.В., но е установено, че 

С.Г.Ж. работи в Република Гърция заедно с Й.Г.Ж., която се грижи за децата 

им, същият е обявен за издирване, но до момента не е намерен от органите на 

МВР. С постановление от 13.06.2012 г. районен прокурор Сариев спира НП на 
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основание чл. 244, ал.1, т.1, вр. чл. 25, т.2 и чл. 199 от НПК. Към момента на 

проверката ДП е спряно. 

Пр. пр. № 342/2012 г. по описа на РП Дряново, ДП № 170/2012 г. по 

описа на РУП Дряново, наблюдаващ прокурор Красимир Сариев. С 

постановление от  18.09.2012 г. досъдебното производство, образувано срещу 

НИ за престъпление по чл. 195, ал. 1, т.3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК е спряно на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 5 и чл. 199 от НПК. В постановлението 

е посочено копие от него да се изпрати на пострадалия, като е посочена 

възможността за обжалване в 7 дневен срок пред РС Дряново. Постановено е 

делото да се изпрати на РУП Дряново за продължаване на издирването, а 

движението на делото да се отрази в ЦИСС. 

Пр. пр. №538/2012 г. по описа на РП Дряново, ДП № 253/2012 г. по описа 

на РУП Дряново, наблюдаващ прокурор Красимир Сариев. С постановление от  

07.12.2012г. досъдебното производство, образувано срещу НИ за престъпление 

по чл.  194, ал. 1 от НК е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 5 и 

чл. 199 от НПК. В постановлението е посочено копие от него да се изпрати на 

пострадалия, като е посочена възможността за обжалване в 7 дневен срок пред 

РС Дряново. Постановено е делото да се изпрати на РУП Дряново за 

продължаване на издирването, а движението на делото да се отрази в ЦИСС.        

Пр. пр. № 479/2012 г. по описа РП – Дряново, ДП № 221/2012 г. по описа 

на РУП – Дряново. Наблюдаващ прокурор Кр. Сариев. ДП е образувано с 

постановление от  21.08.2012 г. срещу НИ за престъпление по чл.194, ал.1 от 

НК. ДП е получено в РП – Дряново на 25.10.2012 г. с мнение за спиране срещу 

НИ. С постановление от 26.10.2012 г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. Копие от постановлението е изпратено на 

пострадалия, както и на РУП – Дряново, ведно с делото за продължаване 

издирването на извършителя на престъплението.  

Пр. пр.№ 271/2012 г. по описа РП – Дряново, ДП № 126/12 г. по описа на 

РУП – Дряново. Наблюдаващ прокурор Г. Георгиев. ДП е образувано с 

постановление от  26.06.2012 г. срещу НИ за престъпление по чл.194, ал.1 от 

НК. ДП е получено в РП – Дряново на 25.10.2012 г. с мнение за спиране срещу 

НИ. С постановление от 20.07.2012 г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. Копие от постановлението е изпратено на 

пострадалия, както и на РУП – Дряново, ведно с делото за продължаване 

издирването на извършителя на престъплението.  

          Проверени още: 

пр. пр. № 347/2012 г., ДП № 156/2012 г. по описа на РУП Дряново, 

наблюдаващ прокурор Красимир Сариев; 

пр. пр. № 359/2012 по описа на РП Дряново, ДП № 163/2012 г. по описа 

на РУП Дряново, наблюдаващ прокурор Красимир Сариев. 
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      Спрените срещу неизвестен извършител се изпращат в полицията за 

продължаване на издирването. Изпълняват се указанията на И-55/2008г., т.18 

на Главния прокурор на Република България,  съгласно която, спрените дела 

срещу известен извършител остават на съхранение в ПРБ.  

Всички лица, отсъствието на които, е причината за спиране на 

производството са обявявани за издирване по съответния ред.  

 

  

Проверени бяха на случаен принцип следните върнати обвинителни 

актове за 2011г. и 2012 г. 

 

Пр. пр. № 378/2011 г. по описа на РП Дряново, ДП № 172/2011 г. по 

описа на РУП Дряново, наблюдаващ прокурор Цанко Ганчев. Производството 

е започнато на 09.06.2011 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл. 354в, ал. 1 от НК с претърсване и изземване.В бланката на РУП Дряново са 

посочени всички основания. По искане от 09.06.2011 г. за одобряване на 

протокол за извършените действия. Образувано е НЧД № 93/2011 г. по описа 

на ДРС и с определение от 09.06.2011 г. протокола за претърсване и изземване 

е одобрен. На 04.08.2011 г. извършителят е привлечен като обвиняем, 

съгласувано с наблюдаващия прокурор. На 08.09.2011 г. е изготвен и внесен в 

съда обвинителен акт. Образувано е  НОХД № 134/2011 г. по описа на съда и с 

разпореждане от 08.09. 2011 г. производството по делото е прекратено, а 

делото е върнато на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени 

нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на 

процесуалните права на обвиняемия и неговия защитник. С постановление от 

03.10.2011 г. наказателното производство е върнато за допълнително 

разследване с указания за изпълнение на указанията на съда. На 11.11.2011 г. е 

изготвен и внесен нов обвинителен акт. Образувано е НОХД |№ 177/2011 г. по 

описа на РС Дряново. В с.з. на 16.01.2012 г. в съда е представено писмено 

споразумение между прокуратурата и подсъдимия, което е одобрено от съда и 

наказателното производство е прекратено. 

Пр. пр. № 285/2012 г. по описа на РП Дряново, БП № 120/2012 г. по 

описа на РУП Дряново, наблюдаващ прокурор Георги Георгиев. 

Производството е започнато на 05.05.2012 г. срещу двама известни 

извършители за престъпление по чл. 325, ал. 2 от НК, с разпит на свидетел 

очевидец.В бланката на РУП Дряново са посочени различни основания.   На 

21.05.2012 г. е изготвен и внесен в съда обвинителен акт. Образувано е  НОХД 

№ 59/2012 г. по описа на съда и с разпореждане от 23.05.2012 г. 

производството по делото е прекратено, а делото е върнато на прокуратурата 

за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните 

правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите и 
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техните защитници. Подаден е протест от прокурор Георгиев и с определение 

от 20.06.2012 г. ОС Габрово по ВЧНД № 99/2012 г. по описа на съда е  

потвърдил разпореждането на съда. С постановление от 23.07.2012 г. 

наказателното производство е върнато за допълнително разследване с указания 

за изпълнение на указанията на съда. На 31.07.2012 г. е изготвен и внесен нов 

обвинителен акт. Образувано е НОХД |№ 911/2012 г. по описа на РС Габрово / 

направени отводи/. С присъда № 762/15.11.2012 г. Габровският районен съд е 

признал двамата подсъдими за виновни в извършване на престъплението и им 

е наложил наказания лишаване от свобода за срок от две години за единия и 

три години за втория. 

Процентът на върнатите дела е относително нисък, което е доказателство 

за прецизност при изготвянето им. Следва да продължи тенденцията за 

анализиране на причините за връщане с оглед постигане на по-голяма 

прецизност. 

 

Книга за влезлите в сила присъди 

 

През 2011г. и 2012г. в Районна прокуратура - Дряново няма 

несвоевременно изпратени от прокурора присъди за изпълнение на органите 

по изпълнението им. Всички получени в прокуратурата присъди са изпратени 

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.  

 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

 

1. Спазва се разпоредбата на чл. 9 от ЗСВ, като районният прокурор 

участва в разпределението на делата с процент, еднакъв с останалите 

прокурори съгласно последната издадена заповед. При по-продължително 

отсъствие на някой прокурор, напр. командироване, продължителен отпуск по 

болест и др. висящите дела и преписки се преразпределят на случаен принцип.  

2. В периода 2011г. и 2012г. към самите НП не са прилагани кратките 

протоколи за случаен избор, имат тетрадки, в които прилагат големите 

протоколи. Административният пъководител се позовава на Указания за 

работа с програмния продукт „Law  Choice”, в които е посочено, че 
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прилагането на протоколи не е задължително, а по преценка на 

административния ръководител /приложени към акта/.  

3. Материалите по прокурорските преписки са подредени в 

хронологичен ред, подшити, номерирани и описани. В някои наблюдателни 

преписки няма копия от всички актове на прокурора – отводи, уважени отводи 

и др. Обратните разписки при приключените дела са приложени в папките.  

 4. Най-голям дял от разследваните престъпления от Районна прокуратура 

Дряново са тези против собствеността, общоопасните престъпления и против 

личността. Натовареността на РП - Дряново е под средната за страната /Данните 

са взети от доклад на АП – В.Търново/. Следва да се има предвид, че по-голямата 

част от образуваните досъдебни производства не се отличават с фактическа и 

правна сложност.  

5. По принцип прокурорите в Районна прокуратура Дряново се 

произнасят по преписките и досъдебните производства предимно в законните 

срокове, като забавяния  почти не се допускат. 

6. В някои случаи исканията за удължаване на сроковете съгласно чл. 234 

от НПК се уважават с резолюция, а не с постановления или писмо. 

7. Не всички постановления за привличане на обвиняем и вземане мярка 

за неотклонение се съгласуват с наблюдаващия прокурор, по реда на чл. 219, 

ал. 1 от НПК.  

8. Част от върнатите от съда дела са за допуснати процесуални 

нарушения от разследващия орган, които прокурорът не е забелязал и 

отстранил, друга част са за допуснати технически грешки от разследващите 

органи и/или прокурора, както и поради обстоятелството, че обвинителните 

актове не са изготвени съгласно изискванията на чл.246 ал.2 от НПК, но 

процентното им съотношение с общо внесените прокурорски актове е 

минимално. Процентното съотношение на оправдателните присъди спрямо 

внесените обвинителни актове дава основание да се приеме, че наблюдаващите 

прокурори прецизно и професионално преценяват събраните доказателства при 

подготовката на обвинението.  

9. В РП - Дряново е създадена добра организация за явяването в съдебни 

заседания на прокурора, наблюдавал ДП и внесъл съответния прокурорски акт, 

няма случаи на отложени дела, поради неявяване на прокурор. 

10. Не във всички постановленията за спиране на досъдебните 

производства в диспозитива се изписва изрично, че следва преписи да се 

връчат на тъжител, пострадал и други лица, ако има такива. 

11. В бланките на РУП не винаги се изписват точните основания за 

започване на досъдебно производство, обикновено се изброяват всички  

основания за образуване на досъдебно производство, бързо производство и 

незабавно производство. 
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12. Не се води отделна книга с оглед разпоредбите на  чл.103 от 

ПОДАПРБ, съгласно които, когато веществените доказателства се предават на 

експертиза или се предоставят на друга институция, 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. 

        13. Условията за работа са крайно недостатъчни, което продължава от 

години, обособен е склад за ВД, съгласно изискванията на ПОДАПРБ, но 

помещението е влажно и през зимата се наводнява. 

 

       

ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

     1. Административният ръководител, със своя заповед да задължи 

наблюдаващите прокурори да удостоверяват извършения от разследващите 

органи доклад на делото и постановлението за привличане на обвиняем по реда 

на чл.219 ал.1 НПК с полагане на подпис и изписване на дата от съответния 

наблюдаващия прокурор в бланката на постановлението за привличане на 

обвиняем, предоставена от ПРБ, където в горния десен ъгъл е записано 

„докладвано по реда на чл.219 ал.1 НПК, прокурор, име, фамилия, дата, подпис 

и печат”, след което да се поставя печат на РП – Дряново. 

 2.   Административният ръководител да предпиреме мерки за водене на  

отделна книга с оглед разпоредбите на  чл.103 от ПОДАПРБ, съгласно които, 

когато веществените доказателства се предават на експертиза или се 

предоставят на друга институция, се съставя протокол, съдържанието на който 

е подробно описан в ПОДАПРБ, и който се прилага в отделна книга за 

съхранение на протоколите.  

3. Административният ръководител да създаде организация във всички 

наблюдавателни преписки да се прилагат копия от всички прокуроски актове. 

 4. Да се проведе среща между прокурорите от РП – Дряново и Началника 

на РУП на МВР за отстраняване на пропуските при образуването на 

досъдебните и бързи произоводства и привеждане на бланките за започване на 

БП и ДП в съответствие с изискванията на НПК. 

5. В постановленията за спиране на досъдебните производства в 

диспозитива да се изписва, че следва преписи да се връчат на обвиняемия, 

пострадалия или неговите наследнци /ако има такива/, съгласно разпоредбата 

на чл.244 ал.3 от НПК. 

  6. Административният ръководител да разрешава удължаванията на 

сроковете съгласно изискванията на НПК, а не с резолюция. 
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      За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

 

Приложения: 

 

1. Заповед № ПП-01-71/18.09.2013 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 

Дряново през 2011 и 2012 г., на електронен носител;   

4. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор, 

заповеди за съхраняване на веществени доказателства и копия от протоколи 

на комисия за ВД, копия от актове на прокурори – постановления за 

прекратяване, споразумения, преписки по изпълнение на присъди, откази от 

образуване на ДП и др. 

   

Настоящият акт на електронен носител, без приложенията, да 

се изпрати на: 

 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура  гр. Дряново 

г-н Красимир Сариев, за сведение, изпълнение на препоръките и запознаване 

на прокурорите от РП  гр. Дряново с акта /и на хартиен носител/. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Велико 

Търново – г-н Емил Денев, за сведение.  

3. Административния ръководител на Великотърновска апелативна 

прокуратура  -  г-жа Аня Димова, 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. 
        

    

 

02.12.2013г.                    ИНСПЕКТОР: 

 

           /Моника Малинова/ 

 

        


