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Основание на проверката – чл.54 ЗСВ, Годишната програма на 

Инспектората към ВСС за 2012г. и Заповед № ПП-01- 26/15. 03. 2012 г. на 

Главния инспектор. 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01- 26/15. 03. 2012 г. на Главния 

инспектор, комплексната проверка се осъществи от екип, в състав: 

инспектор АЛБЕНА КОСТОВА и експерти – МАРИЕЛА МИТЕВА И 

ОЛЕГ ВЕЛИНОВ. 

Период на проверката- от 02.04.2012г. до 06.04.2012г. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ 

на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика за периода 01.01.10 г. – 31.12.11 г. 

Методологията на провеждане на проверката – основава се на 

приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 

планови проверки. 

Подготвителен етап на плановата проверка - включва проучване и 

анализ на годишния отчетен доклад за 2010 г. и за 2011г. на РП 

Казанлък,проучване и анализ на констатации от извършена комплексна 

ревизия от Окръжна прокуратура- Стара Загора за дейността на РП 

Казанлък през 2010г., изискване и предоставяне от РП Казанлък на 

справки, относно: организацията на административната дейност на 

прокуратурите /справка №1/, организацията на образуването и движението 

на преписките /справка № 2/, организацията на образуването и движението 

на досъдебните, бързи и незабавни производства /справка № 3/, 

организацията на съдебния надзор /справка № 4/. Справките включват 

данни за 2010г. и 2011г. и отразяват индивидуалната натовареност на 

прокурорите за същия период. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност 

на прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 

 

І.1.Управление, щатна осигуреност и материална база. 
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Административен ръководител- районен прокурор на РП- Казанлък е 

Владимир Василев. Той е встъпил в длъжност през м. юли 2010г. РП- 

Казанлък има двама заместник- районни прокурори- Кръстин Кацаров и 

Таня Димитрова.  

Съгласно щатното разписание, до 20. 05. 2010г. дейността на РП – 

Казанлък е следвало да се осъществява от единадесет прокурори, а след 

решение по Протокол №19/20.05.2010г. на ВСС, с което щата е увеличен с 

1 бр.- от дванадесет прокурори. Фактически през първото полугодие на 

2010г. са работили девет прокурори, включително районния прокурор и 

заместник- районните прокурори, а през второто полугодие на 2010г.- 10 

прокурори. РП- Казанлък е работила в намален състав, защото прокурор 

Иван Червенков е ползвал  4 месеца отпуск по болест, а прокурор 

Константин Банчев е бил командирован в ОП- Стара Загора. Отделно от 

това имало незаети щатни бройки. 

Съгласно щатното разписание, до 31.03.2011г. дейността на РП- 

Казанлък е следвало да се извършва от дванадесет прокурори, а след 

решение по Протокол №12/31.03.2011г. на ВСС, с което щатът е намален с 

1 бр.- от 11 прокурори. Фактически до 15.09.2011г. са работили 9 

прокурора, включително районния прокурор, заместник- районните 

прокурори и един младши прокурор, а след тази дата, когато 

командировката на прокурор К.Банчев в ОП- Стара Загора изтекла, в РП 

Казанлък фактически работили 10 прокурори.Отделно от това до 31. 03. 

2011г. имало две незаети щатни бройки, а след тази дата и до края на 

годината останала незаета една щатна бройка. Към 31. 12. 2011г. е обявен 

конкурс за заемане на свободната прокурорска бройка. 

Добрата организация на РП- Казанлък е създадена със съответните 

заповеди и разпореждания на административния ръководител- районния 

прокурор Владимир Василев. С разпореждане №10 от 2010г. 

административният ръководител е определил заместник- районен 

прокурор Таня Димитрова да отговаря за съдебния надзор, заместник- 

районен прокурор Кръстин Кацаров- за следствен надзор, прокурор Дойчо 

Цанев за надзора върху наказателни производства по приоритетни за 

Прокуратурата направления, прокурор Иван Стоев за надзора върху 

изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки, прокурор 

Христо Петров за „административен надзор за законност” и прокурор 

Антония Спасова за „Гражданско- съдебен надзор”. Така направеното 

разпределение се е запазило и през 2011г. Организацията на работата по 

тези надзори ще бъде разгледана в следващите раздели на настоящия Акт с 
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резултати. Със заповед №4 от 28. 06.2010г. е определена прокурор 

Антония Енева- Спасова за говорителка на РП Казанлък  

Административният ръководител- районен прокурор Владимир 

Василев е предприемал мерки за намаляване броя на делата, върнати от 

съда на прокурора. Всеки последен понеделник от месеца се провеждали 

работни съвещания на прокурорите в РП- Казанлък. Наред с това се 

провеждали и работни съвещания на прокурори и разследващи полицаи.  

Отделно от това през първото тримесечие на 2010г. се провела 

работна среща между съдиите от наказателно отделение при КРС и 

прокурорите от РП Казанлък на която се обсъдили допусканите 

процесуални нарушения, водещи до връщане на делата и изискванията на 

съдиите в тази насока.Практиката на провеждане на работни срещи, 

ежемесечни справки на най- честите процесуални нарушения и изготвяне 

на анализи продължила и през 2011г. Със Заповед РП№6/14. 06. 2011г. 

районният прокурор набелязал допълнителни мерки за намаляване на 

делата, върнати за доразследване и на делата, приключили с оправдателни 

присъди. 

С Разпореждане РП №7/ 15.06.2011г. районният прокурор създал 

организация за ежемесечното отчитане на делата, по които обвиняеми са 

лица с две и повече неприключили наказателни производства с цел 

намаляване на техния брой.  Прокурорите в РП Казанлък са изготвили и 

анализ на тези дела. Създадена е организация за вземане на мярка за 

неотклонение „Задържане под стража” в повечето случаи на повтарящи се 

извършители на деяния с цел ограничаване възможността да извършат 

други престъпления и обезпечаване на участието им в производствата 

срещу тях. Вземат се решения за мярката за неотклонение, срока за 

приключване на разследването, възможността за приложение на чл. 26 от 

НК и т. н. за всеки отделен случай. 

Със заповед РП№2/20. 05. 2011г. административният ръководител на 

РП- Казанлък е създал организация за работа по съдебните дела, 

образувани въз основа на обвинителни актове, внесени по ДП, взети на 

специален надзор. 

През 2011г. районният прокурор е взел мерки и за максимално 

скъсяване на периода от образуване на досъдебното производство до 

внасяне на делото в съда и в резултат на тях е намалял броят на делата, по 

които е искано продължаване на срока за разследване. 

Изграден е обособен екип разследващи на дела за извършени 

престъпления по чл. 234 от НК и това е довело до намаляване на случаите 
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на процесуални нарушения, допускани по такива дела и приключване на 

разследванията в максимално кратки срокове. 

Създаден е и обособен екип на прокурори от РП- Казанлък, които 

наблюдават дела за държане на наркотични вещества. 

В изпълнение на чл. 15 от Инструкция за провеждане на 

предварителни проверки №89/10.03.2011 на Главния прокурор на 

Република България административният ръководител издал Заповед 

РП№3/20. 05. 2011г., с която организирал и осъществяването на 

периодични проверки на преписките, приключени от органите на МВР и 

други компетентни органи, по които не са разкрити достатъчно данни за 

извършено престъпление. В РП- Казанлък тези проверки се извършват не 

по- малко от веднъж на три месеца. 

Районният прокурор  е издал и две заповеди за изпълнение на 

Указанията за деня на изборите през 2011г. 

През проверявания период районният прокурор редовно е свиквал 

събрания за отчитане дейността на прокуратурата. 

По инициатива на административния ръководител през проверявания 

период са извършени проверки и по срочността и ритмичността в надзора 

и решаване на преписките и досъдебните производства(ДП), по 

оправдателните присъди, периодични проверки по съхранение на 

веществените доказателства и на регистъра на лицата с неприключени две 

и повече наказателни производства(НП), по водене на книгата за 

присъдите. Проверките, извършени по инициатива на административния 

ръководител са имали дисциплиниращ ефект за прокурорите и 

служителите и са съдействали за поддържане на добро ниво на тяхната 

лична организация при изпълнение на служебните им задължения. 

Прокурорите се подпомагат от общо 15 съдебни служители.Работата 

на съдебните служители е добре организирана. Преписките се завеждат, 

обработват и докладват своевременно на прокурорите. Със заповед 

№17/17.12.2010г. и заповед РП№2/20. 05. 2011г. на районния прокурор  е 

създадена специална организация за работа с делата, взети на специален 

надзор, като са определени и служители за това. Добра е тяхната работа и с 

УИС. Със заповед №9/15. 11. 2010г. административният ръководител 

разпоредил извършването на атестация на съдебните служители на РП 

Казанлък.Определени са лицата, които отговарят за изготвянето на актове 

за заемане на длъжност на магистратите и тяхното изменение. 

Предварителния контрол за законосъобразност при изготвянето на 

актовете на прокурорите и на трудовите договори и допълнителни 
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споразумения на съдебните служители и спазване изискванията на ЗСВ, 

КТ и Вътрешните правила е възложено на административния секретар. 

РП – Казанлък е настанена в сградата на Съдебната палата. 

Помещава се в 10 стаи на втория етаж. Веществените доказателства се 

съхраняват в архивното помещение за архивираните дела, преписки и 

деловодни книги, съгласно чл. 87 и чл. 95 и сл. от Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България (ПОДАПРБ) (обн. ДВ бр. 66 от 18. 08. 2009г., изм. и 

доп., бр. 12 от 8. 02. 2011г.). Районният прокурор и двамата му заместници 

са в самостоятелни кабинети , а останалите прокурори са по двама в стая.  

 

Приложение: Справка №1 по организацията на административната 

дейност на РП- Казанлък за периода 1.01.2010г.- 31.12.2011г.; 

       Отчетен доклад за дейността на РП- Казанлък за 

2010г.; 

        Отчетен доклад за дейността на РП- Казанлък за 

2011г.; 

  

І.2. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

В представената справка №1 е отразено, че през 2010г. 16 книги, 

регистри и дневници се водят на основание Правилника за организацията 

и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България 

/ПОДАПРБ/. През 2011г. общият брой книги, регистри и дневници, които 

се водят на основание ПОДАПРБ е 19, защото служба „Регистратура и 

деловодство” на РП- Казанлък е започнала да води административен 

дневник, книга за изпълнение на присъди по делегация и азбучник към 

книгата за изпълнение на присъди по делегация.  

Според представената справка №1, през 2010г., проверяваната 

прокуратура не е водила книги, регистри или дневници по указание на 

ВКП. По указание на ВКП през 2011г. РП Казанлък е започнала да води 

тетрадка за предложение на основание чл. 72 от НПК, регистър на 

уведомленията до КУИППД и регистър на лица с две и повече 

неприключени досъдебни производства.  

През 2010г. и през 2011г. година проверяваната прокуратура е 

водила по собствена преценка 11 книги, регистри и дневници.  
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Всички книги и регистри се водят на хартиен носител. През 2010г. 

на електронен носител са водени Дневник на спрените ДП срещу 

известен извършител и дневник на спрените ДП срещу неизвестен 

извършител. През 2011г. РП Казанлък започнала да води на електронен 

носител и регистъра на лице с две и повече неприключени досъдебни 

производства.  

Воденето на книгите, регистрите, азбучниците и дневниците се 

провери в рамките на проверката по движението на конкретни преписки и 

дела. Общото впечатление е, че се водят много добре, съдържат всички 

данни и отговарят на изискванията на ПОДАПРБ. 

Въведени са някои форми за текущ контрол по преписки и дела и 

постоянно следене на движението на преписките и делата.  

 

РП Казанлък работи с два софтуерни продукта „Law Choice” и УИС.  

 

Разпределението на преписките и делата при спазване на принципа 

на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно 

поредността на постъпването им се извършва чрез програмния продукт 

„Law Choice” на ВСС. Със Заповед РП№ 1/15.02.11 г., издадена на 

основание Заповед №ЛС-6310/2.10.2007г. на заместник на главния 

прокурор при ВКП, районният прокурор на РП Казанлък  конкретизирал 

групите преписки и дела, които да бъдат разпределяни чрез посочената по- 

горе програма на ВСС.Уредени са случаите, в които преписка или дело 

могат да бъдат повторно разпределени. В заповедта е посочено, кои 

преписки се изключват от случаен подбор, посочени са прокурорите, както 

и процента им на участие в разпределението на преписките. Според т. 3 от 

горепосочената заповед натовареността на районния прокурор е до 40% от 

средния брой на разпределените преписки на прокурор в РП Казанлък, 

който не е включен в специализирани звена, според т.4 броят на 

преписките, разпределяни на заместниците на административния 

ръководител е намален с до 10% спрямо същия брой преписки и според т.5 

преписките, разпределяни на ръководителите на съответните надзори 

следва да е до 90%месечно от горепосочения брой преписки. Създадена е 

сложна система на процента на разпределените преписки, която отчита 

натовареността на отделните прокурори. Разпределението на бързи и 

незабавни производства се извършва при равна натовареност на всички 

прокурори, включително административния ръководител и неговите 

заместници. Определени са следните състави на специализирани звена в 

РП Казанлък за работа: 
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1.По престъпления осъществени с участието на служител на ДАНС, 

МВР, ГД”Охрана” и ГД”Изпълнение на наказанията” при МП-Иван 

Червенков и Дойчо Цанев; 

2.По преписки и дела за престъпление по чл. 235 и чл. 236 от НК-

Христо Петров и Антония Енева- Спасова; 

3.По преписки и дела за престъпления по чл. 172а-чл.174 от НК- 

Христо Петров, Мария Михайлова и Антония Енева- Спасова; 

4. По преписки и дела за престъпления по чл. 354а от НК- Дойчо 

Цанев и Иван Червенков; 

5. По преписки и досъдебни производства с пострадали малолетни и 

непълнолетни лица- Мария Михайлова, Таня Димитрова и Антония Енева- 

Спасова; 

6.По преписки и дела, образувани за нарушения, свързани с 

усвояване на средства от европейски фондове и поръчки от чужбина- 

Христо Петров, Иван Стоев, Антония Енева- Спасова и Дойчо Цанев; 

7.По преписки и дела, образувани по ЗОДОВ-Таня Димитрова и 

Антония Енева- Спасова; 

8. По присъдни преписки в група „Присъди”- Иван Стоев и 

Владимир Василев. 

Определени са прокурорите, между които ще се разпределят 

преписките и делата от съответната група. Прокурорите от 

специализираните звена работят по съответните групи преписки и дела при 

100% натовареност.   

Определени са и съдебните служители, които да поддържат и 

архивират разпределението в програмата. Съдебният служител пристъпва 

към работа с програма Law Choice след като постъпилите за първи път в 

прокуратурата преписки и дела, и тези по които ще се заменя 

наблюдаващия прокурор, са били докладвани на административния 

ръководител за преценка към коя група принадлежи всяко от тях. 

Съгласно Заповед №РП 7/15.02.2012г., издадена на основание 

Заповед №36/9.01.2012г. на Главния прокурор на Република България 

преписките и делата, разпределяни на административния ръководител са 

до 50% от средния брой преписки на разпределените преписки на 

прокурор от РП Казанлък, който не е включен в специализирани 

звена.Извършени са и някои промени в специализираните звена. По- 

важните промени се отнасят до създаването на ново специализирано звено 

по Административния надзор, в което са включени прокурорите Христо 

Петров и Константин Банчев, отпадането на специализираното звено за 
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работа по преписки и дела за престъпления по чл.235 и чл. 236 от НК и 

включването на прокурор Кръстин Кацаров в специализираното звено за 

работа по преписки и дела, образувани за нарушения, свързани с усвояване 

на средства от Европейските фондове и поръчки от чужбина.    

Извършена беше проверка на спазване на принципа за случайно 

разпределение при проверката на организацията на образуването и 

движението на преписките.Установи се, че делата и преписките се 

разпределят между прокурорите равномерно. 

Прокурорите дават дежурства по предварително изготвен график от 

районния прокурор. 

 Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп 

до актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по - 

бързо и по - качествено правораздаване. Информационните технологии 

позволяват по- голяма прозрачност в работата на прокуратурата и 

улесняват гражданите при упражняване на правото за достъп до 

информация. В РП Казанлък е осигурена необходимата компютърна 

техника за всички прокурори и съдебни служители. Прокурорите ползват в 

работата си правно – информационни програми. Прокурорите имат 

осигурен достъп до „Сиела”, „Апис” и „Лакорда”. През проверявания 

период в РП- Казанлък е действала деловодна програма УИС. Гражданите 

могат да получават информация за прокурорските преписки от сайта на 

Прокуратурата на Република България. 

 

Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в 

Районна прокуратура Казанлък се осъществява, съгласно Указанията на 

главния прокурор на Република България, заповед №10/16.11.2010г. и 

заповед №РП 1/5.01.2012г. Изготвят се ежемесечни, тримесечни, 

шестмесечни, деветмесечни и годишни статистически таблици, 

отразяващи дейността на РП- Казанлък, съгласно Указание №И-

301/2007г., изменено и допълнено с Указание №И-283/2008г. на Главния 

Прокурор на Република България; ежемесечни справки по указания на 

ОП-Стара Загора и АП- Пловдив; 

 

Аналитичната дейност на прокуратурата през 2010г. се състои в 

изготвянето на: 

- ежемесечни справки относно злоупотреба с еврофондове; лица, 

задържани повече от 4 месеца в ОЗ”Арест”; ДП, възложени на следовател; 

справка мониторинг до отдел Х към ВКП; 
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- тримесечни справки относно непълнолетни; неизпълнени 

присъди; неприключени досъдебни производства срещу лица с две и 

повече дела. 

- Шестмесечни справки относно ДП по чл. 343б от НК; делата, 

спрени срещу известен извършител за тежки умишлени престъпления; 

прекратени по давност; преписки и досъдебни производства по чл. 235 и 

чл. 236 от НК; по ЗОДОВ; уведомления до КУППД. 

През 2011г. освен справките посочени по- горе са изготвяни 

ежемесечни справки относно корупционните престъпления и тримесечни 

справки относно неприключени досъдебни производства срещу лица с три 

и повече дела. 

Административният ръководител изготвя тримесечни, шестмесечни 

и годишни анализи на върнатите от съда дела, шестмесечни анализи по 

постановени оправдателни присъди, шестмесечни и годишни доклади за 

работата на РП Казанлък. 

  

І.3.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

Веществени доказателства по досъдебните производства, които се 

приемат в РП Казанлък се съхраняват в архивното помещение и се вписват 

в нарочно водена книга за веществените доказателства. Книгата се води 

стриктно. В съда веществените доказателства се внасят срещу подпис на 

служителя, който ги е получил и печат, което се отразява в изходящия 

Регистрационен дневник за веществени доказателства. Веществените 

доказателства се съхраняват на определено за целта място в архива на 

прокуратурата. Връщането им става срещу разписка, като копие от нея се 

прилага към делото . 

Административният ръководител е издал съответната заповед за 

създаване на комисия по инвентаризация, съхранение и унищожаване на 

наличните веществени доказателства. 

 

І.4. Заповеди и разпореждания на административния 

ръководител. Извършени проверки от и на РП Казанлък. 

 

Извършена е проверка на Заповедната книга, където заповедите са 

подредени по последователността на тяхното издаване. На самите заповеди 

са отбелязани имената на лицата, които следва да бъдат уведомени и те са 

положили подпис, удостоверяващ уведомяването. Заповедите се издават в 
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съответната форма, съдържат необходимите атрибути и се връчват на 

лицата срещу подпис. 

Районният прокурор е издал по собствена инициатива 14 заповеди и 

разпореждания по организацията и дейността на прокуратурата през 2010г. 

и 12 заповеди и разпореждания през 2011г. Административният 

ръководител е издавал заповеди, за изпълнение на указанията и заповедите 

на горестоящите прокуратури винаги, когато това е било необходимо. През 

2010г. по указание на Главния прокурор той е издал 4 заповеди, а през 

2011г.- 23бр. 

В изпълнение на т. 15 от Инструкция №И-89/11г. за провеждане на 

предварителни проверки, през 2011г., районният прокурор е извършвал 

проверка в РУ”Полиция”- Казанлък всяко тримесечие. 

В периода 26- 28. 10. 2010г., въз основа на утвърден годишен план и 

заповед №ЛС- 3134/21.10.2010г. на заместник на главния прокурор при 

ВКП в РП Казанлък е извършен одит.Въз основа на препоръките в одитния 

доклад, районният прокурор е предприел съответните мерки и действия за 

отстраняване на констатираните пропуски като издал заповеди в тази 

насока. 

През 2011г. РП- Казанлък е била обект на проверка от други органи 

на съдебната власт, както следва: 

В периода 20- 21. 04. 2011г., въз основа на утвърден годишен план и 

заповед № ЛС-36/8. 04. 2011г. на Окръжен прокурор К.Тачев е проведена 

ревизия от ОП- Стара Загора, относно спазване та Инструкция 

№89/10.03.2011г. за провеждане на предварителни проверки. 

В периода 16-18.05.2011г. от ОП- Стара Загора на РП- Казанлък е 

извършена тематична ревизия от ОП- Стара Загора относно прилагането 

на Инструкция 1 за поддръжка и използване на електронния регистър на 

лица с неприключили наказателни производства и Инструкция за 

взаимодействие между ПРБ и МВР при разследване на две и повече 

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

периода 1. 01. 2010г- 31. 03. 2011г.; 

В периода 9 - 13. 06. 2011г. от ОП- Стара Загора е извършена 

комплексна ревизия за дейността на РП- Казанлък през 2010г. 

Констатациите за организацията на дейността на РП Казанлък са 

положителни.  Административният  ръководител окръжен прокурор на 

ОП- Стара Загора издал Разпореждане ОП№74/14.10.2011г., а районният 

прокурор на РП- Казанлък издал заповед , с които създали необходимата 
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организация за изпълнение на препоръките на комплексната ревизия, 

осъществена от ОП- Стара Загора.; 

В периода 08- 11. 11. 2011г., въз основа на заповед №ЛС- 

2990/03.11.2011г. на главния прокурор на Република България в РП 

Казанлък е извършен финансов одит с цел „Да се оцени изпълнението на 

утвърдения План за действие по изпълнението на препоръките”.Въз основа 

на препоръките в одитния доклад, районният прокурор предприел 

съответните мерки и действия за отстраняване на констатираните пропуски 

като издал заповеди в тази насока. 

В периода 21-25.11.2011г., въз основа на заповед №ЛС- 3192/10. 11. 

2011г. на Главен прокурор на РП- Казанлък е извършена тематична 

ревизия относно организацията и контрола, прилаган от 

Административните ръководители на Районните прокуратури по 

изпълнението на Инструкция за поддръжка и използване на електронния 

регистър на лица с неприключили наказателни производства и Инструкция 

за взаимодействие между ПРБ и МВР при разследване на две и повече 

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

периода 1. 10. 2010г- 1. 03. 2011г.; 

Незабавно след приключване на ревизиите и проверките 

административният ръководител- районен прокурор на РП- Казанлък е 

издал съответните заповеди , с които създал необходимата организация 

за изпълнение на дадените препоръки. 

 

Приложение: Констатации от извършена комплексна ревизия от 

Окръжна прокуратура- Стара Загора за дейността на РП- Казанлък през 

2010г.с приложения; 

       Заповедите и разпорежданията на районния прокурор 

при РП- Казанлък- Владимир Василев, посочени по- горе; 

      Справка №1 по организацията на административната 

дейност на РП- Казанлък за периода 1.01.2010г.- 31.12.2011г.; 

 

І.5. Квалификация и обучение на прокурорите и служителите от 

РП– Казанлък.  

 

По време на проверявания период е осигурено широко участие в 

различни форми на обучение, както на прокурорите, така и на съдебните 

служители.  
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Приложение: Справка №1 по организацията на административната 

дейност на РП- Казанлък за периода 1.01.2010г.- 31.12.2011г.; 

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

ІІ.1.През 2010г.: 

 

Общият брой на преписките, по които са работили прокурорите през 

2010 г. е 2817. От тях: 

Районният прокурор Владимир Василев е работил по 348бр.преписки; 

Прокурор Дойчо Цанев е работил по 375бр. преписки; 

Прокурор Иван Стоев е работил по 365бр. преписки; 

Прокурор Антоанета Енева- Спасова е работила по 361бр. преписки; 

Прокурор Таня Димитрова е работила по 335бр. преписки; 

Прокурор Христо Петров е работил по 313бр. преписки; 

Прокурор Кръстин Кацаров е работил по 302бр. преписки; 

Младши прокурор Мария Михайлова е работила по 265бр. преписки; 

Прокурор Иван Червенков е работил по 111бр. преписки; 

Прокурор Д. Вучков е работил по 35бр. преписки; 

Прокурор Константин Банчев е работил по 7бр. преписки.  

През този период прокурорите са решили общо 2672 преписки, както 

следва:  

1. По 1416бр. преписки е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство. От тях: 

Районният прокурор Владимир Василев е приключил 187бр. 

преписки с постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Антоанета Енева- Спасова е приключила с постановление 

за отказ да се образува досъдебно производство 214бр. преписки; 

Прокурор Иван Стоев е приключил с постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство 204бр. преписки; 

Прокурор Дойчо Цанев е приключил с постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство 184бр. преписки; 

Прокурор Кръстин Кацаров е приключил с постановление за отказ да 

се образува досъдебно производство 178бр. преписки; 

Прокурор Христо Петров е приключил с постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство 171бр. преписки; 
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Прокурор Таня Димитрова е приключила с постановление за отказ да 

се образува досъдебно производство 166бр. преписки; 

Младши прокурор Мария Михайлова е приключила с постановление 

за отказ да се образува досъдебно производство 128бр. преписки; 

Прокурор Иван Червенков е приключил с постановление за отказ да 

се образува досъдебно производство 53бр. преписки; 

Прокурор Д. Вучков е приключил с постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство 11бр. преписки; 

Прокурор Константин Банчев е приключил с постановление за отказ 

да се образува досъдебно производство 1бр. преписки; 

 

2. По компетентност на други органи са изпратени 141бр. преписки.  

 

3. Няма преписки, прекратени с резолюция, съгласно Указание И-

281/8.12.06г. на Главния прокурор на Република България по възлагането, 

извършването и приключването на предварителните проверки, както и реда 

за тяхното продължаване(отменено). 

 

4.Прокурорите са възложили предварителна проверка на органите на 

МВР или на друг специализиран орган общо по 728бр. преписки.Най- 

много предварителни проверки е възложила прокурор Антония Енева- 

Спасова- 123бр. Следват районния прокурор Владимир Василев със 105бр., 

прокурор Дойчо Цанев- с 99бр., младши прокурор Мария Михайлова- с 

95бр. и др. 

След извършена проверка са се върнали общо 656бр. преписки. От тях 

на прокурор Антония Енева- Спасова са 111бр. преписки, на прокурор 

Дойчо Цанев- 93бр. преписки, на младши прокурор Мария Михайлова- 

92бр. преписки, на районния прокурор Владимир Василев-80бр. преписки и 

т. н. 

В края на 2010г. от МВР не са се върнали общо 72бр. преписки, по 

които е възложена проверка. Това представлява общо 10% от броя на 

всички преписки, по които е възложена предварителна проверка. 

През 2010г. прокурорите в РП Казанлък не са извършвали 

предварителна проверка лично. 

4.Образуваните досъдебни производства са общо 2147бр.  

Прокурорите са образували досъдебните производства, по 1061бр. 

преписки. От тях: 
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Районният прокурор Владимир Василев е работил по 239 бр. 

досъдебни производства. Досъдебните производства, които са образувани 

от него са 129бр. от тях; 

Прокурор Дойчо Цанев е работил по 298 бр. досъдебни производства.  

От тях 161бр. досъдебни производства са образувани от него; 

Прокурор Таня Димитрова е работила по 292 бр. досъдебни 

производства.  От тях 142бр. досъдебни производства са образувани от нея; 

Прокурор Иван Стоев е работил по 271 бр. досъдебни производства.  

От тях 139бр. досъдебни производства са образувани от него; 

Прокурор Антоанета Енева- Спасова е работила по 251 бр. досъдебни 

производства.  От тях 123бр. досъдебни производства са образувани от нея; 

Прокурор Христо Петров е работил по 238бр. досъдебни 

производства.  От тях 117бр. досъдебни производства са образувани от 

него; 

Прокурор Кръстин Кацаров е работил по 237бр. досъдебни 

производства.  От тях 91бр. досъдебни производства са образувани от него; 

Прокурор Мария Михайлова е работила по 223 бр. досъдебни 

производства.  От тях 106бр. досъдебни производства са образувани от нея; 

Прокурор Иван Червенков е работил по 80 бр. досъдебни 

производства.  От тях 43бр. досъдебни производства са образувани от него; 

Прокурор Д.Вучков е работил по 17 бр. досъдебни производства.  От 

тях 10бр. досъдебни производства са образувани от него; 

Прокурор Константин Банчев е работил по 1 бр. досъдебни 

производства; 

От общо обжалвани 81 постановления за отказ от образуване на 

досъдебно производство по реда на инстанционния контрол са отменени 28, 

а са потвърдени 53 постановления за отказ. 

 

ІІ.2.През 2011г.: 

 

Общият брой на преписките, по които са работили прокурорите през 

2011 г. е 2529бр. От тях: 

Районният прокурор Владимир Василев е бил наблюдаващ прокурор 

по 158бр.преписки; 

Заместник районният прокурор Кръстин Кацаров е бил наблюдаващ 

прокурор по 338бр. преписки; 

Прокурор Иван Червенков е бил наблюдаващ прокурор по 311бр. 

преписки; 
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Прокурор Христо Петров е бил наблюдаващ прокурор по 302бр. 

преписки; 

Заместник районният прокурор Таня Димитрова е била наблюдаващ 

прокурор по 298бр. преписки; 

Младши прокурор Мария Михайлова е била наблюдаващ прокурор по 

292бр. преписки; 

Прокурор Иван Стоев е бил наблюдаващ прокурор по 291бр. 

преписки; 

Прокурор Антония Енева- Спасова е била наблюдаващ прокурор по 

286бр. преписки; 

Прокурор Дойчо Цанев е бил наблюдаващ прокурор по 249бр. 

преписки; 

Прокурор Константин Банчев е бил наблюдаващ прокурор по 4бр. 

преписки; 

 

През този период прокурорите са решили общо 2417бр. преписки, 

както следва:  

Районният прокурор Владимир Василев е решил по 146бр.преписки; 

Заместник районният прокурор Кръстин Кацаров е решил по 326бр. 

преписки; 

Прокурор Иван Червенков е решил по 297бр. преписки; 

Прокурор Христо Петров е решил по 290бр. преписки; 

Заместник районният прокурор Таня Димитрова е решила по 286бр. 

преписки; 

Младши прокурор Мария Михайлова е решила по 280бр. преписки; 

Прокурор Иван Стоев е решил по 277бр. преписки; 

Прокурор Антония Енева- Спасова е решила по 274бр. преписки; 

Прокурор Дойчо Цанев е решил по 237бр. преписки; 

Прокурор Константин Банчев е решил по 4бр. преписки; 

 

1. На осн. чл. 213 , ал.1 от НПК, от общо решените 2417бр. преписки, 

по 1069бр. преписки е постановен отказ от образуване на досъдебно 

производство. От тях: 

Районният прокурор Владимир Василев е приключил 41бр. преписки 

с постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Иван Червенков е приключил с постановление за отказ да 

се образува досъдебно производство 175бр. преписки; 
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Заместник районният прокурор Кръстин Кацаров е приключил 171бр. 

преписки; 

Прокурор Антония Енева- Спасова е приключила с постановление за 

отказ да се образува досъдебно производство 137бр. преписки; 

Заместник районен прокурор Таня Димитрова и прокурор Иван Стоев 

са приключили с постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство по 119бр. преписки; 

Прокурор Христо Петров е приключил с постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство 116бр. преписки; 

Прокурор Дойчо Цанев е приключил с постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство 96бр. преписки; 

Младши прокурор Мария Михайлова е приключила с постановление 

за отказ да се образува досъдебно производство 95бр. преписки. 

През 2011г. прокурор Константин Банчев няма преписки, решени с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство. 

От общо обжалвани 71 постановления за отказ от образуване на 

досъдебно производство по реда на инстанционния контрол съгласно чл. 

213, ал.2 от НПК са отменени 21, а са потвърдени 50бр.. 

 

2. Преписките, изпратени на МВР или на друг орган за извършване на 

предварителна проверка(чл.1, т.4 от Инструкцията за провеждане на 

предварителни проверки № И 89/10.03.2011г.) са 141бр.   От тях: 

На осн. чл. 1,т.4 от ИПП № И 89/10.03.2011г. прокурорите са 

изпратили  91бр. преписки; 

С резолюция по прокурорите са изпратили по компетентност  6бр. 

преписки; 

С постановление по компетентност прокурорите са изпратили 44бр. 

преписки. 

 

3.През 2011г. с резолюция, постановена на осн. чл. 8 от ИПП 

№89/10.03.2011г. прокурорите са прекратили общо 65бр. преписки. 

 

4.Прокурорите са възложили предварителна проверка на органите на 

МВР или на друг специализиран орган съгласно чл. 1, т.5 от Инструкцията 

за провеждане на предварителни проверки № И 89/10.03.2011г. общо по 

640бр. преписки. Най- много предварителни проверки е възложила 

прокурор Антония Енева- Спасова- 96бр. Следват прокурор Иван 
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Червенков- 95бр., младши прокурор Мария Михайлова- 89бр. и заместник 

районния прокурор Кръстин Кацаров- със 73бр. и др. 

След извършване на предварителна проверка съгласно чл.9, ал.2,т.2 

от Инструкция И 89/10.03.2011г. са върнати общо 658бр. преписки. От тях 

по 74бр. преписки проверките са възложени през 2010г., но са се върнали 

през 2011г. От преписките, върнати след предварителна проверка на 

прокурор Антония Енева- Спасова са 103бр. преписки, на прокурор Иван 

Червенков- 90бр. преписки, на младши прокурор Мария Михайлова- 82бр. 

преписки, на районния прокурор Владимир Василев-78бр. преписки и т. н. 

В края на 2011г. от МВР не са се върнали общо 56бр. преписки, по 

които е възложена проверка. Това представлява общо 8,5% от броя на 

всички преписки, по които е възложена предварителна проверка. 

През 2011г. прокурорите в РП Казанлък не са извършвали 

предварителна проверка лично. 

Към края на 2011г. всички преписки, образувани преди 31.12.2010г. 

са решени.  

 

5.Образуваните досъдебни производства са общо 2201бр.  

Прокурорите са образували досъдебните производства, по 1065бр. 

преписки.  

Беше извършена проверка на преписки, по които е постановен отказ 

от образуване на досъдебно производство, определени чрез случаен подбор 

както следва: 

1.Районен прокурор Владимир Василев-предмет на проверка бяха 

пр.№4255/10г., пр.№3803/10г., пр.№4055/10г., пр.№387/10г, пр.№ 383/10г., 

пр. №2872/11г. и пр.2097/09г. всичките по описа на РП- 

Казанлък.Проверяващият екип не е констатирал нарушения при 

образуването, движението и приключването на преписките, по които 

прокурор Василев е отказал да образува досъдебно производство. Пр. 

№2097/09г. е продължила по- дълго от обичайното, защото лицето, срещу 

което е подадена жалбата, станала повод за възлагане на предварителна 

проверка е било извън страната. Получаването на изисканите документи 

относно неговото местонахождение и провеждането на предварителна 

проверка е продължило няколко месеца.Срокът на проверката е 

продължаван своевременно.Постановлението за отказ е от 7.01.2010г. 

2. Заместник- районен прокурор Кръстин Кацаров- предмет на 

проверка бяха пр.№223/10г., пр. №831/10г., пр. №1302/10г., 

пр.№2496/11г.,пр.№3145/11г., пр.03101/11г. всичките по описа на РП- 
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Казанлък.Проверяващият екип е констатирал , че по пр. №223/10г., а и по 

други преписки, образувани през 2010г. не е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор.Проверяващият екип не е констатирал други 

нарушения при образуването, движението и приключването на 

преписките, по които прокурор Кацаров е отказал да образува досъдебно 

производство. 

3.Заместник- районен прокурор Таня Димитрова- предмет на 

проверка бяха пр. №61/10г., пр. 2338/10г., пр. №2955/10г., пр. №3892/10г., 

пр. №3601/10г., пр. №1201/10г., пр. №101/10г., пр. №359/10г., пр. 

№1129/11г, пр. №2321/11г., пр. №2554/11г. пр. №2394/11г., пр. №2304/11г. 

всичките по описа на РП- Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал 

нарушения при образуването, движението и приключването на 

преписките, по които прокурор Димитрова е отказала да образува 

досъдебно производство. 

4. Прокурор Дойчо Цанев- предмет на проверка бяха пр. 

№4280/10г., пр. №1993/10г., пр. № 337/10г.,пр. №902/11г., пр. №1309/11г., 

пр. №20/11г., пр. №1303/11г., пр. №915/11г., пр. №436/11г. всичките по 

описа на РП Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал нарушения 

при образуването, движението и приключването на преписките, по които 

прокурор Цанев е отказал да образува досъдебно производство. 

5. Прокурор Иван Червенков- предмет на проверка бяха 

пр.№51/10г., пр. №198/10г., пр. №3694/10г., пр. №1473/11г., пр. №2441/11г., 

пр. №1314/11г.всичките по описа на РП- Казанлък. Проверяващият екип не 

е констатирал нарушения при образуването, движението и 

приключването на преписките, по които прокурор Червенков е отказал да 

образува досъдебно производство. 

6. Прокурор Христо Петров- предмет на проверка бяха пр. 

№4158/10г. ,пр. №2813/10г., пр. 03475/10г., пр.№212/11г., пр. №340/11г. 

всичките по описа на РП- Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал 

нарушения при образуването, движението и приключването на 

преписките, по които прокурор Петров е отказал да образува досъдебно 

производство. 

7.Прокурор Антония Енева- Спасова- предмет на проверка бяха пр. 

№4234/10г., пр. №4284/10г., пр. №4290/10г., пр. №3154/10г., пр. №648/11г., 

пр. №734/11г. и пр. №798/11г. Проверяващият екип не е констатирал 

нарушения при образуването, движението и приключването на 

преписките, по които прокурор Спасова е отказала да образува досъдебно 

производство. 
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8.Прокурор Иван Стоев- предмет на проверка бяха пр. №1647/11г., 

пр. №2033/11г., пр. №1858/11г., пр. №1846/11г., пр. №1292/10г., пр. 

№2029/10г., пр. №3855/10г, пр. №1998/11г., всичките по описа на РП- 

Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал нарушения при 

образуването, движението и приключването на преписките, по които 

прокурор Стоев е отказал да образува досъдебно производство. 

9. Младши прокурор Мария Михайлова-предмет на проверка бяха 

пр. №3453/11, пр. №3436/11г., пр. №2762/11г.,пр. №827/10г., пр. №2819/10г. 

всичките по описа на РП Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал 

нарушения при образуването, движението и приключването на 

преписките, по които младши прокурор Михайлова е отказала да образува 

досъдебно производство. 

 

 ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението 

на досъдебните производства, бързи и незабавни производства в РП – 

Казанлък, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

ІІІ.1.Проверка на наблюдаваните досъдебни производства, бързи и 

незабавни производства: 

 

ІІІ.1.1.Наблюдавани досъдебни производства, бързи и незабавни 

производства  през 2010г.: 

 

Наблюдаваните досъдебни, бързи и незабавни производства през 2010г. са 

били общо 2806, от които 2715 досъдебни производства, 86 бързи 

производства и 5 незабавни производства. През 2010 г. са образувани 2056 

досъдебни производства и са наблюдавани още 659 досъдебни 

производства, които са били образувани през предходни години, 

образувани са 124 бързи производства, като 38 от тях са преобразувани по 

общия ред. Отделно от това са наблюдавани още 2бр. бързи производства, 

образувани в предходен период. Наблюдаваните досъдебни производства, 

бързи и незабавни производства, през 2010г., са разпределени по 

прокурори, както следва: 

 Районният прокурор Владимир Василев  наблюдавал 325 

производства, от които 309 досъдебни производства, 16 бързи 

производства, като 1 е преобразувано по общия ред и 1 незабавно 

производство; 
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Прокурор Дойчо Цанев наблюдавал 406 производства от които 394 

досъдебни производства и 22 бързи производства, като 9 са преобразувани 

по общия ред;  

Прокурор Антония Енева- Спасова наблюдавала 344 производства, 

от които 335 досъдебни производства и 10 бързи производства, като 1 е 

преобразувано по общия ред; 

Прокурор Христо Петров наблюдавал 341 производства, от които 

332 досъдебни производства, 11 бързи производства, като 2 са 

преобразувани по общия ред, както и 1 незабавно производство, което 

също е преобразувано по общия ред;  

Заместник- районен прокурор Кръстин Кацаров наблюдавал 342 

производства, от които 328 досъдебни производства, 14 бързи 

производства, като 1 е преобразувано по общия ред, както и 1 незабавно 

производство;  

Заместник- районен прокурор Таня Димитрова наблюдавала 335 

производства, от които 325 досъдебни производства, както и 14 бързи 

производства, като 4 са преобразувани по общия ред;  

Прокурор Иван Стоев наблюдавал 325 производства, от които 317 

досъдебни производства, 14 бързи производства, като 5 са преобразувани 

по общия ред;  

Младши прокурор Мария Михайлова наблюдавала 240 

производства, от които 237 досъдебни производства, както и 8 бързи 

производства, като 5 са преобразувани по общия ред;  

Прокурор Иван Червенков наблюдавал 119 производства, от които 

117 досъдебни производства и 3 бързи производства, като 1 е 

преобразувано по общия ред;  

Прокурор Д.Вучков наблюдавал 29 производства, от които 21 

досъдебни производства, 14 бързи производства, като 9 са преобразувани 

по общия ред, както и 3 незабавни производства;  

 

  През 2010 г. са решени 2514 производства, от които 2421 досъдебни 

производства, 88 бързи производства и 5 незабавни производства. Към 

края на проверявания период 77 досъдебни производства са се намирали за 

произнасяне при прокурор. 

Районният прокурор Владимир Василев е решил общо 291 

производства, от които 277 досъдебни производства, 13 бързи 

производства и 1 незабавно производство; 
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Прокурор Дойчо Цанев решил 364 производства от които 353 

досъдебни производства и 11 бързи производства;  

Прокурор Антония Енева- Спасова решила 324 производства, от 

които 314 досъдебни производства и 10 бързи производства; 

Заместник- районен прокурор Таня Димитрова решила 309 

производства, от които 295 досъдебни производства, 12 бързи 

производства, както и 2 незабавни производства;  

Прокурор Христо Петров решил 307 производства, от които 298 

досъдебни производства и 9 бързи производства;  

Заместник- районен прокурор Кръстин Кацаров решил 299 

производства, от които 284 досъдебни производства, 14 бързи 

производства, както и 1 незабавно производство;  

Прокурор Иван Стоев решил 295 производства, от които 285 

досъдебни производства и 10 бързи производства;  

Младши прокурор Мария Михайлова наблюдавала 240 

производства, от които 237 досъдебни производства, както и 8 бързи 

производства, като 5 са преобразувани по общия ред;  

прокурор Иван Червенков решил 92 производства, от които 92 

досъдебни производства;  

прокурор Д.Вучков решил 26 производства, от които 21 досъдебни 

производства, 4 бързи производства, като и 1 незабавно производство;  

прокурор Константин Банчев решил 2 производства, от които 2 

бързи производства;  

 Наблюдателните преписки на наблюдаваните досъдебни 

производства, които се намират на производство при разследващите 

органи се съхраняват в служба „Регистратура и деловодство” на РП- 

Казанлък. 

В изпълнение на правомощията си по чл. 242, ал.2 от НПК, прокурор 

е изпратил на разследващия орган 47 броя досъдебни производства. Това 

представлява 1,94% от  общия брой на решените ДП. Най- голям брой ДП, 

изпратени на разследващия орган има заместник- районен прокурор Таня 

Димитрова- 12бр. Това са 4.06% от общия брой на ДП, които тя е решила 

през 2010г.  

Разследващите органи са изготвили 296бр. предложения за 

продължаване на срока на разследване до наблюдаващия прокурор. От тях 

прокурорите са уважили 294бр. предложения, а две предложения са 

оставени без уважение. 
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Наблюдаващите прокурори са направили 130бр. искания за 

продължаване на срока на разследване до административния ръководител 

на РП- Казанлък съгласно чл.234, ал. 3, изр.1 от НПК. Това представлява 

4.63% от броя на всички производства, наблюдавани през 2010г.Всички  

искания за продължаване на срока на разследване са уважени. 

Наблюдаващите прокурори са направили 68бр. искания за 

продължаване на срока на разследване до административния ръководител 

на по- горестоящата прокуратура съгласно чл.234, ал. 3, изр.2 от НПК. 

Това представлява 2,42% от всички производства, наблюдавани през 2010г. 

Всички  искания за продължаване на срока на разследване са уважени. 

 

Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства в районна 

прокуратура- Казанлък за периода 1.01. 2010г.- 31. 12. 2011г; 

 

ІІІ.1.2.Наблюдавани досъдебни производства през 2011г.: 

 

Наблюдаваните досъдебни и бързи производства през 2011г. са били 

общо 3169, от които 3107 досъдебни производства и 62 бързи 

производства. През 2011г. в РП- Казанлък не са наблюдавани незабавни 

производства. Образувано е 1 незабавно производство, но то е 

преобразувано по общия ред. През 2011 г. са образувани 2138 досъдебни 

производства и са наблюдавани още 969 досъдебни производства, които са 

били образувани през предходни години. Наблюдаваните досъдебни 

производства през 2011г. са разпределени по прокурори, както следва: 

 Районният прокурор Владимир Василев  наблюдавал 173 

производства, от които 168 досъдебни производства и 5 бързи 

производства; 

Заместник- районния прокурор Таня Димитрова  наблюдавала 442 

производства, от които 433 досъдебни производства и 9 бързи 

производства.  

Прокурор Христо Петров наблюдавал 433 производства, от които 

427 досъдебни производства и 6 бързи производства. 

Прокурор Иван Червенков наблюдавал 423 производства, от които 

415 досъдебни производства и 8 бързи производства. 

Младши прокурор Мария Михайлова  наблюдавала 368 производства, 

от които 362 досъдебни производства и 6 бързи производства. 
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Прокурор Иван Стоев наблюдавал 348 производства, от които 344 

досъдебни производства и 4 бързи производства. 

Заместник- районния прокурор Кръстин Кацаров  наблюдавал 344 

производства, от които 331 досъдебни производства и 13 бързи 

производства.  

Прокурор Дойчо Цанев наблюдавал 328 производства, от които 322 

досъдебни производства и 6 бързи производства. 

Прокурор Антония Енева- Спасова наблюдавала 302 производства, 

от които 297 досъдебни производства и 5 бързи производства. 

Прокурор Константин Банчев наблюдавал 8 производства, от които 8 

досъдебни производства. 

 

  През 2011 г. са решени 2820 производства, от които 2761 досъдебни 

производства и 59 бързи производства. Към края на проверявания период 

103 досъдебни производства и 1 бързо производство са се намирали за 

произнасяне при прокурор. 

Районният прокурор Владимир Василев  решил 150 производства, от 

които 145 досъдебни производства и 5 бързи производства. В края на 

2011г. за произнасяне при него са били 10 досъдебни производства; 

Заместник- районния прокурор Таня Димитрова  решила 401 

производства, от които 392 досъдебни производства и 9 бързи 

производства. В края на 2011г. за произнасяне при нея са били 16 

досъдебни производства; 

Прокурор Христо Петров решил 396 производства, от които 390 

досъдебни производства и 6 бързи производства. В края на 2011г. за 

произнасяне при него са били 14 досъдебни производства; 

Прокурор Иван Червенков решил 369 производства, от които 361 

досъдебни производства и 8 бързи производства. В края на 2011г. за 

произнасяне при него са били 5 досъдебни производства; 

Младши прокурор Мария Михайлова  решила 326 производства, от 

които 322 досъдебни производства и 4 бързи производства. В края на 

2011г. за произнасяне при нея са били 11 досъдебни производства; 

Прокурор Дойчо Цанев решил 314 производства, от които 307 

досъдебни производства и 6 бързи производства. В края на 2011г. за 

произнасяне при него са били 6 досъдебни производства; 

Прокурор Иван Стоев решил 303 производства, от които 297 

досъдебни производства и 6 бързи производства. В края на 2011г. за 

произнасяне при него са били 9 досъдебни производства; 
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Заместник- районния прокурор Кръстин Кацаров  решил 293 

производства, от които 282 досъдебни производства и 11 бързи 

производства. В края на 2011г. за произнасяне при него са били 20 

досъдебни производства; 

Прокурор Антония Енева- Спасова решила 302 производства, от 

които 297 досъдебни производства и 5 бързи производства.В края на 2011г. 

за произнасяне при нея са били 13 досъдебни производства; 

Прокурор Константин Банчев решил 5 производства, от които 5 

досъдебни производства. 

 

 Наблюдателните преписки на наблюдаваните досъдебни 

производства, които се намират на производство при разследващите 

органи се съхраняват в служба „Регистратура и деловодство” на КРП.  

Прокурорът е постановил разследването да се извърши по общия ред 

по 1 незабавно производство. 

В изпълнение на правомощията си по чл. 242, ал.2 от НПК, прокурор 

е изпратил на разследващия орган 27 броя досъдебни производства. Това 

представлява 0,97% от  общия брой на решените ДП.  

 

Разследващите органи са изготвили 424бр. предложения за 

продължаване на срока на разследване до наблюдаващия прокурор. От тях 

уважени са 410бр. предложения, а 14 предложения са оставени без 

уважение. 

Наблюдаващите прокурори са направили 260бр. искания за 

продължаване на срока на разследване до административния ръководител 

на съответната прокуратура съгласно чл.234, ал. 3, изр.1 от НПК. Това 

представлява 8, 2% от всички производства, наблюдавани през 2011г. 

Всички  искания за продължаване на срока на разследване са уважени. 

Наблюдаващите прокурори са направили 13бр. искания за 

продължаване на срока на разследване до административния ръководител 

на по- горестоящата прокуратура съгласно чл.234, ал. 3, изр.2 от НПК. От 

тях уважени са 12  искания за продължаване на срока на разследване, а 1 

искане е оставено без уважение.Това представлява 0,4% от броя на всички 

производства, наблюдавани през 2011г. 

 

Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства в районна 

прокуратура- Казанлък за периода 1.01. 2010г.- 31. 12. 2011г; 
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ІІІ.2.Проверка на образуването и движението на спрените 

наказателни производства 

 

ІІІ.2.1.Спрени наказателни производства през 2010г.: 

 

В началото на 2010г. общият брой на спрените досъдебни 

производства, които РП- Казанлък е наблюдавала са 15567бр. От тях 

413бр.(2,6%) се водят срещу известен извършител, а останалите – 

15154бр.(97,4%) се водят срещу неизвестен извършител. 

От общо 413бр. спрени ДП, водени срещу известен извършител, 

386бр. са спрени на осн. чл.244, ал.1,т.1 от НПК, а останалите 27бр. са 

спрени на осн. чл. 244, ал.1, т.3 от НПК- поради невъзможност единствен 

свидетел- очевидец да бъде разпитан. 

През 2010 г. са спрени общо 1209 досъдебни производства или 59% 

от приключените разследвания. От тях 152 или 12,57% от делата, спрени 

през 2010г. се водят срещу известен извършител. Останалите 1057 ДП, 

които са спрени през 2010г. се водят срещу неизвестен извършител. 

През 2010г. са възобновени са 396бр. наказателни производства или 

2,5% от общо спрените дела. От тях 149бр. са приключени. От тях 102 

(68%) са прекратени по давност след като са били възобновени. От общо 

прекратените по давност, 11бр. досъдебни производства(11%) са 

водени срещу известен извършител, а 91бр.(89%) са водени срещу 

неизвестен извършител.  

 

а/ спрени срещу известен извършител: 

 

Както беше посочено и по- горе през 2010 г. са спрени 152 

наказателни производства, водени срещу известен извършител. 

Постановленията за спиране са мотивирани. Съдържат описание на 

извършените процесуални действия, както и конкретна причина за 

спирането. Посочено е, че съответният извършител е обявен за ОДИ и се 

сочи номера на телеграмата или бюлетина, с която е извършено това 

действие. Спазва се чл. 244, ал.3 от НПК като препис от постановлението 

се изпраща на обвиняемия, както и на пострадалия или неговите 

наследници. Постановленията са изготвени в едномесечния срок по чл. 

242, ал.3 от НПК. В тях се посочва, че съгласно чл. 244, ал.5 от НПК 
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постановлението може да бъде обжалвано от обвиняемия, пострадалия или 

неговите наследници пред РС- Казанлък в 7-дневен срок.  

 

При случаен подбор беше извършена проверка на преписки, по които 

е постановено спиране на досъдебно производство, както следва: 

Пр. пр. №2171/10г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Иван Стоев- делото е образувано от прокурор Иван Стоев на 

24. 06. 2010г. срещу М. М. за престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от 

НК. На 17. 08. 2010г. досъдебното производство е спряно на осн. чл. 244, 

ал.1,т.1 от НПК. В постановлението е посочено, че М. е обявен за ОДИ. 

Прокурор Стоев е искал делото едва на 24. 02. 2012г. и на 13. 03. 2012г. 

Понеже не получил делото, на 16. 03. 2012г. изпратил сигнал до 

Началника на РУ”П” Казанлък с копие до ОП- Стара Загора, с мнение, че  

делото е изгубено и с искане да се предприемат мерки за неговото 

издирване или възстановяване. 

Пр. пр. №14/10г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Иван Стоев- делото е образувано от прокурор Иван Стоев 

срещу А. А. за престъпление по чл. 149, ал.2,вр. с ал.1 от НК. На 3.06. 

2010г. е спряно, защото А. е извън страната. В постановлението е 

посочено, че лицето е обявено за ОДИ. По делото не са изпращани 

напомнителни писма. Прокурорът го е изискал за проверка дали са налице 

обстоятелства за неговото възобновяване на 19. 10. 2011г. Извършена е 

проверка и делото не е възобновено поради липса на основание за това. 

Досъдебното производство е включено в регистъра на лицата срещу 

които се водят две и повече дела.  

Пр. пр. №2505/07г. по описа на РП- Казанлък-делото е образувано 

на 16.07.07г. за престъпление по чл. 310, ал.1 от НК. Спряно е на 27. 08. 

2007г. Информация относно наличието на основание за възобновяване на 

делото е искана само веднъж – през 2008г. Към настоящия момент 

наблюдаващ прокурор е Владимир Василев. 

 

Предмет на проверка бяха и пр.№4208/10г., пр. №3968/01г., пр. 

№2846/01г, пр. №1831/94г., пр. №2935/08г., пр. №3646/09г., пр. 

№2646/07г., пр. №4249/07г., пр. №3486/06г., пр. №1037/96г., пр. 

№2420/07г., пр.№1429/06г. По една част от тези преписки има пропуски, 

аналогични на пропуските, допуснати по преписките описани по- горе.По 

другата част от преписките не се констатираха нарушения по 

образуването и движението. 
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б/ спрени срещу неизвестен извършител: 

 

Пр. пр. №3636/10 г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Антония Енева- Спасова: Досъдебното производство се води 

за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 от НК. Към преписката е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Прокурор Спасова е спряла 

делото, водено срещу неизвестен извършител, на 24.11.2010г. 

Пострадалият е получил препис от постановлението съгласно чл. 244, ал.3 

от НПК. Към датата на настоящата проверка наблюдаващият прокурор 

не е искала от РУ”Полиция”- Казанлък информация какви ОИД са 

извършени за разкриване на автора и не е изискала план за предстоящите 

действия в тази насока. По аналогичен начин прокурор Енева- Спасова е 

действала и по пр. №3561/10г., пр. №2252/10г. и пр. №3648/10г.  по описа 

на РП- Казанлък.  

Пр. пр. №3277/10 г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Иван Стоев: Досъдебното производство се води за 

престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Към преписката е приложен протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор. Прокурор Стоев е спрял делото, водено 

срещу неизвестен извършител, на 16.11.2010г. Пострадалият е получил 

препис от постановлението съгласно чл. 244, ал.3 от НПК. Към датата на 

настоящата проверка наблюдаващият прокурор не е искал от 

РУ”Полиция”- Казанлък информация какви ОИД са извършени за 

разкриване на автора и не е изискал  план за предстоящите действия в 

тази насока. По аналогичен начин е действал прокурор Стоев и по пр. 

№2074/10г., пр. №3756/10г.  и пр. №3786/10г. по описа на РП- Казанлък.  

Пр. пр. №3607/10 г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ е 

младши прокурор Мария Михайлова: Досъдебното производство се 

води за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Към преписката е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Прокурор Михайлова е 

спряла делото, водено срещу неизвестен извършител, на 23.11.2010г. 

Пострадалият е получил препис от постановлението съгласно чл. 244, ал.3 

от НПК. Към датата на настоящата проверка наблюдаващият прокурор 

не е искала от РУ”Полиция”- Казанлък информация какви ОИД са 

извършени за разкриване на автора и не е изискала план за предстоящите 

действия в тази насока. По аналогичен начин младши прокурор Михайлова 

е действала и по пр. №2718/10г. и пр. №3759/10г.и двете по описа на РП- 

Казанлък. 

Пр. пр. №73/10 г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Владимир Василев. Досъдебното производство се води за 

престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Към преписката е приложен протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор. Прокурор Василев е спрял делото, 

водено срещу неизвестен извършител на 17. 3. 2010г. Пострадалият е 

получил препис от постановлението съгласно чл. 244, ал.3 от НПК. Към 



 29 

датата на настоящата проверка наблюдаващият прокурор не е искал от 

РУ”Полиция”- Казанлък информация какви ОИД са извършени за 

разкриване на автора и не е изискал план за предстоящите действия в 

тази насока. По аналогичен начин прокурор Василев е действал и по пр. 

№346/10г., пр. №499/10г. и пр. №1544/10г., всички по описа на РП- 

Казанлък. 

Пр. пр. №74/10 г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ е 

прокурор Таня Димитрова: Досъдебното производство се води за 

престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Към преписката е приложен протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор. Прокурор Димитрова е спряла делото, 

водено срещу неизвестен извършител на 4. 03. 2010г. Пострадалият е 

получил препис от постановлението съгласно чл. 244, ал.3 от НПК. Към 

датата на настоящата проверка наблюдаващият прокурор не е искала 

от РУ”Полиция”- Казанлък информация какви ОИД са извършени за 

разкриване на автора и не е изискала план за предстоящите действия в 

тази насока. По аналогичен начин прокурор Димитрова е действала и по 

пр. №842/10г., пр. №1964/10г., пр. №2095/10г. и пр. №2162/10г. всичките 

по описа на РП- Казанлък. 

Пр. пр. №750/10 г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Кръстин Кацаров: Досъдебното производство се води за 

престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. Към преписката е приложен протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор. Прокурор Кацаров е спрял делото, 

водено срещу неизвестен извършител на 6. 4. 2010г. Пострадалият е 

получил препис от постановлението съгласно чл. 244, ал.3 от НПК. Към 

датата на настоящата проверка наблюдаващият прокурор не е искал от 

РУ”Полиция”- Казанлък информация какви ОИД са извършени за 

разкриване на автора и не е изискал план за предстоящите действия в 

тази насока. По аналогичен начин прокурор Кацаров е действал и по пр. 

№841/10г., пр. №525/10г. и пр. №3526/10г., всички по описа на РП- 

Казанлък. 

Пр. пр. №196/10 г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Дойчо Цанев: Досъдебното производство се води за 

престъпление по чл. 198, ал.1 от НК. Към преписката е приложен протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор. Прокурор Цанев е спрял делото, водено 

срещу неизвестен извършител на 31. 3. 2010г. Пострадалият е получил 

препис от постановлението съгласно чл. 244, ал.3 от НПК. Към датата на 

настоящата проверка наблюдаващият прокурор не е искал от 

РУ”Полиция”- Казанлък информация какви ОИД са извършени за 

разкриване на автора и не е изискал план за предстоящите действия в 

тази насока. По аналогичен начин прокурор Цанев е действал и по пр. 

№93/10г., пр. №504/10г., пр. №578/10, пр. №2122/10г. и пр. №114/10г., 

всички по описа на РП- Казанлък. 
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 Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства в Районна 

прокуратура- Казанлък за периода 1.01. 2010г.- 31. 12. 2011г; 

   

ІІІ.2.2.Спрени наказателни производства през 2011г.: 

 

В началото на 2011г. всички спрени ДП, включително от предходни 

години, които РП- Казанлък наблюдавала са 16475бр.От тях 398бр. или 

2,4% от спрените ДП се водят срещу известен извършител,  а останалите 

16 077бр. или 97, 6% от спрените ДП се водят срещу неизвестен 

извършител. 

От спрените ДП, водени срещу известен извършител, 367 бр. са 

спрени на основание чл. 244, ал.1, т.1 вр. с чл. 25, т.2 от НПК, а останалите 

31бр. са спрени на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК. 

През 2011 г. са спрени общо 1224 наказателни производства, от 

които 1119 срещу неизвестен извършител и 105 или 8,57% срещу известен 

извършител. Следователно в края на 2011г. РП- Казанлък наблюдава 

17157бр. спрени досъдебни производства. От тях 384бр. или 2,2% се 

водят срещу известен извършител, а останалите 16 771бр. спрени ДП 

или 97, 8% се водят срещу неизвестен извършител. 

През 2011г. са възобновени 629 или 3,8% от спрените наказателни 

производства. От тях 607 са прекратени или внесени в съда. От 

прекратените дела, 551бр. досъдебни производства са прекратени поради 

изтичане на предвидената в закона давност за наказателно преследване. От 

тях 7бр. ДП или 1% , са водени срещу известен извършител и 544бр. 

ДП, водени срещу неизвестен извършител.  

 

а/ спрени срещу известен извършител: 

 

Както беше посочено и по- горе през 2011 г. са спрени 105 

наказателни производства, водени срещу известен извършител.  

Бяха проверените следните спрени дела, определени чрез случаен 

подбор: 

 

Пр.пр. №614/2010г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор младши прокурор Мария Михайлова- делото е  образувано 

срещу Х. Д. за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК. На 3. 01. 2011г. 

младши прокурор Мария Михайлова го спряла. В постановлението е 
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посочено, че обвиняемият е обявен за ОДИ. Сочи и номера на телеграмата. 

На 19. 10. 2011г.  младши прокурор Михайлова изготвила Европейска 

заповед за арест. ; 

Пр. пр. №00554/00г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Антония Енева- Спасова- преписката е заведена на 22. 10. 

2010г. Делото е образувано срещу З. А. за престъпление по чл. 182, ал.2 от 

НК. С постановление от 3. 01. 2006г. прокурор Енева- Спасова го спряла на 

осн. чл. 244, ал.1, т.1 вр. с чл. 25, т.2 от НПК.В постановлението за спиране  

е посочено, че А. е обявена за местно издирване. При спиране на ДП 

наблюдаващият прокурор дала указания да я информират за резултата от 

ОИМ на всеки три месеца. Тези указания на наблюдаващия прокурор не са 

изпълнени. Информация относно наличието на основание за възобновяване 

на делото е искана чак на 1.02.2012г. 

Пр. пр. №2297/08г по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Иван Стоев- делото е образувано от прокурор Иван Стоев на 

4.03.2008г. срещу П. А. за престъпление по чл. 194, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от 

НК. На 10.05.2008г. е спряно на осн. чл. 244, ал.1, т.3 от НПК поради това, 

че свидетел- очевидец е с неизвестен адрес. Посочено е, че лицето е 

обявено за местно издирване. Делото е възобновено на 4. 10. 2011г., т. е. 

след изтичане на едногодишния срок по чл. 244, ал.8 от НПК. 

Пр. пр. №1092/07г по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Иван Стоев- делото е образувано от прокурор А. Д. срещу три 

лица за престъпление по чл. 325, ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 от НК. На 

24.09.2007г. прокурор Динков спрял делото за 1 година поради 

отсъствието на единия от извършителите и разглеждането на делото в 

негово отсъствие би попречило да се разкрие обективната истина. На 16. 

05. 2008г. прокурор Динков извършил проверка дали са налице основания 

за възобновяване на делото и установил, че такива липсват. Прокурор 

Динков напуснал РП Казанлък. Делото е поискано от прокурор Иван 

Стоев чак на 18. 11. 2011г. В писмото си до РУ”П”Казанлък прокурор 

Стоев посочил, че срокът за възобновяване на делото е изтекъл на 24. 09. 

2008г. Аналогично искане той направил на 3. 01. 2012г. и на 13. 03. 2012г. 

Понеже не получил делото, на 16. 03. 2012г. изпратил сигнал до 

Началника на РУ”П” Казанлък с копие до ОП- Стара Загора, с мнение, че  

делото е изгубено и с искане да се предприемат мерки за неговото 

издирване или възстановяване. 

Пр. пр. №02503/01г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Таня Димитрова- преписката е заведена на 16. 04. 2002г. 
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Делото е водено срещу А. Х. за престъпление по чл. 212, ал.1 от НК и М. 

С. за престъпление по чл. 211, ал.1 от НК. С постановление от 11. 10. 

2007г. прокурор Таня Димитрова го спряла. Информация относно 

наличието на основание за възобновяване на делото е искана чак на 

15.11.2011г.  

Пр. пр. №02403/06г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Иван Червенков- преписката е заведена на 07. 07. 2006г.Делото 

е водено срещу пет лица за престъпление по чл. 235, ал.3, т.1 от НК. С 

постановление от 25. 05. 2007г. прокурор Иван Червенков го спрял. 

Информация относно наличието на основание за възобновяване на делото 

е искана чак на 18.11.2011г. Понеже не получил делото, на 16. 03. 2012г. 

прокурор Червенков изпратил сигнал до Началника на РУ”П” Казанлък с 

копие до ОП- Стара Загора, с мнение, че  делото е изгубено и с искане да 

се предприемат мерки за неговото издирване или възстановяване. 

пр. пр. №1623/11 г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Иван Червенков: преписката е заведена на 28. 04. 2011г. 

Делото е водено за престъпление по чл. 343, ал.1, б.”б” от НК. С 

постановление от 15. 07. 2011г. прокурор Иван Червенков го спрял. 

Информация относно наличието на основание за възобновяване на делото 

е искана чак на 07.03.2012г. 

Пр. пр. №02532/09г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Христо Петров- преписката е заведена на 5. 08. 2009г. Делото е 

водено срещу К. М. за престъпление по чл. 244, ал.1, т.1 вр. с чл. 25, ал.1 от 

НК. С постановление от 22. 10. 2009г. прокурор Христо Петров го спрял. 

Информация относно наличието на основание за възобновяване на делото 

е искана чак на 18. 10. 2011г. По аналогичен начин прокурор Петров е 

действал и по пр. №00107/09г. по описа на РП- Казанлък. 

 

Предмет на проверка бяха  и преписки №373/11г. и пр. №1350/11г. с 

наблюдаващ прокурор младши прокурор М. Михайлова, пр. №2809/11г. с 

наблюдаващ прокурор Иван Стоев, пр.№847/11г. с наблюдаващ прокурор 

Владимир Василев, пр. №2935/08г., пр. №2694/03г. и пр. №2857/11г. с 

наблюдаващ прокурор Христо Петров. По една част от тези преписки 

има пропуски, аналогични на пропуските, допуснати по преписките 

описани по- горе. По другата част от преписките не се констатираха 

нарушения по образуването и движението. 

 

б/ спрени срещу неизвестен извършител: 
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Бяха проверените следните спрени дела, определени чрез случаен 

подбор: 

 

Пр. пр. №308/11 г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Иван Стоев: Досъдебното производство се води за 

престъпление по чл. 195, ал.1 от НК. Към преписката е приложен протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор. Прокурор Стоев е спрял делото, водено 

срещу неизвестен извършител на 28. 2. 2011г. Пострадалият е получил 

препис от постановлението съгласно чл. 244, ал.3 от НПК. Към датата на 

настоящата проверка наблюдаващият прокурор не е искал от 

РУ”Полиция”- Казанлък информация какви ОИД са извършени за 

разкриване на автора и не е изискал план за предстоящите действия в 

тази насока. По аналогичен начин прокурор Стоев е действал и по пр. 

№329/11г. по описа на РП- Казанлък. 

Пр. пр. №132/11 г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Христо Петров: Досъдебното производство се води за 

престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Към преписката е приложен протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор. Прокурор Петров е спрял делото, 

водено срещу неизвестен извършител на 22. 2. 2011г. Пострадалият е 

получил препис от постановлението съгласно чл. 244, ал. 3 от НПК. Към 

датата на настоящата проверка наблюдаващият прокурор не е искал от 

РУ”Полиция”- Казанлък информация какви ОИД са извършени за 

разкриване на автора и не е изискал план за предстоящите действия в 

тази насока. По аналогичен начин прокурор Петров е действал и по пр. 

№412/11г. по описа на РП- Казанлък. 

Пр. пр. №274/11 г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Дойчо Цанев: Досъдебното производство се води за 

престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Към преписката е приложен протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор. Прокурор Цанев е спрял делото, водено 

срещу неизвестен извършител на 28. 2. 2011г. Пострадалият е получил 

препис от постановлението съгласно чл. 244, ал. 3 от НПК. Към датата на 

настоящата проверка наблюдаващият прокурор не е искал от 

РУ”Полиция”- Казанлък информация какви ОИД са извършени за 

разкриване на автора и не е изискал план за предстоящите действия в 

тази насока. 

Пр. пр. №04225/10 г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Антония Енева- Спасова: Досъдебното производство се води 

за престъпление по чл. 235, ал.1 от НК. Към преписката е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Прокурор Енева- Спасова е 

спряла делото, водено срещу неизвестен извършител на 25. 2. 2011г. 

Пострадалият е получил препис от постановлението съгласно чл. 244, ал.3 

от НПК. Към датата на настоящата проверка наблюдаващият прокурор 
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не е искала от РУ”Полиция”- Казанлък информация какви ОИД са 

извършени за разкриване на автора и не е изискала план за предстоящите 

действия в тази насока. 

Пр. пр. №00401/11 г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Иван Червенков: Досъдебното производство се води за 

престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 от НК. Към преписката е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Прокурор Червенков е спрял 

делото, водено срещу неизвестен извършител на 25. 2. 2011г. Пострадалият 

е получил препис от постановлението съгласно чл. 244, ал.3 от НПК. Към 

датата на настоящата проверка наблюдаващият прокурор не е искал от 

РУ”Полиция”- Казанлък информация какви ОИМ са извършени за 

разкриване на автора и не е изискал план за предстоящите действия в 

тази насока. 

Пр. пр. №00330/11 г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Таня Димитрова: Досъдебното производство се води за 

престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 от НК. Към преписката е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Прокурор Димитрова е спряла 

делото, водено срещу неизвестен извършител на 25. 2. 2011г. Пострадалият 

е получил препис от постановлението съгласно чл. 244, ал.3 от НПК. Към 

датата на настоящата проверка наблюдаващият прокурор не е искала 

от РУ”Полиция”- Казанлък информация какви ОИД са извършени за 

разкриване на автора и не е изискала план за предстоящите действия в 

тази насока. На 29. 05. 12г. делото е възобновено. 

 

Предмет на проверка бяха и пр. №1560/11г., пр. №1931/11г., пр. 

№1728/11., пр. №1597/11г., пр. №2015/11г., пр. №1910/11г., пр. 

№1230/11г., пр. №3221/11г., пр. №1625/11г., пр. №1990/11г., пр. 03318/11г., 

пр. №3174/11г., пр. №1741/11г. всичките по описа на РП- Казанлък. По 

една част от тези преписки има пропуски, аналогични на пропуските, 

допуснати по преписките описани по- горе. По друга част от преписките 

не се констатираха нарушения по образуването и движението. 

 

В изпълнение на заповед №55/27. 06. 2011г. на ОП- Стара Загора, на 

осн. чл. 46, ал.2, т.1 от НПК, по данни на служба „Регистратура и 

деловодство” на КРП, е изготвен списък на спрените ДП, водени срещу 

известен извършител и наблюдавани от КРП по години. В него се 

отразяват номера на прокурорската преписка, наблюдаващия прокурор, 

датата на образуване(преобразуване, възобновяване) на ДП, дата на 

спиране, правно основание за спиране, типът на ДП(дознание или 

следствие),номера на ДП, разследващият орган, името на дознателя или 

следователя, името на лицето срещу което се води делото, ЕГН, правната 
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квалификация на престъплението за което е образувано спряното дело и 

датата, на която е възобновено. През м. юли 2011г. списъците са 

предоставени на РУ”П” Казанлък и на ОСлС Стара Загора за установяване 

на досъдебните производства и изпращането им в последствие на 

наблюдаващите прокурори. Тези действия са предприети с цел да се 

предотврати погасяването на наказателната отговорност по давност. 

Установено е, че тези дела се водят като наблюдавани от прокурори, 

които отдавна не са в КРП. Със заповед №РП 4/23.01.2012г. на районния 

прокурор на РП- Казанлък наблюдателните производства от тази категория 

дела са преразпределени между наличните прокурори. С нея е разпоредено 

на прокурорите в КРП да извършат проверка по всяко едно ДП. 

Прокурорите са изискали делата и са установили, че 28бр. от тях не могат 

да бъдат открити. Изгубването на делата води до извода, че в периода до 

2009г. РУ”П”Казанлък е допуснало сериозни нарушения при съхраняване 

на спрените досъдебни производства. По този повод прокурорите са 

изпратили за всеки конкретен случай сигнал до Началника на 

РУ”Полиция” гр. Казанлък с копие до Окръжна прокуратура- гр. Стара 

Загора. На проверяващия екип е служебно известно, че Окръжният 

прокурор на ОП- Стара Загора е предприел съответни действия, в резултат 

на които РУ”П” Казанлък е открила и изпратила на КРП  9 бр. ДП. Друга 

част от делата са възстановени. 

Бяха проверените следните спрени дела, определени чрез случаен 

подбор: 

Пр. пр. №781/01г. по описа на РП- Казанлък- на 5. 07. 2001г. 

заместник- районен прокурор Гугушева е спряла делото, образувано срещу 

А. Е. за престъпление по чл. 235, ал.1 от НК вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

Информация относно резултата от издирвателните мероприятия е 

поискана на 30. 11. 2005г. Към настоящия момент прокурор Гугушева не 

работи в РП- Казанлък. На 31. 01. 2012г. прокурор Енева- Спасова 

изискала делото. Ново искане е направила на 13. 03. 2012г. Понеже не 

получила делото, на 16. 03. 2012г. изпратила сигнал до Началника на 

РУ”П” Казанлък с копие до ОП- Стара Загора, с мнение, че  делото е 

изгубено и с искане да се предприемат мерки за неговото издирване или 

възстановяване. 

Пр. пр. №4454/06г. по описа на РП- Казанлък- делото е образувано 

на 14.12. 2006г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, 

ал.1 от НК, като предмет на кражбата е мобилен телефон на стойност 

300лв. На 21. 02. 2007г. е спряно. Органите на МВР установили, че 



 36 

извършител на престъплението е А. П. от гр. Казанлък и на 5. 06. 2007г. 

делото е възобновено. На 24. 08. 2007г. прокурор Стоев го спрял, а 

прокурор Червенков го възобновил на 20. 02. 2009г. На 25. 02. 2009г. 

делото пристигнало от РУ”П” Казанлък с обвинително заключение. На 4. 

03. 2009г. прокурор Енева- Спасова го върнала за доразследване, а на 27. 

03. 2009г. го спряла. В постановлението е посочено, че лицето е обявено 

за ОДИ като се сочи и номера на телеграмата. Информация относно 

резултата от издирвателните мероприятия е поискана на 1. 02. 2012г. 

Ново искане прокурор Енева- Спасова направила на 13. 03. 2012г. Понеже 

не получила делото, на 16. 03. 2012г. изпратила сигнал до Началника на 

РУ”П” Казанлък с копие до ОП- Стара Загора, с мнение, че  делото е 

изгубено и с искане да се предприемат мерки за неговото издирване или 

възстановяване. 

Пр. пр. №00554/00г. по описа на РП- Казанлък- преписката е 

заведена на 1. 03. 2000г. Делото е образувано срещу Р. Д. за престъпление 

по чл. 206, ал.1 от НК. С постановление от 13. 09. 2006г. прокурор Кръстин 

Кацаров го спрял. Информация относно наличието на основание за 

възобновяване на делото е искана чак на 23.02.2012г. 

Пр. пр. №02380/01г. по описа на РП- Казанлък- преписката е 

заведена на 21. 01. 2002г. Делото е образувано срещу Р. Х. за престъпление 

по чл. 209, ал.1 от НК. С постановление от 1. 04. 2002г. прокурор Кръстин 

Кацаров го спрял. Информация относно наличието на основание за 

възобновяване на делото е искана чак на 23.02.2012г. 

Пр. пр. №03546/01г. по описа на РП- Казанлък- преписката е 

заведена на 6. 12. 2001г. Делото е образувано срещу В. Х. за престъпление 

по чл. 209, ал.1 от НК. С постановление от 11. 07. 2003г. прокурор Кръстин 

Кацаров го спрял. Информация относно наличието на основание за 

възобновяване на делото е искана чак на 23.02.2012г. 

Пр. пр. №00138/02г. по описа на РП- Казанлък- преписката е 

заведена на 15. 01. 2002г. Делото е образувано срещу С. И. за престъпление 

по чл. 195, ал.1, т.3 от НК и срещу Б. З. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 

от НК. С постановление от 23. 09. 2002г. прокурор Кръстин Кацаров го 

спрял. Информация относно наличието на основание за възобновяване на 

делото е искана чак на 23.02.2012г. 

Пр. пр. №03815/06г. по описа на РП- Казанлък- преписката е 

заведена на 25. 10. 2006г. Делото е образувано срещу П. С. за престъпление 

по чл. 234в, ал.1 от НК. С постановление от 15. 03. 2007г. прокурор 
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Кръстин Кацаров го спрял. Информация относно наличието на основание 

за възобновяване на делото е искана чак на 27.02.2012г. 

Пр. пр. №1959/05г. по описа на РП- Казанлък-делото е образувано 

 на 20. 07. 05г. срещу И. Х. за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Спряно 

е на 15. 06. 2007г. Препис от постановлението е изпратен само на 

пострадалия. Информация относно наличието на основание за 

възобновяване на делото е искана чак на 22. 02. 2012г. Към настоящия 

момент наблюдаващ прокурор е Кръстин Кацаров. 

Пр. пр. №2668/07г. по описа на РП- Казанлък-делото е образувано 

на 31. 07. 07г. срещу 4 лица за престъпление по чл. 325, ал.1 вр. с чл. 20, 

ал.2 от НК. Спряно е на 8. 10. 2007г. Към наблюдателното дело не са 

приложени известия за доставяне на постановлението за спиране. 

Информация относно наличието на основание за възобновяване на делото 

е искана чак на 22. 02. 2012г. Към настоящия момент наблюдаващ 

прокурор е Кръстин Кацаров. 

Пр. пр. №00347/97г. по описа на РП- Казанлък- преписката е 

заведена на 3. 02. 1997г. Делото е образувано срещу Л. Ц . за престъпление 

по чл. 195, ал.1,т.3 и 5 вр. с чл. 26, ал.1 от НК и срещу Г. С. за 

престъпление по чл. 195, ал.1,т.3 и 5 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. С 

постановление от 10. 03. 1997г. прокурор Кръстин Кацаров го спрял. 

Информация относно наличието на основание за възобновяване на делото 

е искана чак на 23. 02. 2012г. Към датата на настоящата проверка 

абсолютната давност за това престъпление е изтекла, но 

наказателното производство не е прекратено. 

Пр. пр. №01324/97г. по описа на РП- Казанлък- преписката е 

заведена на 14. 04. 1997г. Делото е образувано срещу Д. Г. за престъпление 

по чл. 206, ал.1 от НК. С постановление от 3. 06. 1997г. прокурор Кръстин 

Кацаров го спрял. Информация относно наличието на основание за 

възобновяване на делото е искана чак на 23. 02. 2012г. Към датата на 

настоящата проверка абсолютната давност за това престъпление е 

изтекла, но наказателното производство не е прекратено. 

Пр. пр. №00985/05г. по описа на РП- Казанлък- преписката е 

заведена на 8. 04. 2005г. Делото е образувано срещу А. Г. за престъпление 

по чл. 183, ал.1 от НК. С постановление от 19. 10. 2006г. прокурор Кръстин 

Кацаров го спрял. Информация относно наличието на основание за 

възобновяване на делото е искана чак на 23. 02. 2012г. Към датата на 

настоящата проверка абсолютната давност за това престъпление е 

изтекла, но наказателното производство не е прекратено. 
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Пр. пр. №01312/04г. по описа на РП- Казанлък- преписката е 

заведена на 29. 04. 2004г. Делото е водено срещу А. А. за престъпление по 

чл. 195, ал.1, т.3 от НК. С постановление от 16. 05. 2005г. прокурор 

Константин Банчев го спрял. Информация относно наличието на 

основание за възобновяване на делото е искана чак на 27.01.2012г.  

Пр. пр. №04934/96г. по описа на РП- Казанлък- преписката е 

заведена на 12. 11. 1998г. Делото е образувано срещу Н. К. за престъпление 

по чл. 194, ал.1 от НК. С постановление от 28. 01. 1999г. прокурор 

Константин Банчев го спрял на осн. чл. 244, ал.1, т.1 от НК. Информация 

относно наличието на основание за възобновяване на делото е искана чак 

на 6. 02. 2012г. Към датата на настоящата проверка абсолютната 

давност за това престъпление е изтекла, но наказателното производство 

не е прекратено. 

Пр. пр. №02526/04г. по описа на РП- Казанлък- преписката е 

заведена на 1.10. 2004г. Делото е водено срещу А. П. за престъпление по 

чл. 206, ал.1 от НК. С постановление от 21. 12. 2004г. прокурор 

Константин Банчев го спрял. Информация относно наличието на 

основание за възобновяване на делото е искана чак на 27. 01. 2012г. С 

постановление от 20. 04. 2012г. наказателното производство е 

прекратено. 

 

Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства в Районна 

прокуратура- Казанлък за периода 1.01. 2010г.- 31. 12. 2011г;  

  Списък на спрените ДП срещу известен извършител от 

1988г. до 22. 03. 2012г., наблюдавани от РП- Казанлък; 

  Списък на спрените досъдебни производства срещу 

известен извършител, които са изискани от наблюдаващите прокурори на 

РП- Казанлък за проверка на основанията за възобновяване и недопускане 

наказателното производство да бъде погасено по давност, които все още не 

са изпратени в РП- Казанлък, въпреки последвалите напомки и изпратени 

сигнални писма, както и тези, за които е получен отговор, че не са 

намерени в РУ”П” Казанлък. 

///.3.1. Проверка на образуването и движението на прекратените 

наказателни производства през 2010г.: 
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През   2010г.   в   РП-   Казанлък   са   прекратени   646   наказателни 

производства. От тях 319бр,  са водени срещу известен извършител и 

327бр.- срещу неизвестен извършител.  От общо прекратените ДП, по 

108бр. дела наблюдаващ прокурор е била Антония Спасова- Енева, по 

104бр. дела наблюдаващ прокурор е бил Кръстин Кацаров, по 86бр. 

наблюдаващ прокурор е бил Дойчо Цанев, по 86бр. дела наблюдаващ 

прокурор е бил и Христо Петров, по 74бр. наблюдаващ прокурор е бил 

Иван Стоев, по бббр. наблюдаващ прокурор е била Таня Димитрова, по 

55бр.   наблюдаващ   прокурор   е   бил   Владимир   Василев,   по   38бр. 

наблюдаващ прокурор е била младши прокурор Мария Михайлова, по 

20бр. наблюдаващ прокурор е бил Иван Червенков и по 9бр. наблюдаващ 

прокурор   е   бил   Донко   Вучков.   В   16   случая   постановленията   за 

прекратяване са обжалвани пред РС- Казанлък на осн. чл.243, ал.З от НПК. 

Решаващият съд е потвърдил 4 от обжалваните постановления и отменил 

12  от тях.  През  2010г.  по-  горестоящата  прокуратура  е  отменила  2 

постановления   за   прекратяване   съгласно   чл.   243,   ал.   9   от  НПК   и 

потвърдила 1 постановление за прекратяване. През проверявания период 

общия брой на прекратените ДП поради изтичане на предвидената в закона 

погасителна давност е 102бр. От тях наблюдаващ прокурор по 22бр. дела е 

бил Дойчо Цанев, наблюдаващ прокурор по 16бр. дела е бил Кръстин 

Кацаров. Антония Енева- Спасова е била наблюдаващ прокурор по 

12бр. дела. Прокурор Иван Червенков е бил наблюдаващ по 11бр. от 

делата, прекратени поради изтичане на предвидената в закона давност за 

наказателно преследване.Наблюдаващ прокурор по 11бр. дела е бил и 

прокурор Иван  Стоев.  Прокурор Христо Петров  е  бил наблюдаващ 

прокурор по 10бр. дела. По 10бр. дела е бил наблюдаващ прокурор и 

Владимир Василев. Таня Димитрова е била наблюдаващ прокурор по ббр. 

дела, прекратени поради изтичане на предвидената в закона давност за 

наказателно преследване, а младши прокурор Мария Михайлова- по 4бр. 

дела. От общия брой на ДП, прекратени поради изтичане на предвидената 

в закона погасителна давност 11бр. или 11% са водени срещу известен 

извършител. 

През 2010г. 544бр. ДП или 24% от приключените разследвания са 

прекратени на други основания. 

Бяха проверените следните прекратени дела, определени чрез 

случаен подбор като движението им се проследи във входящия дневник и 

в Книгата за досъдебните производства: 
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1. Районен прокурор Владимир Василев-предмет на 

проверка бяха пр.№3799/09г., пр.№3772/09г. и пр.№3633/09г. всичките 

по описа на РП- Казанлък.Проверяващият екип констатира, че и по 

трите преписки не се намира протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор. Не са 

констатирани други нарушения при образуването, движението и 

приключването на преписките, по които прокурор Василев е прекратил 

наказателното производство. 

2. Заместник- районен прокурор Кръстин Кацаров- предмет 

на проверка бяха пр.3331/09г., пр. №2549/09г. и пр. №1823/10г., всичките 

по описа на РП- Казанлък. Проверяващият екип е констатирал , че по пр. 

№3331/09г., а и по други преписки, образувани през 2010г. не е приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Проверяващият екип не е 

констатирал други нарушения при образуването, движението и 

приключването на преписките, по които прокурор Кацаров е прекратил 

наказателното производство. 

Комплексната ревизия на ОП- Стара Загора е констатирала, че 

прокурор Кацаров е посочил невярно правно основание при прекратяване на 

преписка №1339/10г. Преписката е образувана на 9. 04. 2010г. срещу Ф. И. за 

престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. Унищожените вещи, предмет на 

престъплението са били собственост на В. М. Прокурор Кацаров прекратил 

преписката на осн. чл. 9, ал.2 от НК. В ДВ бр. 26/6. 04. 2010г. са 

обнародвани изменения на чл. 218в, т.1 от НК според който за 

престъпления по чл. 216, ал.4 и 6 от НК наказателното преследване се 

възбужда по тъжба на пострадалия, когато предмет на престъплението е 

частно имущество.При прекратяване на преписката прокурор Кацаров не 

е взел предвид тези изменения. 

З. Заместник- районен прокурор Таня Димитрова- предмет 

на проверка бяха пр. №131/10г., пр. 2708/10г. и пр. №4366/98г. всичките по 

описа на РП- Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал 

нарушения при образуването, движението и приключването на 

преписките, по които прокурор Димитрова е прекратила наказателното 

производство. 

Пр. №4366/98г. по описа на РП- Казанлък е образувана на 

20. 11. 1998г. срещу С. за престъпление по чл. 211 вр. с чл. 209 от НК. По 

отношение на него не е повдигано обвинение и същият не е привличан 

като обвиняем. Установено е, че към 2000г. лицето не се намира на 

територията на Република България и е с неустановен адрес. От 
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системата УИС не може да се установи дали делото е спряно, кога, на 

какво основание и от кого. Няма данни дали лицето е обявено за ОДИ 

преди спиране на делото. На 11. 06. 2010г. прокурор Димитрова го 

възобновила. На 23. 07. 2010г. тя прекратила наказателното производство 

на осн. чл. 243, ал.1, т.1 вр. с чл. 24, ал.1, т.З от НПК-поради изтичане на 

предвидената в закона давност. 

4.  Прокурор Дойчо  Цанев- предмет на проверка бяха пр. 

№2975/09г., пр. №2976/10г., пр. № 1342/10г. и пр. №4364/06г. всичките по 

описа на РП Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал нарушения 

при образуването, движението и приключването на първите преписки, по 

които прокурор Цанев е прекратил наказателното производство. 

Пр. №4364/06г. по описа на РП- Казанлък- ДП е 

образувано на 14. 12. 2006г. срещу С. Р. Д. за прест. по чл. 235, ал.2 вр. с 

ал.1 от НК. На 26. 04. 2007г. прокурор Цанев го спрял, а на 22.03. 2010г. 

го възобновил. В периода от датата на спиране до датата на 

възобновяване, който продължил 3 години има само едно писмо от 20. 

06. 2008г., изпратено от прокурор Червенков, с което на органа по 

разследване се обръща внимание за задълженията му във връзка със 

спряното ДП. Наблюдаващият прокурор не е извършвал никакви други 

действия за събиране на информация дали е отпаднало основанието за 

спиране.Делото е прекратено на 24. 06. 2010г. на осн. чл. 243, ал.1,т.1 вр. с 

чл. 24,ал.1, т. 1 от НПК. 

5. Прокурор Иван Червенков- предмет на проверка бяха 

пр.№2049/10г., пр. №3828/10г., пр. №3469/10г. и пр. №4399/06г. всичките 

по описа на РП- Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал 

нарушения при образуването, движението и приключването на първите 

преписки, по които прокурор Червенков е прекратил наказателното 

производство. 

Пр. №4399/06г. по описа на РП- Казанлък- ДП е образувано 

на 18. 12. 2006 г. срещу С. Х. за престъпление по чл. 129, ал.2 от НК. На 

27. 03. 2007г. по делото е внесен обвинителен акт. Проведени са 4 съдебни 

заседания, като на 24. 09. 2007г. съдът констатирал допуснати 

процесуални нарушения във фазата на досъдебното производство и върнал 

делото на прокурора. С постановление от 1. 10. 2007г. прокурор Червенков 

възложил на органа по разследването да изпълни указанията на съда, като 

извърши и съответните процесуални действия. На 29. 10. 2007г. ДП е 

спряно на осн. чл. 244, ал.1,т.З от НПК поради това, че пострадалата, 

която е и единствен свидетел е напуснала страната. Обявена е за ОДИ. 

Производството по делото е възобновено на 25. 06. 2010г. Според 
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действащата тогава ал.7 на чл. 244 от НПК в случаите по ал.1, т.З 

наказателното производство се спира за срок не повече от една година . 

Това изискване на закона е в сила и досега, но през 2008г. ал. 7 е станала 

ал. 8 на чл. 244 от НПК. Едногодишният срок е изтекъл на 29. 10. 2008г., 

но въпреки това делото не е възобновено. В периода от датата на 

спиране до датата на възобновяване, който продължил 3 години 

наблюдаващият прокурор не е извършвал никакви действия за събиране 

на информация  дали  е  отпаднало  основанието за  спиране. 

Наказателното производство е прекратено на 29.09. 2010г. на осн. чл. 243, 

ал.1, т.2 от НПК. 

6. Прокурор Христо Петров- предмет на проверка бяха пр. 

№3821/09г. ,пр. № 4188/09г. и пр. №3562/09г. всичките по описа на РП-

Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал нарушения при 

образуването, движението и приключването на първите две преписки, по 

които прокурор Петров е прекратил наказателното производство. 

Пр. №3562/09г. по описа на РП- Казанлък- досъдебното 

производство е образувано на 14.12. 2009г. срещу С. С. за престъпление 

по чл. 323, ал.1 от НК. Делото е пристигнало от РУ”П” Казанлък в РП 

Казанлък на 17. 02. 2010г. Постановлението за прекратяване е от 16. 03. 

2010г. По преписката не се намира протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор. 

7. Прокурор Иван Стоев- предмет на проверка бяха пр. 

№1654/10г., пр. №1286/10г. и пр. №3744/09г. всичките по описа на РП-

Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал нарушения при 

образуването, движението и приключването на пьрвите две преписки, по 

които прокурор Стоев е прекратил наказателното производство. По пр. 

№3744/09г. се установи, че не е приложен протокол за избор на 

наблюдаващ  прокурор. 

Комплексната ревизия на ОП- Стара Загора е констатирала, 

че по пр. №1737/10г. прокурор Стоев не е определил правилно 

подсъдността. По делото е имало данни за престъпление по чл. 339, НК 

и по чл. 244 от НК, като е иззета като веществено доказателство една 

банкнота.Наблюдаващият прокурор първо провел разследване за 

престъплението по чл. 339, НК и едва след като го прекратил го 

изпратил на горестоящата прокуратура за произнасяне относно 

престъплението по чл. 244, НК. 

8. Прокурор Антония Енева- Спасова- предмет на проверка 

бяха пр. №3295/09г., пр. №3730/09г. и пр. №2274/10г. всичките по описа 

на РП- Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал нарушения при 
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образуването, движението и приключването на преписките, по които 

прокурор Спасова е прекратила наказателното производство. 

9. Младши прокурор Мария Михайлова-предмет на 

проверка бяха пр. №777/10, пр. №1314/10г. и пр. №188/10г. всичките по 

описа на РП Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал нарушения 

при образуването, движението и приключването на последните две 

преписки, по които младши прокурор Михайлова е прекратила 

наказателното производство. По пр. №777/10г. се установи, че към 

преписката не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор. 

Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства в Районна 

прокуратура- Казанлък за периода 1.01. 2010г.- 31. 12. 2011г; 

ІІІ.3.2. Проверка на образуването и движението на 

прекратените наказателни производства през 2011г.: 

През   2011г.   в   РП-   Казанлък   са   прекратени   1037   наказателни 

производства.  От тях 357бр. са водени срещу известен извършител и 

680бр.- срещу неизвестен извършител. От общо прекратените наказателни 

производства   Христо   Петров   е   прекратил   182бр.   дела,   заместник-

районния прокурор Таня Димитрова прекратила 172бр. дела, прокурор 

Иван Червенков- прекратил 156бр. дела, прокурор Иван Стоев прекратил 

119бр. дела, заместник- районния прокурор Кръстин Кацаров прекратил 

108бр., прокурор Антония Енева- Спасова прекратила 106бр. дела, младши 

прокурор Мария Михайлова прекратила 89бр. дела, прокурор Дойчо Цанев 

прекратил 65бр. дела, районния прокурор Владимир Василев прекратил 

39бр. дела,  а прокурор Константин Банчев- 1  дело.  В  17 случая 

постановленията за прекратяване са обжалвани пред РС- Казанлък на осн. 

чл.243, ал.З от НПК. Решаващият съд е отменил 13бр. постановления за 

прекратяване и потвърдил 4бр. от обжалваните постановления. През 2011г. 

по-   горестоящата   прокуратура   е   отменила   3   бр.   постановления   за 

прекратяване   съгласно   чл.   243,   ал.   9   от   НПК   и   потвърдила   3бр. 

постановления за прекратяване. През проверявания период общият брой на 

прекратените ДП поради изтичане на предвидената в закона погасителна 

давност е 551бр.  От тях 133бр. дела прекратил прокурор Христо Петров, 

129бр. дела прекратил прокурор Иван Червенков, 111бр. дела прекратила 

заместник- районен прокурор Таня Димитрова. Прокурор Иван Стоев 

прекратил 58бр. дела, прокурор Енева- Спасова прекратила 41бр. дела, 
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младши прокурор Мария Михайлова прекратила 40бр. дела, заместник- 

районен прокурор Кръстин Кацаров прекратил 26бр. дела и прокурор 

Дойчо Цанев прекратил 13бр. дела. Седем броя или 1% от общо 

прекратените по давност дела са водени срещу известен извършител. 

Освен прекратените по давност дела, 247бр. или 21% са прекратени на 

други основания. 

Бяха проверените следните прекратени дела, определени чрез 

случаен подбор, като движението им се проследи във входящия дневник и 

в Книгата за досъдебните производства: 

1.   Районен   прокурор   Владимир   Василев-   предмет   на 

проверка бяха пр.№2105/09г. и пр.№1636/11г. и двете по описа на РП-

Казанлък. Проверяващият екип констатира, че по първата преписки не се 

намира протокол за избор на наблюдаващ прокурор. 

Пр. №1636/11г, по описа на РП- Казанлък- ДП е 

образувано на 20. 04. 2011г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 134, ал.1 от НК. Прекратено е на 18. 07. 2011г. 

Срокът за разследване по ДП е изтекъл и след изтичането му 

разследващият орган е извършвал процесуални следствени действия. 

Разследващият орган не е искал продължаване на срока. 

Наблюдаващият прокурор не е изпращал напомнително писмо относно 

изтичането на срока. 

Не са констатирани други нарушения при образуването, 

движението и приключването на преписките, по които прокурор 

Василев е прекратил наказателното производство. 

2. Заместник- районен прокурор Кръстин Кацаров- предмет 

на проверка бяха пр.2077/11г., пр. №2268/11г. и пр, №2180/11г,, всичките 

по описа на РП- Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал 

нарушения по движението на първата преписка. 

Пр. №2268/11г. по описа на РП- Казанлък- ДП е образувано 

на 16. 06. 2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 

127, ал.1 от НК и е прекратено на 14. 10. 2011г. Срокът по делото е 

изтекъл, но не е искано продължение на срока. Наблюдаващият прокурор 

не е изпратил напомнително относно изтичащия срок. 

Пр.№2180/11г. по описа на РП- Казанлък- ДП е образувано 

на 13. 06. 2011г. срещу С. Й. за престъпление по чл. 152, ал.2, т.2 от НК. 

Прекратено е на 18. 11. 2011г. Препис от постановлението за 



 45 

прекратяване е изпратен само на пострадалата. На 15. 06. 2011г. е 

постъпило предложение от водещия разследването, на обвиняемия да бъде 

взета МНО „Задържане под стража" . Прокурорът не се е произнесъл с 

постановление съгласно изискването на чл. 199, ал.1 от НПК, а поставил 

резолюция „ към дело ". 

Проверяващият екип не е констатирал други нарушения при 

образуването, движението и приключването на преписките, по които 

прокурор Кацаров е прекратил наказателното производство. 

З.Заместник- районен прокурор Таня Димитрова- предмет 

на проверка бяха пр. №2966/10г., пр. 2442/11г. и пр. №571/11г. всичките по 

описа на РП- Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал нарушения 

при образуването, движението и приключването на преписките, по които 

прокурор Димитрова е прекратила наказателното производство. 

4. Прокурор Дойчо Цанев- предмет на проверка бяха пр. 

№189/11г., пр. №2474/11г. и пр. № 654/11г. всичките по описа на РП 

Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал нарушения при 

образуването, движението и приключването на преписките, по които 

прокурор Цанев е прекратил наказателното производство. 

5. Прокурор Иван Червенков- предмет на проверка бяха 

пр.№3482/09г.5 пр. №15/11г„ пр. №1365/11г. и пр. №752/11г. всичките по 

описа на РП- Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал нарушения 

при образуването, движението и приключването на преписките, по 

които прокурор Червенков е прекратил наказателното производство. 

6. Прокурор Христо Петров- предмет на проверка бяха пр. 

№2997/11г. и пр. №2795/11г. всичките по описа на РП- Казанлък. 

Проверяващият екип не е констатирал нарушения при образуването, 

движението и приключването на първата преписка по която прокурор 

Петров е прекратил наказателното производство. 

Пр. №2795/11г. по описа на РП- Казанлък- досъдебното 

производство е образувано на 10. 08. 2011г. срещу К. Г. и Д. Т. за 

престъпление по чл. 216, ал.1 вр, с чл. 20, ал.2 от НК. Постановлението за 

прекратяване е от 29. 09. 2011г. С постановлението се прекратява 

наказателното производство само срещу Г. за престъпление по чл. 216, 

ал.1 от НК. Наблюдаващият прокурор не се е произнесъл по 

обвинението срещу Т. Въпреки, че е обвиняем на Т. не е изпратено копие 

от постановлението съгласно чл. 243, ал.З от НПК. 

7.Прокурор Иван Стоев- предмет на проверка бяха пр. 

№1345/11г., пр. №2507/08г. и пр. №3377/11г. всичките по описа на РП-
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Казанлък. Проверяващият екип е констатирал, че по пр. №1345/11г. не се 

намира протокол за избор на наблюдаващ прокурор. 

Пр. №3377/11г. по описа на РП- Казанлък- ДП е образувано с 

протокол за оглед на местопроизшествие на 12. 10. 2011г. срещу Б. А. за 

престъпление по чл. 235, ал.2 от НК, задето съхранявал незаконно 

придобит от друг дървен материал- 3,63 куб. м. дърва за огрев. РП 

Казанлък е уведомена на 13. 10. 2011г. Акта за образуване на ДП не 

отговаря на изискванията на чл. 214, ал.2 от НПК. Същият ден с 

резолюция наблюдаващият прокурор го потвърдил и дал срок за 

разследване до 18. 10. 2011г. По делото не е искано продължение на срока 

и прокурорът не е изпращал напомнително писмо в тази връзка. В 

същото време процесуално- следствени  действия са извършвани до  22. 11. 

2011г.  Досъдебното производство е прекратено на 24. 11. 2011г. на осн. чл. 

9, ал. 2 от НК. 

Пр.    №2507/08г.    по    описа    на    РП-Казанлък-   делото   

е образувано срещу С. А. за това, че на 10. 07. 2008г. в с. Чеганово 

унищожил противозаконно чужди движими вещи- прозорци и врата на 

къща, собственост на А. А.- престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. По 

делото са извършени множество процесуално- следствени действия. На 18. 

08. 2008г. е представено заключение на вещо лице, според което 

стойността на унищожените вещи към датата на деянието е 79,74лв. На 27. 

04. 2009г. делото е спряно поради отсъствието на свидетеля- очевидец А. 

Прокурорът изрично указал делото да се изпрати на разследващия орган, 

който следва при отпадане на основанието за спиране или при изтичане на 

едногодишния срок да направи искане за възобновяване на делото. Срокът 

изтекъл на 27. 04. 2010г., но делото не е възобновено. Наблюдаващият 

прокурор не е изпратил напомнително писмо във връзка с изтичане на 

срока. В ДВ бр. 26/6. 04. 2010г. са обнародвани изменения на чл. 218в, т.1 

от НК според който за престъпления по чл. 216, ал.4 и 6 от НК 

наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия, когато 

предмет на престъплението е частно имущество. Наблюдаващият прокурор 

не  е  извършил  проверка по  делото  досежно  приложението  на този 

текст.Чак на 19. 10. 2011г.  прокурор Стоев изпратил писмо до РУ"П" 

Казанлък „във връзка с разпореждане на ВКП София относно лица, които 

се водят в електронния регистър за две и повече дела" и разпоредил да се 

извърши  проверка дали е отпаднало основанието за спиране. На 25. 11. 

2011г. делото е получено от РУ"П"Казанлък с мнение за прекратяване 

поради това, че деянието се преследва по тъжба на пострадалия. На това 

основание с постановление от 30. 11. 2011 г., т.е. 1 година и 7 месеца след 
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изменението на НК,     прокурор    Стоев    прекратил    наказателното 

производство като възприел мотивите на разследващия полицай. 

8. Прокурор Антония Енева- Спасова- предмет на проверка 

бяха пр. №821/11г., пр. №3657/11г. и пр. №2372/11г. всичките по описа на 

РП- Казанлък. Проверяващият екип е констатирал, че протоколът за 

първото действие, който е послужил за образуване на ДП по последните 

две преписки не отговаря на изискванията на чл. 214, ал.2 от НПК. Други 

нарушения при образуването, движението и приключването на 

преписките, по които прокурор Спасова е прекратила наказателното 

производство не са констатирани 

9. Младши прокурор Мария Михайлова- предмет на 

проверка бяха пр. №2145/11, пр. №1736/11г. и пр. №3593/10г. всичките по 

описа на РП Казанлък. Проверяващият екип не е констатирал нарушения 

при образуването, движението и приключването на първите две 

преписки, по които младши прокурор Михайлова е прекратила 

наказателното производство. 

Пр. №3593/10г. по описа на РП- Казанлък-ДП е образувано на 

10. 10. 2010г. срещу Ю. П. за престъпление по чл. 343, ал.1, б."б" вр. с чл. 

342, ал.1 от НК с постановление за образуване въз основа на протокол за 

оглед на местопроизшествие от разследващ полицай В. К. РП- Казанлък е 

уведомена на 18. 10. 2010г. Не е спазено изискването на чл. 212, ал.З от 

НПК, според който разследващият орган, извършил първото действие по 

разследването следва да уведоми прокурора незабавно, но не по- късно от 

24 часа. С резолюция от 20. 10. 2010г. младши прокурор Михайлова го 

потвърдила. Срокът е продължаван на три пъти. С писмо на районния 

прокурор на РП- Казанлък срокът на разследване е продължен с 2 месеца, 

считано от 10. 12. 2010г., а с друго писмо е продължен с 2 месеца, считано 

от 10. 02. 2011г. С писмо на окръжния прокурор при ОП- Стара Загора 

срокът е продължен с 2 месеца, считано от 10. 04. 2011г.Разследването не 

е извършвано ритмично. В периода от 26. 11. 2010г. до 21. 02. 2011г. 

разследващия орган е разпитал 1 свидетел- св. М. Т. и назначил две 

експертизи, чиито заключения са получени своевременно. С 

постановление от 21. 02. 2011г. младши прокурор Михайлова дала нови 

указания и дала срок за тяхното изпълнение до 11. 03. 2011г. 

В периода от получаване заключението на втората експертиза 

на 30.01. 2011г. до 8. 04. 2011г. разследващият орган е разпитал един 

свидетел на 30. 03. 2011 г. и не е изпълнил указанията на прокурора, 

дадени с постановлението от 21. 02. 2011г. Това дало основание на 
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младши прокурор Михайлова с постановление от 8. 04. 2011г. да отстрани 

разследващия полицай В. К. и да възложи разследването на друг 

разследващ полицай. 

ДП е получено от РУ"П" Казанлък на 11. 05.2011г. , а на 12. 

05. 2011г. младши прокурор Михайлова го прекратила. 

Срокът на разследване надвишава необходимото за 

осъществяване на правосъдието. Наблюдаващият прокурор е използвала 

съответните правомощия по НПК, за да дисциплинира разследващия 

орган и да приключи делото. Разследващ полицай В. Кралев не е изпълнил 

задължението си по чл.203, ал.2 от НПК според който е длъжен в най-

кратък срок да събере необходимите доказателства за разкриване на 

обективната истина, като се ръководи и от указанията на прокурора, 

Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства в Районна 

прокуратура- Казанлък за периода 1.01. 2010г.- 31. 12. 2011г; 

  Ревизионен акт на ОП- Стара Загора от извършена 

комплексна ревизия на РП- Казанлък за дейността й през 2010г. 

 

 ІV. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ: 

 

ІV.1. Проверка по организацията  на съдебния надзор през 2010г.: 

 

1. Наказателно-съдебен надзор. 

През 2010г. прокурорите от РП- Казанлък са внесли в съда за 

разглеждане общо 624бр. дела. От тях 455бр. са обвинителни актове и 

115бр. са споразумения и постановления за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание. Районният прокурор 

Владимир Василев е внесъл 66бр. обвинителни актове, прокурор Дойчо 

Цанев- 67бр., прокурор Таня Димитрова-64бр., прокурор Христо Петров- 

64бр., прокурор Иван Стоев- 54бр., прокурор Антония Енева- Спасова- 

49бр., прокурор Кръстин Кацаров- 45бр., младши прокурор Мария 

Михайлова- 34бр., прокурор Д.Вучков- 13бр. и прокурор Иван Червенков- 

6бр. обвинителни актове.  

Всички  обвинителни актове са внесени в едномесечния срок по чл. 

242, ал.3 от НПК. Голяма част от заключителните прокурорски актове са 

внесени в едноседмичен срок. 
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През  2010г. РС- Казанлък е разгледал и решил общо 646бр. 

наказателни дела. Съдебните актове по внесени обвинителни актове са 

417бр. От тях съдът постановил присъди по 193бр. обвинителни актове. 

Осъдителни присъди по общия ред съдът е постановил по 190бр. 

обвинителни актове. Те са разпределени по прокурори както следва: 36бр. 

са по обвинителни актове, внесени от прокурор Дойчо Цанев, 34бр. са по 

обвинителни актове на районният прокурор Владимир Василев, 27бр. са по 

обвинителни актове, внесени от прокурор Антония Спасова, 19бр. са по 

обвинителни актове на прокурор Иван Стоев, 16бр. по обвинителни актове, 

внесени от младши прокурор Мария Михайлова, 16бр. са по обвинителни 

актове на прокурор Христо Петров, 15бр. по обвинителни актове на 

заместник- районен прокурор Кръстин Кацаров, 15бр. по обвинителни 

актове на заместник- районен прокурор Таня Димитрова, 7бр. по 

обвинителни актове на прокурор Иван Червенков и 5бр. по обвинителни 

актове на Д. Вучков. По тях са подадени два протеста. Единият протест е на 

прокурор Спасова, а другият протест е на прокурор Стоев.Двата протеста не 

са уважени.  

РС- Казанлък е постановил 3 оправдателни присъди по общия ред. 

Едно от делата е образувано по обвинителен акт на прокурор Дойчо Цанев, 

две от оправдателните присъди са по обвинителни актове , внесени от 

заместник- районен прокурор Таня Димитрова. Присъдите са протестирани. 

Протестът на прокурор Дойчо Цанев не е уважен, но двата протеста на 

прокурор Димитрова са уважени. 

 

През 2010г., РС- Казанлък е постановил 103бр. присъди по реда на 

глава 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие в производството пред 

първата инстанция”. 

На случаен принцип се извърши проверка на: 

 ПД№274/10г., пр. №1466/10г.; ПД№ 341/10г., пр. №1973/10; ПД№ 

286/10г. пр. №1737/10г.; ПД№266/10г, пр. №1236/10г.; ПД№424/10, пр. 

№3298/10г.; ПД№451/10г., пр. №4217/10г.; ПД№269/10г.; ПД№241/10г.; 

ПД№413/10г; ПД№ 406/10г.; ПД№394/10г.; ПД№281/10г; ПД№275/10г.; 

ПД№439/10г.; ПД№ 168/10г.; ПД№174/10г.; ПД№268/10г.; ПД№423/10г.; 

ПД№465/10г.; ПД№358/10г; ПД№61/10г.; ПД№435/10г.; ПД№455/10г.; 

ПД№245/10г.; ПД№ 438/10г.; ПД№170/10г.;Към посочените по- горе дела 

не е приложена Справка по т. 30 от Указание №И-21/16.02.2002г. на ВКП. 

Наред с това към тези дела не се прилага копие от постановения съдебен 

акт.  
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ПД № 257/2010г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ 

прокурор Иван Стоев-ДП е получено в РП- Казанлък на 12.07.2010г. 

Обвинителният акт е изготвен на 19. 07. 2010г. и е внесен в съда същия 

ден. Обвиняеми са пет лица за извършени от тях множество кражби. 

Единият от обвиняемите е бил с мярка за неотклонение „Задържане по 

стража”. В обвинителния акт е посочена продължителността на мярката за 

неотклонение. Не е посочена и датата, на която е взета мярката за 

неотклонение „Задържане под стража”. 

 

Три дела са прекратени от РС- Казанлък поради изтичане на 

предвидената в закона давност за наказателно преследване: 

ПД №408/10г., пр. №962/09г. по описа на РП- Казанлък, 

наблюдаващ прокурор Христо Петров- Преписката е заведена на 31. 03. 

2009г. срещу К. К. за престъпление по чл. 293а от НК. Възложена е 

предварителна проверка, която е продължила до 14. 04. 2009г., когато по 

преписката е постановен отказ за образуване на досъдебно производство. 

Постановлението е отменено от ОП- Стара Загора и на 20. 08. 2009г. е 

възложена допълнителна проверка. На 6. 04. 2010г. е образувано 

досъдебно производство. Неговият срок е удължен на 2. 06. 2010г. С 

постановление за прекратяване от 10. 08. 2010г. прокурор Стоев прекратил 

наказателното производство. РС- Казанлък отменил постановлението за 

прекратяване и на 19. 11. 2010г. прокурор Стоев внесъл делото с 

обвинителен акт. В конкретния случай става дума за това, че на 8. 02. 

2007г.,  обв. К. и неговия кредитор сключили спогодба, която е одобрена 

от РС- Казанлък с определение от 31. 07. 2007г. по гр. д.№1469/06г. по 

описа на РС- Казанлък.В обстоятелствената част на обвинителния акт 

не е посочено началото на изпълнителното деяние по чл. 293а от НК. 

Както в обстоятелствената част, така и в диспозитива на 

обвинителния акт липсва уточнение и кога изтича едногодишния срок, в 

който обвиняемият е следвало да изпълни своето задължение. Първото 

заседание по делото било насрочено за 20. 01. 2011г. Делото било 

отложено за 28. 03. 2011г. когато съдът постановил решение, с което 

прекратил делото на осн. чл. 289, ал.1 вр. с чл. 24, ал.1 ,т.3 от НПК- поради 

изтичане на предвидената в закона давност.Делото е с един обвиняем и по 

него има един свидетел. Не са назначени експертизи. При това положение 

насрочването му за след два месеца от постъпването на делото в съда  и 

отлагането му за разглеждане за след още два месеца не са оправдани. С 
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неоправдано късното насрочване на делото съдията- докладчик е 

допринесъл за осуетяване на наказателното преследване срещу 

обвиняемия. 

Пр. №4392/10г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ прокурор 

Дойчо Цанев- С постановление от 8. 01. 2010г. прокурор Дойчо Цанев 

образувал ДП срещу Х. Г. за това, че на 28. 07. 2006г. извършил 

престъпление по чл. 313, ал.1 от НК. ДП е приключило на 19. 03. 2010г. С 

постановление за внасяне в съда на предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание на осн. 

чл. 78А от НК от 12. 04. 2010г., прокурор Цанев внесъл делото в РС- 

Казанлък. С определение по чл. 250, ал.1 ,т.1 вр. с чл. 24, ал.1, т.3 от НПК 

съдът прекратил наказателното производство поради изтичане на 

предвидената в закона давност за наказателно преследване.Съдията- 

докладчик по НАХД№423/10г. по описа на РС- Казанлък е допуснал 

нарушения по чл. 8 от ЗСВ според който, органите на съдебната власт 

прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи за които 

се отнасят. 

Пр. №535/97г. по описа на РП- Казанлък- ДП е водено срещу М. С. 

за престъпление по чл. 195, ал.1,т.4 вр. с чл. 194, ал.1 от НК, извършено 

през м. ноември 1995г. Наказателното производство двукратно е внасяно в 

КРС за разглеждане и двукратно е прекратявано поради изтичане на 

предвидената в закона абсолютна давност. 

 

През 2010г. съдът е прекратил и върнал на прокуратурата за 

отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения 14 дела 

/осем с разпореждане и 6 с определение/. С изключение на един протест, 

подаден от прокурор Стоев, прокурорите от РП- Казанлък не са подавали 

протести срещу разпореждането, с което съдът е връщал делата. От 

общо върнатите от съда  дела 6бр. дела са на прокурор Кръстин Кацаров. 

От тях 2бр. са върнати с разпореждане и  4бр. с определение. Пет бр. дела 

съдът е върнал на прокурор Таня Димитрова. От тях 4бр. са върнати с 

разпореждане и  1 бр. с определение. Съдът е върнал на прокурор Иван 

Стоев 2бр. дела. Едното е върнато с разпореждане по чл. 249 от НПК. 

Срещу разпореждането на РС- Казанлък прокурор Стоев е подал протест и 

той е уважен. Другото дело е върнато с определение по чл. 288, ал.1 от 

НПК. Съдът е върнал едно дело и на прокурор Христо Петров. Делото е 

върнато с разпореждане по чл. 249 от НПК. 
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Предприемани са мерки за намаляване броя на делата, върнати от 

съда на прокурора. Във връзка с Указание №157/06г. на АП- Пловдив и 

Разпореждане №4/07г. на ОП- Стара Загора е издадено Разпореждане 

№2/07г. на РП Казанлък въз основа на което всеки последен понеделник от 

месеца се провеждали работни съвещания на прокурорите в РП- Казанлък, 

на които се обсъждали причините, довели до връщане на делата. За всяка 

от срещите се изготвяли нарочни доклади, в които се обсъждали 

причините и набелязвали мерките за намаляване броя на тези дела. 

Прокурорският състав решил да се полагат усилия за неколкократна 

проверка на изготвените прокурорски актове с оглед отстраняване на 

допуснати „технически грешки”. 

Наред с това се провеждали и работни съвещания на прокурори и 

разследващи полицаи. На тези съвещания се обсъждали основанията за 

връщането на делата с цел уеднаквяване на изискванията по спазване на 

процесуалните правила и недопускане на едни и същи процесуални 

нарушения. Обсъждали се конкретни примери. Прокурора, отговарящ за 

наказателно- съдебния надзор изготвял всеки месец обобщена справка на 

най- честите процесуални нарушения, допускани по ДП, която се 

довеждала до знанието на прокурорите в РП- Казанлък и на разследващите 

органи. Давали се и конкретни указания за отстраняване на допуснатите 

слабости. 

През първото тримесечие на 2010г. се провела работна среща между 

съдиите от наказателно отделение при КРС и прокурорите от РП Казанлък 

на която се обсъдили допусканите процесуални нарушения, водещи до 

връщане на делата и изискванията на съдиите в тази насока. Набелязали се 

мерки за уеднаквяване на практиката.  

В края на 2010г. прокурорите от РП Казанлък разработили анализ на 

най- честите процесуални нарушения, допускани от разследващите органи 

и констатирани от наблюдаващите прокурори. Районният прокурор е 

изпратил анализа на РУ”П”Казанлък с указание да се предприемат мерки 

за недопускане на посочените процесуални нарушения. 

 

 През 2010 г. са изготвени и внесени 54 постановления с 

предложение по чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от 

НК. Съдът е решил делата, като 52 предложения за налагане на 

административно наказание по реда на чл.78а от НК са уважени, а 2бр. 

предложения са оставени без уважение.   
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Проверени са следните прокурорски преписки, избрани чрез случаен 

подбор: 

Пр.№3244/10г., пр. №3338/10г., пр. №2551/09г., пр. №98/10г., пр. 

№4064/08г., пр. №403/10г., пр. №2167/10г. всичките по описа на РП- 

Казанлък. Проверяващият екип не  констатира нарушения по 

образуването, движението и приключването на преписките.    

 

През 2010г. в хода на съдебното следствие са сключени 146бр. 

споразумения. С предложение за решаване на делото със споразумение по 

чл. 381 и сл. от НПК са внесени 115бр. дела. От тях 113броя са одобрени от 

съда, а 2бр.- не са разгледани. 

 

 Проверени са следните прокурорски преписки, приключили 

със сключено споразумение и избрани чрез случаен подбор. Движението 

им се проследи и във входящия дневник и в Книгата за споразуменията. 

Предмет на проверка бяха ПД№110/10г., ПД№СП-100/10г., ПД№88/10г., 

ПД№ 261/10г., ПД№7/10г., ПД№444/10г., ПД№ СП-92/10г., ПД№ СП- 

67/10г., ПД№ СП-58/10г., ПД №СП- 65/10г., ПД№ СП- 62810г., ПД№ СП- 

46/10г., ПД№ сп- 13/10г., ПД№ СП-3/10г., ПД№108/10, ПД№ 84/10, 

ПД№71/10г., ПД№37/10г., ПД№34/10г., ПД№21/10г., ПД№23/10, ПД№ 

17/10г., ПД№49/10,г, ПД№50/10г., ПД№38/10, ПД№ 36/10г., ПД№30/10г., 

ПД№ 29/10г.Към делата не е приложен окончателния текст на 

споразумението, а само предложението на прокурора. Липсва копие от 

определението на съда, с което споразумението е одобрено.  

 

През 2010 г. прокурорите от РП Казанлък са участвали в 1050 съдебни 

заседания по наказателни дела.От тях: 

Районният прокурор Владимир Василев е участвал в 148бр. съдебни 

заседания по наказателни дела; 

Заместник- районният прокурор Таня Димитрова е участвала в 145бр. 

съдебни заседания по наказателни дела; 

Прокурор Иван Стоев е участвал в 135бр. съдебни заседания по 

наказателни дела; 

Прокурор Дойчо Цанев и прокурор Антония Спасова са участвали в 

по 132бр. съдебни заседания по наказателни дела; 

Прокурор Христо Петров е участвал в 125бр. съдебни заседания по 

наказателни дела; 
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Заместник- районният прокурор Кръстин Кацаров е участвал в 97бр. 

съдебни заседания по наказателни дела; 

Младши прокурор Мария Михайлова е участвала в 65бр. съдебни 

заседания по наказателни дела; 

Прокурор Иван Червенков е участвал в 61бр. съдебни заседания по 

наказателни дела; 

Прокурор Донко Вучков е участвал в 10бр. съдебни заседания по 

наказателни дела. 

 

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на РП- 

Казанлък за периода 1.01.2010г.- 31.12.2011г. 

        Ревизионен акт от извършена комплексна 

ревизия на ОП- Стара Загора за дейността на РП- Казанлък през 2010г. 

 

 

2. Организация по изпълнение на наказанията. 

 

През 2010г. дейността по надзора по изпълнение на наказанията е 

извършвана от районния прокурор Владимир Василев и прокурор Иван 

Стоев. Съгласно предоставената справка през 2010 г. са приведени в 

изпълнение 558 присъди. Не са приведени в изпълнение 12 бр. присъди. 

От тях по 11бр. присъди е наложено наказание лишаване от свобода, а 

по 1 присъда- пробация. Лицата са обявени за ОДИ. По отношение на 

едно лице е изготвена ЕЗА. През 2010г. в РС- Казанлък са внесени 52бр. 

предложения за кумулация, които са уважени 

Проверяващите се запознаха с изпълнителните преписки, азбучника 

и книгата за изпълнение на присъди. Установиха се три случая, при 

които присъдите не са изпълнени поради изтекла давност. Това са: 

1.Присъда, заведена в присъдната книга под №51. Отнася се за 

наказание лишаване от свобода, наложено на Т. Й. Н. с присъда 56а/2002г. 

по НОХД№511/2001г. на РС- Казанлък. Осъденият следвало да изтърпи 

наложеното наказание „лишаване от свобода” ефективно. Присъдата е 

влязла в законна сила от 23. 05. 2002г., но е изпратена на РП- Казанлък за 

изпълнение с писмо Изх.№511/2001г. от 15. 02. 2010г., т. е. след 

изтичане на давността за изпълнение на наложеното наказание. 

2. Присъда, заведена в присъдната книга под №52. Отнася се за 

наказание „обществено порицание”, наложено на Т. А. с присъда 
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56а/2002г. по НОХД№511/2001г. на РС- Казанлък. Присъдата е влязла в 

законна сила от 23. 05. 2002г., но е изпратена на РП- Казанлък за 

изпълнение с писмо Изх.№511/2001г. от 15. 02. 2010г., т. е. след 

изтичане на давността за изпълнение на наложеното наказание. 

3. Присъда, заведена в присъдната книга под №63. Отнася се за 

наказание лишаване от свобода 1година и 6 месеца наложено на А. Д. с 

присъда 23а/2002г., постановена по НОХД№605/2001г. по описа на РС- 

Казанлък. Осъденият следвало да изтърпи наложеното наказание 

„лишаване от свобода” ефективно. Присъдата е влязла в законна сила от 

20. 06. 2002г., но е изпратена на РП- Казанлък за изпълнение с писмо 

Изх.№605/2001г. от 18. 02. 2010г., т. е. след изтичане на давността за 

изпълнение на наложеното наказание. 

Чрез случаен подбор бяха проверени и Досие №Д-469/10г., Досие 

№Д-493/10г., Досие №Д- 547/10г.Не бяха констатирани нарушения при 

тяхното образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на РП- 

Казанлък  за периода 1.01.2010г.- 31.12.2011г. 

        Констатации от извършена комплексна ревизия 

на ОП- Стара Загора за дейността на РП- Казанлък през 2010г. 

                         

3. Гражданско - съдебен надзор. 

 

 През 2010 г. гражданско-съдебният надзор в   РП Казанлък се 

изразява в участие на прокурори в 86 граждански дела на РС Казанлък. От 

тях: 

Районният прокурор Владимир Василев е участвал в 1 бр. граждански 

дела; 

Прокурор Антония Енева- Спасова е участвала в 54бр. граждански дела; 

Прокурор Иван Стоев е участвал в 12бр. граждански дела; 

Младши прокурор Мария Михайлова е участвала в 8бр. граждански 

дела; 

Заместник- районен прокурор Таня Димитрова е участвала в 6бр. 

граждански дела; 

Заместник- районен прокурор Кръстин Кацаров е участвал в 3бр. 

граждански дела; 

Прокурор Христо Петров и прокурор Иван Червенков са участвали в по 

1 бр. граждански дела. 
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Прокуратурата не е предявявала граждански искове. Прокурорите не са 

обжалвали съдебни решения, постановени по граждански дела. 

  

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на РП- 

Казанлък за периода 1.01.2010г.- 31.12.2011г. 

 

ІV.2. Проверка по организацията  на съдебния надзор през 2011г.: 

 

2. Наказателно-съдебен надзор. 

През 2011г. прокурорите от РП- Казанлък са внесли в съда 311 

обвинителни актове. От тях районният прокурор Владимир Василев е 

внесъл 25бр. обвинителни актове, заместник- районния прокурор Таня 

Димитрова е внесла 56бр., заместник- районния прокурор Кръстин Кацаров 

е внесъл 54бр., прокурор Иван Червенков- 38бр., прокурор Дойчо Цанев- 

34бр., младши прокурор Мария Михайлова е внесла 28бр., прокурор Иван 

Стоев и прокурор Антония Спасова- по 27бр. и прокурор Христо Петров- 

22бр. обвинителни актове.  

През  2011г. РС- Казанлък е постановил присъди по 85бр. 

обвинителни актове. По 82бр. обвинителни актове съдът е постановил 

осъдителни присъди по общия ред. От тях 7бр. са по обвинителни актове, 

внесени от районния прокурор Владимир Василев, 12бр. са по обвинителни 

актове, внесени от заместник- районен прокурор Кръстин Кацаров, 12бр. са 

по обвинителни актове на прокурор Дойчо Цанев,10бр. са по обвинителни 

актове на прокурор Иван Стоев, 8бр. са по обвинителни актове на прокурор 

Антония Спасова, 8бр. са по обвинителни актове на прокурор Иван 

Червенков, 7бр. по обвинителни актове, внесени от младши прокурор 

Мария Михайлова и 5 бр. са по обвинителни актове на прокурор Христо 

Петров. Прокурорите са подали 2 протеста. Единият протест не е уважен. 

РС- Казанлък е постановил 3 оправдателни присъди по общия ред. 

И трите присъди са по обвинителни актове на заместник- районен прокурор 

Кацаров. Две от присъдите са протестирани. Една от присъдите е влязла в 

сила. 

 

През 2011г., РС- Казанлък е постановил 171бр. присъди по реда на 

глава 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие в производството пред 

първата инстанция”. 

Проверени са следните прокурорски преписки, избрани чрез случаен 

подбор: 
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 ПД№ 304/11г., ПД№ 254/11г., ПД№ 195/11г., ПД№ 43/11г., ПД №52 

/11г., ПД№ 40/11г., ПД№ 301/11г., ПД№ 144/11г., ПД№ 187/11г., 

ПД№144/11г., ПД№195/11г., ПД№254/11г., ПД№304/11г., ПД№306/11г., 

ПД№ 296/11г., ПД№287/11г., ПД№ 35/11г., ПД№14/11г., ПД№185/11г., 

ПД№28/11г., ПД№ 21/11г., ПД№249/11г., ПД№4/11, ПД№282/11г., 

ПД№170/11г. Към част от посочените по- горе дела не е приложена 

Справка по т. 30 от Указание №И-21/16.02.2002г. на ВКП. Наред с това 

към тези дела не се прилага копие от постановения съдебен акт.  

 

ПД 47/2011г., по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ прокурор 

Иван Стоев- ДП е образувано срещу две лица. Наказателното 

производство е приключило спрямо единия от тях със споразумение, 

сключено по НОХД№45/11г. по описа на РС- Казанлък. На 17. 02. 2011г. 

прокурор Стоев внася обвинителен акт спрямо втория обвиняем за 

извършено от него престъпление по чл. 354а, ал.5 вр. с ал.3, т.1 от НК. 

Делото е приключило със споразумение, сключено на 28. 02. 2010г. В 

прокурорското дело няма постановление за образуване ДП, не са 

приложени по- важните доказателства, които обосновават тезата на 

обвинението, няма протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Липсва 

копие на определението, с което съдът е одобрил сключеното 

споразумение, не е приложен и текста на окончателното споразумение. 

Няма справка по т. 30 от Указание №И-21/16. 01.2002г. на ВКП. 

ПД№167/11г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ прокурор е 

младши прокурор Мария Михайлова- На 29. 07. 2011г. прокурор 

Михайлова внесла обвинителен акт срещу С. Ш. за престъпление по чл. 

195, ал.1,т.4 вр. с чл. 194, ал.1 от НК. Предмет на кражбата е меден 

проводник на стойност 84лв. 

ПД№4/2011г. по описа на РП- Казанлък, наблюдаващ прокурор 

Иван Стоев- На 6. 01. 2011г. прокурор Стоев внесъл обвинителен акт 

срещу Ц. К. за престъпление по чл. 195, ал.1,т.4 предл. първо и 2, т.6 вр. с 

чл. 194, ал.1 от НК. Предмет на престъплението е риба на обща стойност 

152лв. въз основа на така внесения обвинителен акт е образувано 

НОХД№17/2001г. 

Сравнението с постановление за отказа за образуване на ДП  по 

пр.№1776/11г. на прокурор Стоев сочи, че прокурорите в РП- Казанлък не 

прилагат закона еднакво спрямо всички лица  и случаи, за които се 

отнасят. Пр. №01776/11г. е образувана срещу К. П., който на 2. 03. 

2010г. отсякъл 4.0 пространствени кубически метра дърва за огрев черен 
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бор на стойност 168 лв. без документ, доказващ законния им произход и 

без да са маркирани с експедиционна горска марка- престъпление по чл. 

235, ал.1 от НК. На 31. 05. 2011г. прокурор Стоев отказал да образува 

ДП, защото приел, че деянието макар и формално да осъществява 

признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята 

малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена 

опасност е явно незначителна- чл. 9, ал.2 от НК. 

Проверката по движението на посочените прокурорски дела бе 

извършена, както по актовете, приложени към прокурорските дела, така и 

по книгата на обвинителните актове.  

 

През 2011г. съдът е прекратил и върнал на прокуратурата за 

отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения 35 дела /18 

с разпореждане и 17 с определение/. Три от делата, върнати с разпореждане 

на РС- Казанлък са протестирани от прокурор Антония Спасова, но 

протестите не са уважени. От общо 35 дела, върнати от съда на прокурора 

14бр. са на заместник- районен прокурор Кръстин Кацаров, по 4бр. дела, 

които съдът е върнал на  прокурора имат прокурор Антония Спасова, 

заместник- районен прокурор Таня Димитрова и младши прокурор Мария 

Михайлова, 3бр.- на прокурор Владимир Василев, по 2бр. дела са на 

прокурорите Иван Стоев, Иван Червенков и Христо Петров и 1бр.- на 

прокурор Христо Цанев.   

Част от тези дела, определени чрез случаен подбор, бяха проверени. 

Поради това, че са приключили, те ще бъдат и предмет на анализ по 

смисъла на чл. 54, ал.1, т.3 от ЗСВ. Констатира се следното: 

 

1. пр. пр.№2408/07г. по описа на РП- Казанлък, НОХД№495/10г. 

по описа на РС- Казанлък- наблюдаващ прокурор Христо Петров- С 

обвинителен акт от 27. 04. 2010г. на съд е предаден И. М. за това, че на 15. 

04. 2007г. в ж.п.гара Радунци, обл. Стара Загора, в качеството си на 

длъжностно лице, в съучастие като съизвършител със С. Я.- като помагач е 

присвоил чужди вещи: 6 400кг. метален скрап от негодни за употреба ж.п. 

релси на обща стойност 1660,03лв., собственост на ЖП секция Карлово, 

като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд 

присвоените вещи са заместени- престъпление по чл. 205, ал.1,т.1 вр. с чл. 

20, ал.2, вр. с ал.1 от НК. 

С протоколно определение от 07. 06. 2011г. съдията- докладчик 

Невена Иванова е прекратила съдебното производство и върнала делото на 
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Районна прокуратура- Казанлък за отстраняване на допуснати отстраними 

съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване 

процесуалните права на обвиняемия. Определението е произнесено по 

повод искане на защитника на обвиняемия. В мотивите си съдията посочила 

нарушения на процесуалните правила, които са допуснати във фазата на 

досъдебното производство. Тези нарушения съдията е следвало да посочи 

още с разпореждането по чл. 248, НПК. Според т.3 на ал.2 на чл.248, НПК 

съдията- докладчик проверява допуснато ли е на досъдебното 

производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните 

правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. 

Вместо това, съдията- докладчик се е позовала на тях 1 година след 

внасяне на обвинителния акт и след провеждане на няколко съдебни 

заседания.По този начин съдия Иванова е допуснала нарушение на 

разумния срок за разглеждане и решаване на делото по смисъла на чл. 22 

от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на 

човека и основните свободи.  

В качеството си на наблюдаващ прокурор, Христо Петров е следвало 

да констатира нарушения, установени с определението на РС- Казанлък 

от 7.06.2011г. преди внасяне обвинителния акт. 

Прокурор Петров следва по- внимателно да проучва делата при 

проверката по чл.226, НПК, а и при проверката по чл. 242 от НПК.На 14. 

07.2011г. наказателното производство по горепосочената прокурорска 

преписка е прекратено. 

2. пр. пр.№1835/09г. по описа на РП- Казанлък, НОХД№1457/10г. 

по описа на РС- Казанлък- наблюдаващ прокурор Христо Петров- с 

обвинителен акт, внесен на 10.12.2010г. е предаден на съд Н. Ч., за 

извършено от него  престъпление по чл. 129, ал. 2 вр. с ал.1 от НК. 

С протоколно определение от 23. 11. 2011г. съдията- докладчик 

Невена Иванова е прекратила съдебното производство и върнала делото на 

Районна прокуратура- Казанлък за отстраняване на допуснати отстраними 

съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване 

процесуалните права на обвиняемия и пострадалия. В мотивите си съдията 

посочила, нарушения на процесуалните правила, които са допуснати във 

фазата на досъдебното производство. Тези нарушения съдията е следвало 

да посочи още с разпореждането по чл. 248, НПК. Според т.3 на ал.2 на 

чл.248, НПК съдията- докладчик проверява допуснато ли е на досъдебното 

производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните 

правила, довело до ограничаване на процесуалните права на 
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обвиняемия.Вместо това, съдията- докладчик се е позовала на тях близо 1 

година след внасяне на обвинителния акт и след провеждане на няколко 

съдебни заседания.По този начин съдия Иванова е допуснала нарушение на 

разумния срок за разглеждане и решаване на делото по смисъла на чл. 22 

от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на 

човека и основните свободи.С оглед преодоляване на тези негативни 

практики е необходимо съдиите да проучват по- внимателно делата преди 

внасянето им за разглеждане в открито съдебно заседание, а проверката 

по чл. 248, НПК да е по- прецизна. 

Внимателният прочит на обвинителния акт сочи, че една част 

твърденията на съдията- докладчик относно съдържанието на 

обвинителния акт се отнасят до факти и обстоятелства, които не 

съставляват признаци на престъплението. От тази категория са 

доводите за липса на яснота относно конкретното съдържание на 

обидните думи, които св. В е отправил към подс. Ч. Тези въпроси могат да 

се установят в хода на съдебното следствие. При постановяване на 

определение от 23. 11. 2011г. съдия Иванова не се е съобразила с 

ТР№2/2002г.на  ОСНК и по този начин е допуснала нарушение на чл. 130, 

ал.2 от ЗСВ. 

В качеството си на наблюдаващ прокурор, Христо Петров е следвало 

да констатира нарушения, установени с определението на РС- Казанлък 

от 23.11.2011г.  преди внасяне обвинителния акт. 

Прокурор Петров следва по- внимателно да проучва делата при 

проверката по чл.226, НПК, а и при проверката по чл. 242 от НПК. 

 

3.пр. пр. №1957/10г. по описа на РП- Казанлък, НОХД 

№992/2011г. по описа на РС- Казанлък- наблюдаващ прокурор Кръстин 

Кацаров- с обвинителен акт, внесен на 08. 08. 2011г. на съд е предадена Ш. 

К. за престъпление по чл. 202, ал.2,т.1, вр. с чл.201, вр. с чл. 26, ал.1 от 

НК; 

Въз основа на така внесения обвинителен акт, в РС- Казанлък е 

образувано НОХД№992/2011г. С протоколно определение от 30. 11. 2011г. 

съдията- докладчик Невена Иванова е прекратила съдебното производство 

и върнала делото на Районна прокуратура- Казанлък за отстраняване на 

допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, 

довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимата.Съдът не е 

конкретизирал кои процесуални права на подсъдимата са нарушени. В 

мотивите си съдията посочила, нарушения на процесуалните правила, които 
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са допуснати при изготвянето на обвинителния акт. Тези нарушения 

съдията е следвало да посочи още с разпореждането по чл. 248, НПК. 

Според т.3 на ал.2 на чл.248, НПК съдията- докладчик проверява 

допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено 

нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на 

процесуалните права на обвиняемия.Вместо това, съдията- докладчик се е 

позовала на тях в открито съдебно заседание.По този начин съдия 

Иванова е допуснала нарушение на разумния срок за разглеждане и 

решаване на делото по смисъла на чл. 22 от НПК и чл. 6 от Европейската 

конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.  

Прокурор Кацаров следва да изготвя по – прецизно обвинителните 

актове.На 4. 01.2012г. наказателното производство по горепосочената 

прокурорска преписка е прекратено. 

 4.пр. пр. №2961/05г. по описа на РП- Казанлък, НОХД 

№518/2011г. по описа на РС- Казанлък- наблюдаващ прокурор Кръстин 

Кацаров- - с обвинителен акт, внесен на 29. 04. 2011г. на съд е предаден В. 

В. задето измамил пострадалия, че дъщеря му е болна и поради това се 

нуждае от 500лв., които получил- престъпление по чл. 211, ал.1,предл.3, 

вр. с чл. 209, ал.1 вр. с чл. 29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК; 

Въз основа на така внесения обвинителен акт, в РС- Казанлък е 

образувано НОХД№518/2011г. С разпореждане от 26. 05. 2011г. съдията- 

докладчик Невена Иванова е прекратила съдебното производство и върнала 

делото на Районна прокуратура- Казанлък за отстраняване на допуснати 

отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до 

ограничаване процесуалните права на подсъдимия и на пострадалия.Съдът 

не е конкретизирал кои процесуални права на подсъдимия и пострадалия са 

нарушени. В мотивите си съдията посочила, нарушения на процесуалните 

правила, които са допуснати при изготвянето на обвинителния 

акт.Разпореждането не съдържа всички реквизити на съдебния акт, 

предвидени в чл. 34 от НПК, а реквизитите, които съдържа не са 

подредени в поредността, посочена от закона.  

Внимателният прочит на обвинителния акт сочи, че една част 

твърденията на съдията- докладчик относно съдържанието на 

обвинителния акт не кореспондират с действителността, а друга част се 

отнасят до факти и обстоятелства, които не съставляват признаци на 

престъплението. От тази категория са доводите за липса на яснота 

относно точния брой на телефонните разговори, които подсъдимият и 

пострадалият са провели, предприел ли е пострадалия свидетел и други 
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телефонни разговори да си иска парите. Тези въпроси могат да се 

установят в хода на съдебното следствие. При постановяване на 

разпореждане от 26. 05. 2011г. съдия Иванова не се е съобразила с 

ТР№2/2002г.на  ОСНК и по този начин е допуснала нарушение на чл. 130, 

ал.2 от ЗСВ. 

Срещу така постановеното разпореждане не е подаден протест. 

Прокурор Кацаров не е упражнил правомощията си по чл.249, ал.3 от 

НПК.На 7. 03. 2012г. наказателното производство е прекратено. 

 5. пр. пр. №3467/10г. по описа на РП- Казанлък, НОХД 

№223/2011г. по описа на РС- Казанлък- наблюдаващ прокурор Таня 

Димитрова- с обвинителен акт, внесен на 28. 02. 2011г. на съд е предаден 

И. И. за престъпление по чл. 195, ал.1,т.3 вр. с чл. 194, ал.1 от НК; 

Въз основа на така внесения обвинителен акт, в РС- Казанлък е 

образувано НОХД№223/2011г. С протоколно определение от 30. 05. 2011г. 

съдията- докладчик Невена Иванова е прекратила съдебното производство 

и върнала делото на Районна прокуратура- Казанлък за отстраняване на 

допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, 

довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимия. В мотивите си 

съдията посочила, нарушения на процесуалните правила, които са 

допуснати на досъдебното производство и при изготвянето на 

обвинителния акт. Тези нарушения съдията е следвало да посочи още с 

разпореждането по чл. 248, НПК. Според т.3 на ал.2 на чл.248, НПК 

съдията- докладчик проверява допуснато ли е на досъдебното 

производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните 

правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. 

Вместо това, съдията- докладчик се е позовала на тях в открито съдебно 

заседание. По този начин съдия Иванова е допуснала нарушение на 

разумния срок за разглеждане и решаване на делото по смисъла на чл. 22 

от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на 

човека и основните свободи.  

В качеството си на наблюдаващ прокурор, заместник- районен 

прокурор Таня Димитрова е следвало да констатира част от 

нарушенията, установени с определението на РС- Казанлък преди внасяне 

обвинителния акт. 

На 16. 06.2011г. наказателното производство по горепосочената 

прокурорска преписка е частично прекратено и делото е спряно срещу 

неизвестен извършител. 
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6. пр. пр. №199/11г. по описа на РП- Казанлък, НОХД №689/2011г. 

по описа на РС- Казанлък- наблюдаващ прокурор Таня Димитрова - с 

обвинителен акт, внесен на 5. 07. 2011г. на съд е предаден Д. Д. за 

престъпление по чл. 131, ал.1, т.12, вр. с чл. 129, ал.2 вр. с ал.1 от НК; 

Въз основа на така внесения обвинителен акт, в РС- Казанлък е 

образувано НОХД№689/2011г. С разпореждане от 21. 07. 2011г. съдията- 

докладчик Невена Иванова е прекратила съдебното производство и върнала 

делото на Районна прокуратура- Казанлък за отстраняване на допуснати 

отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до 

ограничаване процесуалните права на обвиняемия. Съдът не е 

конкретизирал кои процесуални права на подсъдимия са нарушени. В 

мотивите си съдията посочила, нарушения на процесуалните правила, които 

са допуснати при изготвянето на обвинителния акт.Разпореждането не 

съдържа всички реквизити на съдебния акт, предвидени в чл. 34 от НПК, а 

реквизитите, които съдържа не са подредени в поредността, посочена от 

закона.  

Внимателният прочит на обвинителния акт сочи, че доводите на 

съдията- докладчик относно съдържанието на обстоятелствената част 

на обвинителния акт се отнасят до факти и обстоятелства, които не 

съставляват признаци на престъплението. От тази категория са 

доводите за липса на яснота относно действията на всички участвали в 

боя лица. Тези въпроси могат да се установят в хода на съдебното 

следствие. С обвинителния акт прокурорът определя предмета на 

доказване от гледна точка на извършеното престъпление и участието на 

обвиняемия в него(вж. т.4.2 от ТР№2/2002г.на  ОСНК). При 

постановяване на разпореждане от 26. 05. 2011г. съдия Иванова не се е 

съобразила с ТР№2/2002г.на  ОСНК и по този начин е допуснала нарушение 

на чл. 130, ал.2 от ЗСВ.Прокурор Димитрова е протестирала така 

постановеното разпореждане.При постановяване на определение от 3.09. 

2011г. по ВЧНД№1245/11г. съставът на ОС- Стара Загора също  не се е 

съобразил с ТР№2/2002г. на  ОСНК и по този начин е нарушен чл. 130, ал.2 

от ЗСВ. Съдия- докладчик по делото в ОС- Стара Загора е съдия Спасена 

Драгостинова. 

Към настоящия момент делото е приключило с влязла в сила присъда. 

7. пр. пр. №1192/11г. по описа на РП- Казанлък, НОХД 

№583/2011г. по описа на РС- Казанлък- наблюдаващ прокурор Таня 

Димитрова- с обвинителен акт, внесен на 7. 06. 2011г. на съд са предадени 
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две лица за престъпления по чл. 195, ал.1,т.3, т.4, 5 и 7 вр. с чл. 194, ал.1 

от НК, като единият от тях е действал при условията на чл. 28, НК; 

Въз основа на така внесения обвинителен акт, в РС- Казанлък е 

образувано НОХД№583/2011г. С разпореждане от 20. 07. 2011г. съдията- 

докладчик Невена Иванова е прекратила съдебното производство и върнала 

делото на Районна прокуратура- Казанлък за отстраняване на допуснати 

отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до 

ограничаване процесуалните права на подсъдимия. В мотивите си съдията 

посочила, нарушения на процесуалните правила, които са допуснати при 

изготвянето на обвинителния акт.  

Разпореждането не съдържа всички реквизити на съдебния акт, 

предвидени в чл. 34 от НПК, а реквизитите, които съдържа не са 

подредени в поредността, посочена от закона.  

В качеството си на наблюдаващ прокурор, заместник- районен 

прокурор Таня Димитрова следва да изготвя по – прецизно обвинителните 

актове. 

Към настоящия момент делото е приключило с влязла в сила присъда. 

8. пр. пр. №1353/11г. по описа на РП- Казанлък, НОХД 

№628/2011г. по описа на РС- Казанлък- наблюдаващ прокурор Антония 

Спасова- с обвинителен акт, внесен на 20. 06. 2011г. на съд са предадена А. 

Н. за престъпление по чл. 183, ал.1 от НК; 

Въз основа на така внесения обвинителен акт, в РС- Казанлък е 

образувано НОХД№628/2011г. С разпореждане от 19. 07. 2011г. съдията- 

докладчик Невена Иванова е прекратила съдебното производство и върнала 

делото на Районна прокуратура- Казанлък за отстраняване на допуснати 

отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до 

ограничаване процесуалните права на подсъдимата. В мотивите си съдията 

посочила, нарушения на процесуалните правила, които са допуснати на 

досъдебното производство и при изготвянето на обвинителния акт.  

Разпореждането не съдържа всички реквизити на съдебния акт, 

предвидени в чл. 34 от НПК, а реквизитите, които притежава, не са 

подредени в поредността, посочена от закона.  

В качеството си на наблюдаващ прокурор, прокурор Антония 

Спасова е следвало да констатира част от нарушенията, установени с 

определението на РС- Казанлък преди внасяне обвинителния акт. 

Прокурор Спасова следва по- внимателно да проучва делата при 

проверката по чл.226, НПК, а и при проверката по чл. 242 от НПК и да 

изготвя по – прецизно обвинителните актове. 
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Наказателното производство е прекратено на 16. 03. 2012г. 

9. пр. пр. №2976/09г. по описа на РП- Казанлък, НОХД 

№327/2011г. по описа на РС- Казанлък- наблюдаващ прокурор Антония 

Спасова - с обвинителен акт, внесен на 29. 03. 2011г. на съд са предадени 

две лица за извършена от тях кражба в условията на опасен рецидив- 

престъпление по чл. 196, ал.1, т.1, вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл.29, ал.1, б.”а” 

и”б”, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.В приложението на обвинителния акт е 

посочено, че обв. Ю. А. е с мярка за неотклонение „задържане под 

стража”, но не е посочено кога е взета тази мярка.; 

Въз основа на така внесения обвинителен акт, в РС- Казанлък е 

образувано НОХД№327/2011г. С разпореждане от 03. 06. 2011г. съдията- 

докладчик Невена Иванова е прекратила съдебното производство и върнала 

делото на Районна прокуратура- Казанлък за отстраняване на допуснати 

отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до 

ограничаване процесуалните права на обвиняемия. В мотивите си съдията 

посочила нарушения на процесуалните правила, които са допуснати при 

изготвянето на обвинителния акт.Отделно от това настоява, че не са 

изпълнени задължителни указания на въззивния съд.Разпореждането не 

съдържа всички реквизити на съдебния акт, предвидени в чл. 34 от НПК, а 

реквизитите, които притежава не са подредени в поредността, посочена 

от закона. Срещу така постановеното разпореждане прокурор Спасова 

подала протест. С определение №144 от 31. 10. 2011г. по ВЧНД№1255/11г., 

състава на ОС- Стара Загора съдът потвърдил разпореждането. Видно от 

мотивите на въззивния съд, той е приел за основателни доводите на 

прокурор Спасова срещу така постановеното разпореждане, но е посочил 

друго нарушение при изготвянето на диспозитива на обвинителния акт, 

което съставлява  отстранимо съществено нарушение на процесуалните 

правила. 

Към настоящия момент делото е внесено в РС- Казанлък с нов 

обвинителен акт и е висящо. 

10. пр. пр. №420/10г. по описа на РП- Казанлък, НОХД 

№720/2011г. по описа на РС- Казанлък- наблюдаващ прокурор Антония 

Спасова - с обвинителен акт, внесен на 27. 05. 2010г. на съд са предадени 

три лица за извършена от тях кражба, като по отношение на първите двама 

кражбата е извършена в условията на повторност, а по отношение на 

третото лице- в условията на опасен рецидив; 

Въз основа на така внесения обвинителен акт, в РС- Казанлък е 

разгледано НОХД, което приключило с постановена присъда. С решение на 
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ОС- Стара Загора присъдата била отменена, заради допуснати  от РС- 

Казанлък отстраними съществени нарушения на процесуалните правила и 

върнал делото за ново разглеждане.  

В РС- Казанлък било образувано НОХД№321/2011г. С разпореждане 

от 06. 06. 2011г. съдията- докладчик Невена Иванова е прекратила 

съдебното производство и върнала делото на Районна прокуратура- 

Казанлък за отстраняване на допуснати отстраними съществени нарушения 

на процесуалните правила, довели до ограничаване процесуалните права на 

обвиняемите. В мотивите си съдията посочила действия извършени  при 

провеждане на разследването на ДП. Разпореждането не съдържа всички 

реквизити на съдебния акт, предвидени в чл. 34 от НПК, а реквизитите, 

които притежава не са подредени в поредността, посочена от закона.  

На 12. 07. 2011г., водена от съображението, че при връщане на делото 

въззивният съд не е посочил недостатъци на обвинителния акт, прокурор 

Спасова внесла същия обвинителен акт.  

В РС- Казанлък било образувано НОХД№720/2011г. С разпореждане 

от 21. 07. 2011г. съдията- докладчик Невена Иванова е прекратила 

съдебното производство и върнала делото на Районна прокуратура- 

Казанлък за отстраняване на допуснати отстраними съществени нарушения 

на процесуалните правила, довели до ограничаване процесуалните права на 

обвиняемите. В мотивите си съдията посочила, нарушения, допуснати при 

изготвяне на обвинителния акт: при описване на фактическата обстановка 

прокурорът не е посочил ясно ролята на всеки един от съучастниците при 

кражбата на рибата (не е ясно кой е чупил леда и е вадил рибата, кой е 

събирал рибата в чувал и кой е чакал с каруца на брега) и отделно от това не 

е посочил, кои осъждания мотивират обвинение за кражба в условията на 

повторност и съответно опасен рецидив. Разпореждането не съдържа 

всички реквизити на съдебния акт, предвидени в чл. 34 от НПК, а 

реквизитите, които притежава не са подредени в поредността, посочена 

от закона.При постановяване на разпореждането от 6. 06. 2011г. по 

НОХД№321/11г. съдия Иванова не е посочила изчерпателно всички 

отстраними процесуални нарушения, които според нея са допуснати по 

делото. Това е довело до неоправдано забавяне на разглеждането на 

делото по смисъла на чл. 6 от ЕКЗПЧОС. Фактът, че при повторно 

внасяне на обвинителния акт делото се завежда под друг номер не 

променя този извод. Двата обвинителни акта са еднакви. Съдия Иванова е 

следвало да посочи твърдяните недостатъци на обвинителния акт, още с 
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първото разпореждане.Поради това, че тя не е била изчерпателна, срокът 

за разглеждане и решаване на делото е продължил ненужно дълго 

Срещу така постановеното разпореждане прокурор Спасова подала 

протест. С определение от 3. 09. 2011г. по ВЧНД№1254/11г. ОС- Стара 

Загора потвърдил разпореждането на РС- Казанлък. 

При осъществяване на правомощията по чл. 242 от НПК прокурор 

Спасова следва да  изготвя по – прецизно обвинителните актове. 

11. пр. пр.№3371/10г. по описа на РП- Казанлък, НОХД№86/11г. 

по описа на РС- Казанлък- С обвинителен акт от 27. 11. 2011г. на съд е 

предаден Т. И. за престъпление по чл. 343, ал.3,пр. ІV, б.”а”, пр. ІІ вр. с 

ал.1 вр. с чл. 342, ал.1 от НК. 

С протоколно определение от 04. 04. 2011г. съдията- докладчик 

Невена Иванова е прекратила съдебното производство и върнала делото на 

Районна прокуратура- Казанлък за отстраняване на допуснати отстраними 

съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване 

процесуалните права на обвиняемия и пострадалата. Определението е 

произнесено по повод искане на защитника на обвиняемия. В мотивите си 

съдията посочила нарушения на процесуалните правила, които са 

допуснати във фазата на досъдебното производство. Твърдяните нарушения 

съдията е следвало да посочи още с разпореждането по чл. 248, НПК. 

Според т.3 на ал.2 на чл.248, НПК съдията- докладчик проверява 

допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено 

нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на 

процесуалните права на обвиняемия или пострадалия.Вместо това, 

съдията- докладчик се е позовала на тях след провеждане на няколко 

съдебни заседания.По този начин съдия Иванова е допуснала нарушение на 

разумния срок за разглеждане и решаване на делото по смисъла на чл. 22 

от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на 

човека и основните свободи. 

Отделно от това чл. 288 от НПК не допуска връщане на делото на 

прокурора поради нарушаване процесуалните права на пострадалия. Като 

не се е съобразила с този текст на закона съдия Иванова е допуснала 

нарушение по чл. 8 от ЗСВ, защото не е приложила закона точно. 

Към настоящия момент делото е приключило с постановена 

осъдителна присъда. 

През 2011г. продължило прилагането на мерките за намаляване на 

броя на делата, върнати от съда на прокурора, които РП- Казанлък взела 

през 2010г. 
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През 2011г. в хода на съдебното следствие са сключени 77бр. 

споразумения. С предложение за решаване на делото със споразумение по 

реда на гл.ХІХ ”Решаване на делото със споразумение”на НПК прокурорите 

са внесли 165 споразумения. От тях  РС- Казанлък е одобрил 157бр. дела. 

Едно споразумение не е одобрено от съда, а останалите 7 не са разгледани 

до края на проверявания период. Споразумението, което съдът не е одобрил 

е внесено от прокурор Иван Стоев. Най- много споразумения е внесла 

младши прокурор Мария Михайлова- 34бр., прокурор Христо Петров е 

внесъл 29бр. споразумения, а прокурор Дойчо Цанев- 25бр. споразумения. 

  

Чрез случаен подбор бяха проверени следните дела: 

  

ПД№1452/11г., ПД№446/11г., СП№125/11г., ПД№112/11г., 

ПД№111/11г., ПД№15/11г., ПД№1506/11г., ПД№1633/11г., ПД№2880/11г., 

ПД№9/11г., ПД№17/2011г., ПД№34/11, ПД№44/11г., ПД№46/11г., 

ПД№122/11г., ПД№121/11г. и ПД№142/11г. всичките по описа на РП- 

Казанлък.Във всички папки липсват определението, с което съдът 

одобрява споразумението, както и окончателният текст на 

споразумението, одобрено от съда. 

  

ПД№9/11г., пр. пр. №3164/10г. по описа на РП- Казанлък, 

наблюдаващ прокурор Кръстин Кацаров- обвинителния акт е внесен 

срещу Д. А. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Делото е приключило 

със споразумение. В споразумението липсва текст, според който  

подсъдимият е лишен от право да управлява МПС съгласно чл. 343г, НК. 

 

През 2011 г. са изготвени и внесени 56 постановления с 

предложение по чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от 

НК. Към датата на настоящата проверка съдът е решил 33 бр. дела. От тях 1 

предложение РС- Казанлък е върнал делото на прокурора. Предложението е 

внесено от прокурор Таня Димитрова. Другите предложения за налагане на 

административно наказание по реда на чл.78а от НК, направени от РП- 

Казанлък са уважени.   

Чрез случаен подбор бяха проверени следните дела: 

Пр.1980/11г., пр. 1626/11г., пр. 3120/11г., пр. №1839/11г., пр. 

№2659/11г., пр. №290/11г., пр. 0628/11г., пр. №1307/11г., пр. №2899/10г., 
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пр. №3242/10г., пр. №470/11г., пр. №873/11г., пр. №1698/09г., пр. 

№3617/10г., пр. №4216/10г., пр.№3992/10г., пр. №1326/11г., пр.№2963/11г., 

пр. №2071/11г., пр. №1843/11г. всичките по описа на РП- Казанлък. 

Проверяващият екип не констатира нарушения по образуването, 

разглеждането и приключването на делата.  

 

През 2011 г. прокурорите от РП Казанлък са участвали в 809 съдебни 

заседания по наказателни дела. В най- голям брой заседания по наказателни 

дела е участвал прокурор Иван Стоев- 151бр.,, прокурор Таня Димитрова е 

участвала в 106бр. съдебни заседания, а младши прокурор Мария 

Михайлова- в 90бр. съдебни заседания по наказателни дела. 

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на РП- 

Казанлък за периода 1.01.2011г.- 31.12.2011г. 

         

 

2. Организация по изпълнение на наказанията. 

 

През 2011г. за изпълнение на присъдите отговарял прокурор Иван 

Стоев. В негово отсъствие е заместван от районния прокурор Владимир 

Василев. Съгласно предоставената справка през 2011 г. са приведени в 

изпълнение 459 присъди. От тях 457присъди е привел в изпълнение 

прокурор Иван Стоев, а 2 присъди е привел в изпълнение прокурор 

Кръстин Кацаров. Районният прокурор е отложил изпълнението на 

присъда №346/11г., постановена по НОХД№578/11г. по описа на РС- 

Казанлък. Всички други присъди са приведени в изпълнение. 

Бяха проверени следните присъдни преписки, избрани чрез случаен 

подбор: 

ПрД№8/11г., Пр. Д№319/11г., Пр.Д№431/10г.,Пр.Д№433/10г.Не се 

установиха нарушения при тяхното образуване, движение и приключване. 

Движението на присъдните преписки беше проследено и в 

азбучника и книгата за изпълнение на присъди. 

При констатация на данни за кумулация прокуратурата е 

привеждала в изпълнение присъдата, като същевременно е изготвяно и 

предложение до съда за кумулиране на наказанията, за което е уведомяван 

и съответния началник на затвор. Внесени са 72бр. предложения за 

кумулация в РС- Казанлък. От тях 69бр. са уважени. Съдебното 
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производство по 3 от предложенията е прекратено, тъй като е установено, 

че осъдените имат и други неприключили прозводства. 

Прокурора по изпълнение на наказанията периодично е извършвал 

проверка на книгата за изпълнение на присъдите и след констатация за 

липса на уведомителни писма, касаещи начало и край на изпълнението на 

наказанието е изпращал на компетентните органи напомнителни писма. 

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на РП- 

Казанлък за периода 1.01.2011г.- 31.12.2011г. 

                         

3. Гражданско - съдебен надзор. 

 

 През 2011 г. гражданско-съдебният надзор в   РП Казанлък се 

изразява в участие на прокурори в 102 граждански дела на РС Казанлък. В 

най- голям брой граждански дела е участвала прокурор Антония Спасова- 

74бр. Прокурор Иван Стоев и прокурор Таня Димитрова са участвали в 

съдебни заседания по 6 гр. дела. Прокурор Владимир Василев е участвал в 

съдебни заседания по 5 гр. дела. 

Прокурорите в РП- Казанлък не са предявявали граждански искове и не 

са обжалвали съдебни решения, постановени по граждански дела. 

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на РП- 

Казанлък за периода 1.01.2011г.- 31.12.2011г. 

 

Въз основа на  тези констатации Инспекторатът към ВСС прави 

следните  

 

ИЗВОДИ: 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност 

на прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 

 

Констатира се, че административният ръководител- районен 

прокурор Владимир Василев е създал добра организация на РП- Казанлък. 

Общата констатация за администрирането на прокуратурата е 

много добра. Отговорностите и задълженията на съдебните служители 

са разпределени пропорционално и съгласно изискванията на ПОДАПРБ.  
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Книгите, регистрите и дневниците се водят правилно, включва се 

пълна и точна информация, отразяваща движението на преписките и 

делата. 

Комплектуването на преписките, делата, присъдните преписки и 

др., което се осъществява от съдебните служители, под ръководството 

на административния ръководител, е хронологично, пълно и на много 

добро ниво. Комплексната ревизия на ОП- Стара Загора е констатирала, 

че през 2010г. в РП- Казанлък не се водят досиета на  върнатите от съда 

дела. Към настоящия момент тази практика е преустановена и всяко едно 

върнато от съда дело се води в отделно досие. 

Аналитичните доклади на РП- Казанлък разглеждат подробно 

причините за връщането на делата от съда на прокуратурата, 

причините за забавеното движение на делата в досъдебната фаза и 

съдебната фаза, качеството на прокурорската дейност, както и 

актуални въпроси и проблеми по прилагането на закона и съдебната 

практика в района. 

 Широкото участие в различни форми на обучение е положителна 

тенденция, която гарантира  повишаване професионализма на съдебните 

служители и правната подготовка на прокурорите. 

Административният ръководител- районен прокурор на РП- 

Казанлък Владимир Василев полага усилия за запазване на прокурорския 

състав и попълване на незаетите места. За незаетата щатна брой на 

прокурор в РП- Казанлък е обявен конкурс за първоначално назначаване. 

Тригодишният срок за назначение на младши прокурор изтича и поради 

това районният прокурор е направил предложение чрез Главния прокурор 

на Република България до ВСС, младши прокурор Мария Михайлова да 

бъде назначена на длъжността „прокурор в Районна прокуратура”.  

С оглед предложението за назначаването на младши прокурор 

Мария Михайлова на длъжност „прокурор в Районна прокуратура”, той 

направил и предложение за преразпределение на незаета  щатна бройка 

„прокурор в Районна прокуратура”, която бъде предоставена на РП- 

Казанлък. В мотивите посочил, че младши прокурор Мария Михайлова 

успешно се справя с разпределените й преписки и досъдебни производства 

и с изготвянето на актове по тях. Посочил, че е показала много добра 

теоретична подготовка и умение да приложи в пряката си работа 

познанията и придобитата квалификация в НИП гр. София. Подчертал, 

че тя е омъжена, има две малки деца и притежава собствено жилище в 



 72 

гр. Казанлък. Навел доводи, че с назначаването й за прокурор в РП- 

Казанлък ще се облекчи и голямата натовареност на всеки един прокурор. 

Резултатите от настоящата проверка подкрепят това становище 

на районния прокурор. Младши прокурор Мария Михайлова е работила 

при висока натовареност и е показала отлични резултати. 

Прецизността, старанието, експедитивността и теоретичните знания, 

които демонстрира в изготвените от нея прокурорски актове показват, 

че нейните знания и организацията й на работа надхвърлят изискванията 

за длъжността „младши прокурор”. Те ще й позволят да се справя 

перфектно като прокурор в РП- Казанлък. 

Предвид изложеното, проверяващият екип на ИВСС споделя 

мнението на районния прокурор на РП- Казанлък относно назначаването 

на младши прокурор Мария Михайлова на длъжност „прокурор в РП”, 

включително чрез преразпределяне на незаета щатна бройка на РП- 

Казанлък и подкрепя неговите предложения. На осн. чл. 54, ал.1, т.7 от 

ЗСВ следва да се сигнализира ВСС като му се изпрати копие от 

настоящия Акт с резултати с оглед  предприемане на необходимите 

действия. 

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

В РП- Казанлък се води дневник за предварителните проверки, 

възложени от прокурор, съгласно раздел ІV от Указание изх. № 281/08. 12. 

06г. на главния прокурор. В него се отбелязват преписките, по които се 

възлагат предварителни проверки, вписва се № на преписката, 

прокурорът, който е възложил проверката, срокът на извършването и, 

както и датата на извеждане на постановлението; 

Към преписките се прилага протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор, удостоверяващ, че преписката е разпределена съгласно чл. 9 от 

ЗСВ след избора на настоящия районен прокурор Владимир Василев през 

м. юли 2010г. Преди това в проверяваната прокуратура не е имало 

подобна практика. 

Извършена беше проверка и на електронното разпределение чрез 

случаен подбор на проверените преписки, като беше констатирано, че 

прокурорите, които са разглеждали преписките са същите, които са 

били определени чрез случайно разпределение.  
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Образуването, движението и приключването на преписките, 

приключили с постановления /резолюции/ за отказ от образуване на 

досъдебно производство се извършва в установените срокове. 

Прокурорите спазват чл. 9 от ИПП, Указание №И-89/ 10. 03. 2011г. като 

изпращат с писмо преписката на органите на МВР или на други 

специализирани органи за проверка, когато полученият сигнал или друга 

информация съдържат данни за извършено престъпление, но те са 

недостатъчни за образуване на ДП и могат да бъдат изяснени и 

допълнени при упражняване компетентността на други органи. В 

писмото се посочва какви други действия, извън проверката, следва да 

извършат компетентните органи, а именно: 

1. Да съобщят за резултатите от проверката на органа или 

лицата, подали сигнала, когато не се установят достатъчно данни за 

извършено престъпление; 

 2. Да върнат преписката на прокурора, в случай, че се разкрият 

достатъчно данни за извършено престъпление; 

Фактът, че през 2011г. не са се върнали едва 8,5% от преписките, 

изпратени на МВР за проверка, води до извода, че прокурорите в РП 

Казанлък проучват внимателно сигналите, по които работят и имат 

сравнително вярна предварителна преценка относно данните за 

престъпления, които се съдържат в тях. 

Прокурорите в РП- Казанлък определят най- често проверката да 

се извърши в  20- дневен срок. Наблюдаващите прокурори следят за 

спазване на срока и при забавяне на проверката изпращат напомнителни 

писма. Прокурорите продължават сроковете за провеждане на 

проверките  своевременно. Не се констатираха случаи на превишаване на 

максималния срок от 6 м., предвиден в чл. 9, ал.4 от ИПП, Указания №И-

89/10.03.2011г. 

Постановленията за отказ да бъде образувано досъдебно 

производство са добре мотивирани. В случаите, когато са налице данни 

за извършено административно нарушение, прокурорите изпращат 

препис от постановлението на съответния орган за налагане на 

административно наказание. 

Когато има основание за налагане на възпитателна мярка по 

ЗБППМН прокурорите изпращат на местната комисия за БППМН препис 

от постановлението за отказ да бъде образувано ДП за предприемане на 

съответните действия.  
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Спазва се изискването на чл. 11 от ИПП, Указание №И-

89/10.03.2011г. като постановлението за отказ да бъде образувано ДП се 

съобщава на пострадалия или неговите наследници, на ощетеното ЮЛ и 

на лицето, направило съобщението. Постановленията за отказ се 

изпращат  на заинтересованите лица с обикновена поща. Датата на 

изпращане се отразява в книга за писма. Върху постановлението за отказ 

се отбелязва дали е изпратен екземпляр на заинтересованото лице  или е 

получено от него лично или от упълномощено лице. 

Администрирането на преписките във връзка с постъпилите жалби 

срещу постановления за отказ от образуване на досъдебно производство 

се извършва своевременно. 

Отразяването на движението на преписки във входящия дневник и 

книгата за предварителни проверки, възложени от прокурор е пълно и 

точно. 

 

 ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението 

на досъдебните производства в РП – Казанлък, на основание чл.54, ал.1, 

т.2 ЗСВ 

 

ІІІ.1.Проверка на наблюдаваните досъдебни производства 

 

През 2010г. на основание чл. 242, ал.2 от НПК прокурорът е 

изпратил на разследващия орган 47бр. ДП. Това представлява 1, 94% от 

общия брой на решените ДП. 

През 2011г. на основание чл. 242, ал.2 от НПК прокурорът е 

изпратил на разследващия орган 27бр. ДП. Това представлява 0, 97% от 

общия брой на решените ДП.  

Броят на досъдебните производства, които прокурорите са 

изпратили на разследващия орган поради наличие на съществени 

процесуални нарушения, допуснати при предявяване на разследването е 

намалял на половина и фактически е сведен до възможния минимум. Това 

показва значително подобряване на ръководството и надзора, който 

наблюдаващите прокурори упражняват върху действията на 

разследващия орган при предявяване на разследването съгласно чл. 196, 

НПК. Като се вземе предвид, че понякога при проверката след завършване 

на разследването, прокурорите връщат ДП на разследващия орган поради 

съществени  нарушения на процесуалните правила, допуснати преди 

неговото предявяване, ниският процент на ДП, върнати на осн. чл. 242, 



 75 

ал.2 от НПК е сигнал, че при осъществяване на правомощията по чл. 226, 

НПК прокурорите в РП Казанлък правят задълбочена проверка дали 

разследването е законосъобразно, обективно, всестранно и пълно. 

Указанията, които дават са изчерпателни и се изпълняват от 

разследващия орган. 

Всички наблюдавани досъдебни, бързи и незабавни производства са в 

законоустановения или разрешен срок за разследване. Проверените 

искания за продължаване на срока, които прокурорите са изготвили, са 

обосновани и мотивирани, изготвени са своевременно, преди изтичане на 

законоустановения или разрешен срок за разследване. Данните показват, 

че през 2011г. броят на ДП, разследването по които е продължило до 6 

месеца се е увеличил почти два пъти в сравнение с 2010г. От 4.63% през 

2010г. те са станали 8,2% през 2011г. В същото време броят на ДП, 

разследването по които е продължило след този срок е намалял също два 

пъти. От 2,42% през 2010г. те са станали 0,4% през 2011г. ИВСС 

напомня, че според Европейската конвенция за правата на човека и 

основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на 

човека със седалище в гр. Страсбург, Република Франция, срокът на 

разследването не бива да надвишава необходимото за осъществяване на 

правосъдието. Във всеки един случай, когато се дава разрешение за 

продължаване на срока за разследване, съответните прокурори следва да 

извършват преценка не само относно продължителността на срока, 

установена в закона, но и относно разумния срок за разследване и по- 

специално дали продължителността на разследването няма да надхвърли 

необходимото за осъществяване на правосъдието.  

 

ІІІ.2.Спрени наказателни производства 

 

Постановленията за спиране са мотивирани. Съдържат описание 

на извършените процесуални действия, както и конкретна причина за 

спирането. Посочено е, че съответният извършител е обявен за ОДИ и се 

сочи номера на телеграмата или бюлетина, с която е извършено това 

действие. Спазва се чл. 244, ал.3 от НПК като препис от 

постановлението се изпраща на обвиняемия, както и на пострадалия или 

неговите наследници. Постановленията са изготвени в едномесечния срок 

по чл. 242, ал.3 от НПК. В тях се посочва, че съгласно чл. 244, ал.5 от 

НПК постановлението може да бъде обжалвано от обвиняемия, 

пострадалия или неговите наследници пред РС- Казанлък в 7-дневен срок. 
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Постановленията са изпращани своевременно с известия за доставяне, 

които се намират към наблюдателните производства. Делата, спрени 

поради неразкриване на извършителя са изпратени в РУ”Полиция” 

Казанлък за продължаване на издирването съгласно чл. 245, ал.1 от НПК. 

Там се намират и спрените дела, водени срещу известен извършител. В 

РП- Казанлък се намират наблюдателните производства на спрените 

дела, водени срещу известен извършител. 

По- голямата част от преписките, които проверяващият екип е 

инспектирал водят до извода, през цялата 2010г. и по- голямата част от 

2011г.  в повечето случаи прокурорите в РП- Казанлък не са искали 

информация какви оперативно- издирвателни действия си извършени, 

какъв е резултатът от тях и какви действия, предстои да бъдат 

извършени. През 2010г. и през по- голямата част от 2011г. от 

РУ”Полиция”-Казанлък не е изпращана такава информация на РП-

Казанлък.Тези преписки са посочени по- горе, като движението на част 

от тях е описано подробно. 

Друга част от преписките, които проверяващият екип е 

инспектирал сочи, че прокурорите в РП- Казанлък са искали 

необходимата информация относно наличието на основания за 

възобновяване на делото и са възлагали проверка в тази насока. 

Получавали са съответните докладни записки от РУ”П” Казанлък и са се 

произнасяли по тях. 

През 2011г. в постановленията за спиране прокурорите в РП- 

Казанлък са давали указания на РУ”П” Казанлък на всеки 3 месеца да се 

изпраща информация какви оперативно- издирвателни действия си 

извършени, какъв е резултатът от тях и какви действия, предстои да 

бъдат извършени. По- голямата част от преписките, проверени от 

инспектиращия екип води до извода, че тези указания не са изпълнени, но 

прокурорите не са реагирали. По- друга част от преписките РУ”П” 

Казанлък са изпращали ритмично информация относно резултатите от 

ОИМ макар и през интервал от време по- дълъг от посочения от 

наблюдаващия прокурор. Пълна инвентаризация на спрените дела и 

актуална преценка, кои от тях могат да бъдат гледани в отсъствие на 

обвиняемия или съответния свидетел, кои следва да бъдат прекратени и 

кои отново спрени е извършена в края на 2011г. и началото на 2012г. 

 Когато по делата има данни, че лицето е напуснало страната 

прокурорите не изпращат копие от постановлението на Гранична 
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полиция с указание при завръщането му да бъде уведомена Районната 

прокуратура с оглед възобновяване на наказателното производство. 

 Наказателното преследване по част от спрените ДП е погасено по 

давност, но наказателни производства все още не са прекратени. 

В някои случаи, подробно посочени по- горе прокурор Кацаров не е 

изпълнил задължението си по чл. 244, ал.3 от НПК, според който препис 

от постановлението за спиране следва да се изпрати на обвиняемия. 

Образуването и движението на спрените досъдебни производства, 

установени по време на извършваната проверка в прокуратурата, е в 

законоустановените срокове. Описната книга на досъдебните 

производства се води много добре. 

Като добра практика на РП Казанлък следва да се посочи 

организацията на работата по спрените ДП, водени срещу известен 

извършител осъществена в изпълнение на заповед №55/27. 06. 2011г. на 

ОП- Стара Загора и на заповед №РП 4/23.01.2012г. на районния прокурор 

на РП- Казанлък, както и работата по Списък на спрените ДП срещу 

известен извършител от 1988г. до 22. 03. 2012г., наблюдавани от РП- 

Казанлък и по Списък на спрените досъдебни производства срещу 

известен извършител, които са изискани от наблюдаващите прокурори на 

РП- Казанлък за проверка на основанията за възобновяване и недопускане 

наказателното производство да бъде погасено по давност, които все още 

не са изпратени в РП- Казанлък, въпреки последвалите напомки и 

изпратени сигнални писма, както и тези, за които е получен отговор, че 

не са намерени в РУ”П” Казанлък. 

 Действията, предприети за изпълнение на посочените по- горе 

заповеди са изпълнени с голямо старание и показват, че прокурорите в 

РП- Казанлък могат да осъществяват ефективен контрол върху хода на 

разследването по смисъла на чл. 196, ал.1, т.1 от НПК. Наред с това те 

са предотвратили възможността определени лица да избягнат 

наказателната отговорност за деянията, които са извършили, поради 

това, че делата им са изгубени.   

 

ІІІ.3. Проверка на образуването и движението на прекратените 

наказателни производства: 

През 2010г. 11бр. наказателни производства, водени срещу известен 

извършител са прекратени поради изтичане на абсолютната давност, 

предвидена в чл. 81, ал.3 от НК. Това представлява 11% от всички ДП, 
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прекратени поради изтичане на предвидената в закона давност за 

наказателно преследване.  

През 2011г 7бр. дела, водени срещу известен извършител са 

прекратени по давност. Това представлява 1% от всички ДП, 

прекратени през 2011г. поради изтичане на предвидената в закона 

давност за наказателно преследване. 

В постановленията за прекратяване са отразени датата на 

извършване на деянието, престъпния състав, по който е водено 

досъдебното производство, изчислени са давностните срокове, съгласно 

разпоредбите на НК. В случаите когато делата били спрени, прокурорът 

първо е възобновявал делото и след това е постановявал неговото 

прекратяване. 

Основната част от делата, прекратени поради изтекла давност са 

приключили поради това, че извършителят на престъплението не е 

разкрит. В доста случаи са направени констатации, че след спиране на 

делата, дори когато те са за тежки престъпления, следствените и 

полицейските органи въобще не са работили. Тези констатации са 

направени както за дела, водени срещу неизвестен извършител, така и за 

дела, водени срещу известен извършител. Наблюдаващите прокурори не 

са изпълнили задълженията си по чл. 46, ал.1 и чл. 196 от НПК. В някои 

случаи бездействието е продължавало 10 и повече години.Както беше 

посочено и в раздела за спрените дела, ДП са раздвижени след 

назначаването на действащия районен прокурор на РП- Казанлък. 

Необходимо е да се работи активно по делата, спрени срещу 

известен извършител с оглед недопускане на прекратяването им 

поради изтекла давност. 

По отношение по- голямата част от преписките, приключили с 

постановление за прекратяване през 2010г. и 2011г. се налага извода, че 

образуването, движението и приключването на досъдебните и бързи 

производства е в законоустановените и разрешени срокове. По преписки, 

прекратени през 2011г. се констатираха случаи, при които 

наблюдаващият прокурор не е следил за изтичане на срока на разследване 

и не е предприел своевременно мерки за приключване на делото или 

продължаване на срока.  

През по- голямата част от 2010г. към преписките не е прилаган 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. През 2011г. този пропуск е 

преодолян. 
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Констатираха се случаи, в които протокола за първото действие 

по разследването със съставянето на който ДП се счита за образувано, 

не отговаря на изискванията на чл. 214, ал. 2 от НПК. 

В случаите, когато е привличан обвиняем, досъдебните 

производства са докладвани по реда на чл. 219, ал.1 от НПК. Преди 

предявяване на разследването делата са докладвани на съответния 

наблюдаващ прокурор по реда на чл. 226, ал.1 от НПК. Както беше 

посочено и по- горе прокурор Кацаров не винаги е спазвал изискването на 

чл. 199, ал.1 от НПК. 

Констатираха се случаи, в които прокурорите не са следили за 

промените в НК. 

В повечето случаи прокурорите са използвали възможностите на 

НПК за дисциплиниране на разследващия орган за своевременно 

приключване на ДП. 

Има случаи, когато прокурорите не изпращат своевременно 

преписката на горестоящата прокуратура за произнасяне по 

престъплението, което е от нейна компетентност, а извършват това 

процесуално действие след като приключи разследването за 

престъплението, което е от компетентност на РП. 

В по- голямата си част постановленията за прекратяване са 

обосновани.В същото време следва да се посочи, че броят на 

постановленията за прекратяване, отменени от РС- Казанлък, а и от 

горестоящата прокуратура е неприемливо висок. По всички дела, 

приключили с постановление за прекратяване, които през 2010г. РС- 

Казанлък е отменил, след това е внесен обвинителен акт. Постановени са 

и осъдителни присъди.  

Когато прокурорите решават въпросите по чл. 242, ал.1 от НПК 

следва да извършват по- прецизна преценка на доказателствата по 

делото. 

С постановлението прокурорите са се произнасяли по въпроса за 

веществените доказателства, отменяли са наложените на обвиняемия 

мерки за процесуална принуда, както и марката за обезпечаване на 

гражданския иск, ако основанието за нейното прилагане е отпаднало. 

В почти всички случаи прокурорът е давал указания препис от 

постановлението да се изпрати на обвиняемия и пострадалия съгласно чл. 

243, ал.3 от НПК. Посочвал е, че постановлението може да се обжалва в 

седемдневен срок от получаване на преписа пред РС- Казанлък съгласно 

чл. 243, ал.3 от НПК. Постановленията са изпращани своевременно с 
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известие за доставяне, които се намират към наблюдателните 

производства. 

В случай на постъпили жалби срещу постановления за прекратяване  

на наказателно производство делата се администрират своевременно. 

 

ІV. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ: 

 През 2010г. всички проверени обвинителни актове са били 

изготвени  и делата са внесени в съда в едномесечния срок след 

приключване на разследването.  

В Книгата на обвинителните актове са отбелязани всички 

необходими обстоятелства, които съответстват на данните, проверени 

в самите прокурорски дела.  

По- голямата част от проверените обвинителни актове отговарят 

на изискванията на НПК. Както настоящата проверка, така и 

ревизионния акт на ОП- Стара Загора за резултатите от извършена 

комплексна проверка на РП- Казанлък за дейността й през 2010г. 

констатират, че има случаи, когато в приложението на обвинителните 

актове при взета мярка за неотклонение „задържане под стража” не се 

отразява датата на вземане на мярката, както и датата при евентуална 

промяна на същата. 

Видно от канстатациите по настоящия акт прокурорите не 

проявяват достатъчно прецизност при изготвяне на обвинителните 

актове: 

-не се описват всички съставомерни факти, отнасящи се до 

престъплението, предмет на обвинителния акт; 

- в доста случаи при посочване на смекчаващите и отекчаващите 

обстоятелства се подхожда формално. 

Комплексната ревизия на ОП- Стара Загора е стигнала и до извода, 

че при изготвяне на обвинителните актове не се спазва поредността на 

чл. 246, ал.2 и 3 от НПК. Настоящата проверка споделя този извод. 

Прокурорските дела са подредени хронологично, съдържат всички 

призовки, съобщения, както и постановените съдебни актове в пълнота. 

Към наблюдателните производства не са приложени справки съгласно 

т.30 от Указание на ВКП-София №И-21/16.01.2002г. Наред с това към 

тези дела не се прилага копие от постановения съдебен акт.  

През 2010г. в РП- Казанлък не се изготвяли досиета по върнатите 

дела и не е имало комисии съгласно заповед АП№53/28.11.2007г. на 
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Апелативния прокурор- Пловдив. През 2011г. тези слабости са 

преодолени. 

Районният прокурор и прокурорите в РП- Казанлък са предприели 

много и разнообразни мерки за намаляване броя на делата, върнати от 

съда на прокурора. 

Съдиите в РС- Казанлък не винаги проявяват съобразителност и 

насрочват делата за разглеждане за след неоправдано дълъг срок. В други 

случаи прекратяват делото в нарушение на закона, позовавайки се на 

изтекла давност въпреки, че липсват основания за това. ИВСС следва да 

сигнализира  председателя на РС- Казанлък, която да организира 

повишаването квалификацията на съдиите от районния съд. 

 

Проверката на обвинителните актове, внесени в РС- Казанлък през 

2011г. показа, че добрите практики, констатирани през 2010г. 

продължават да се спазват. Повторението им се явява излишно и поради 

това,ще се споделят изводи само относно негативните практики през 

2011г.: 

През 2011г. към прокурорските дела започва прилагането на справки 

съгласно т.30 от Указание на ВКП-София №И-21/16.01.2002г., но тази 

практика не е станала повсеместна. По голяма част от делата, 

приложените справки не са попълнени. Наред с това продължила 

негативната практика към тези дела да не се прилага копие от 

постановения съдебен акт. При отделяне на материалите от едно 

производство в прокурорското делото не се поставят копие от 

постановлението за образуване на ДП, не са приложени по- важните 

доказателства и др. необходими  документи. 

Прокурорите от РП- Казанлък нямат еднаква практика относно 

приложението на чл. 9, ал. 2 от НК. 

В повечето случаи, както през 2010г., така и през 2011г. 

прокурорите не подават протести срещу разпореждането, с което 

съдът връща делото на прокурора. Напр. през 2010г. при 8 дела, върнати с 

разпореждане по чл. 249 от НПК прокурорите са подали 1 протест. През 

2011г. при 18бр. дела, върнати с разпореждане по чл. 249 от НПК, 

прокурорите са подали три протеста.От становищата на прокурорите 

става ясно,че има случаи, когато те не споделят мнението на съда, но 

въпреки това не са подали протест.  Следователно прокурорите в РП- 

Казанлък не упражняват правомощията си по чл. 249, ал.3 от НПК, макар 

да смятат, че постановения съдебен акт е неправилен. 
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През 2011г. броят на делата, върнати от съда на прокурора се е 

увеличил повече от два пъти. 

При изготвянето на някои от обвинителните актове прокурор 

Кръстин Кацаров, прокурор Таня Димитрова, прокурор Антония Спасова 

не са проявили необходимата прецизност. 

Част от делата, по които наблюдаващи прокурори са били Христо 

Петров, Таня Димитрова, Антония Спасова са върнати заради нарушения, 

допуснати на ДП. Следователно в качеството си на наблюдаващи 

прокурори те не са проявили необходимата взискателност по отношение 

на разследващите органи, както и при проверката по чл.226 от НПК и по 

чл. 242 от НПК. 

През 2011г. броят на делата, които съдът върнал на прокурора е 

неоправдано висок. Прокурорите в РП- Казанлък следва да бъдат по- 

прецизни при проверката по чл. 226 и чл. 242 от НПК, да бъдат по- 

прецизни при изготвянето на обвинителните актове като спазват 

стриктно изискванията на чл. 246 от НПК, както и да упражняват 

правомощията си по чл. 249, ал.3 от НПК винаги, когато смятат, че са 

налице основания за това. Прокурорите следва да полагат максимални 

усилия и да използват всички възможности на НПК, за да намалят 

броя на делата, върнати от съда. 

Като добра практика в работата по наказателно- съдебния надзор 

на РП- Казанлък следва да се посочи изготвянето на по- голямата част от 

обвинителните актове в едноседмичен срок. 

Нарушенията, дали основание на РС- Казанлък да постанови 

определения, с които върнал на прокурора НОХД№495/10г., 

НОХД№1457/10г., НОХД№992/11г., НОХД№223/11г.  и по НОХД№86/11г. 

по описа на същия съд, е могло да бъдат констатирани от съдията- 

докладчик с разпореждането по чл. 249 от НПК. 

В разпореждане от 6. 06. 2011г., с което съдът върнал на прокурор 

НОХД№321/11г. по описа на РС- Казанлък не се посочват изчерпателно 

всички нарушения, които според съда препятстват насрочването на 

делото в открито съдебно заседание. Това наложило ново връщане на 

делото с разпореждане от 21. 07. 2011г. по НОХД№720/11г.  по описа на 

КРС. По този начин съдията- докладчик е допуснала нарушение на 

разумния срок за разглеждане и решаване на делото по смисъла на чл. 22 

от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на 

човека и основните свободи. 
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Съдиите не винаги правят разлика между отстранимо съществено 

процесуално нарушение и между нарушение на процесуалните правила, 

което обаче не е съществено.  

С оглед преодоляване на тези негативни практики е необходимо 

съдиите да проучват по- внимателно делата преди внасянето им за 

разглеждане в открито съдебно заседание, а проверката по чл. 248, НПК 

да е по- прецизна. ИВСС следва да изпрати сигнал на председателя на РС- 

Казанлък за предприемане на марки за преодоляване на тези негативна 

практика и  за организиране повишаване квалификацията на съдиите в РС- 

Казанлък. 

 Както през 2010г., така и през 2011г. движението на досъдебните 

производства, по които е изготвено постановление за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание е 

в законоустановените срокове. Постановленията за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 

приключилите досъдебни производства се изготвят и внасят в съда в 

законоустановения срок. 

Всички необходими обстоятелства са отразени в Книгата по чл. 

78а от НК. По наблюдателните преписки се прилагат копия от самите 

решения. 

Както през 2010г., така и през 2011г. движението на досъдебните 

производства, приключили със сключено споразумение е в 

законоустановените срокове. 

Към наблюдателните преписки не се прилага протокол от съдебно 

заседание, с което е одобрено споразумението. Липсва и  текстът на 

споразумението, одобрен от съда. 

В някои от изготвените споразумение не е разграничено 

основанието: внесено ДП по чл. 381 от НПК или споразумение, 

постигнато в съдебно заседание- по чл. 384 от НПК. В повечето от 

делата липсват справки, а ако има- справките по т. 30 от Указание №И- 

21/16. 01. 2002г. на ВКП не са попълнени. Констатации в този смисъл е 

направила и комплексната ревизия на ОП- Стара Загора. 

Отразяването в Книгата е точно и пълно, като включително се 

отбелязва и датата, на която е одобрено споразумението. 

Всички споразумения по форма и съдържание отговарят на 

изискванията на чл. 381 от НПК. Спазено е и изискването на чл. 381, ал.2 

от НПК. В случаите на условно осъждане споразуменията не сочат на 

кого да се възложи възпитателната работа съгласно изискването на чл. 
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381, ал.5, т.4 от НПК във вр. с чл. 67 от НК. Във всички случаи за 

престъпление по чл. 343 от НК е налагано и наказанието по чл. 343г от 

НК. Изключение прави пр. №3164/10г. При определяне на наказанията не е 

проявена неоправдана снизходителност.  

Действията на прокурора по изпълнение на наказанията след 

уведомяване от съда във всички случаи са в деня на постъпване на 

информацията или до пет дни. Дейността се осъществява ритмично и с 

необходимата ефективност. Както настоящата проверка, така и 

Комплексната ревизия на ОП- Стара Загора е констатирала, че през 

2010г. три присъди са изпратени от РС- Казанлък на РП- Казанлък след 

изтичане на предвидената в закона давност за изпълнение на 

наложеното наказание. ИВСС следва да изпрати сигнал на Главния 

прокурор на Република България. Основната отговорност за това, че 

трите присъди не са приведени в изпълнение е на РС- Казанлък. 

Относно бездействието на съответните лица в РС- Казанлък ИВСС 

следва да бъде изпратен сигнал на Главния прокурор на Република 

България.   

Случаят е установен и от комплексната ревизия на ОП- Стара 

Загора. Според ревизионния акт с бездействието си прокурорите са 

допуснали нарушение на чл. 48 от Указанията на Главния прокурор 

№И-30/09г. относно изпълнението на присъдите. Идентична 

разпоредба е съществувала и в Указание И-21/2002г., което Указание 

№И- 30/09г. е отменило. Настоящата проверка споделя този извод. 

Прокурорите в РП- Казанлък следва спазват стриктно Указание 

№И- 30/09г на Главния прокурор на Република България, което вменява 

задължения не само на прокурора, който осъществява надзора за 

изпълнение на наказанията, но и на всички други прокурори. 

Няма присъди, които не са приведени в изпълнение поради: 

1. Изтекъл срок на наказанието, покрито от предварителното 

задържане; 

2. Не е извършена кумулация на наказанията. При констатация на 

данни за кумулация прокуратурата е привеждала в изпълнение присъдата 

като същевременно е изготвено и предложение до съда за кумулиране на 

присъдите, за което е уведомяван и съответния затвор. 

 

На осн. чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът към 

ВСС дава следните 
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ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Административният ръководител: 

1.1. Да свика съвещание на прокурорите от РП- Казанлък за: 

- уеднаквяване на практиката по приложението на чл. 9, 

ал. 2 от НК; 

- уеднаквяване на практиката при изготвяне на  

споразумение, като ясно се разграничи основанието за сключване на 

споразумението, а в случаите на условно осъждане да се определя на 

кого да се възложи възпитателната работа съгласно чл. 381, ал.5, т.4 от 

НПК във вр. с чл. 67 от НК;  

1. 2. Да създаде необходимата организация служба „Регистратура 

и деловодство” да прилага към всички наблюдателни производства 

справки съгласно т. 30 от Указание на ВКП- София №И-21/16.01.2002г. 

и копие от постановения съдебен акт; 

 

2. Прокурорите в РП- Казанлък: 

- на всеки 3 месеца да  изискват информация и да извършват 

проверки дали са налице основания за възобновяване по спрените 

дела; 

- да следят стриктно за спазване на срока за възобновяване по чл. 

244, ал.8 от НПК; 

- да работят активно по делата, спрени срещу известен 

извършител с оглед недопускане на прекратяването им поради изтекла 

давност; 

- да проверят спрените дела и да направят актуална преценка за 

прекратяването на част от тях поради изтекла давност; 

- по делата, спрени срещу известен извършител, когато има 

данни, че лицето е напуснало страната, да изпращат копие от 

постановлението на Гранична полиция с указание при завръщането му 

да бъде уведомена Районна прокуратура- Казанлък с оглед 

възобновяване на наказателното производство; 

- в качеството си на наблюдаващи прокурори да следят стриктно 

за изтичане на срока на разследване като предприемат своевременно 

мерки за приключване на делото или за удължаване на срока; 

- да следят своевременно за измененията в НК; 

- когато по преписката има данни за извършено престъпление, 

което е от компетентност на горестоящата прокуратура 
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наблюдаващият прокурор първо да изпраща преписката за 

произнасяне по това престъпление  и след нейното евентуално връщане 

да извършва действия относно престъплението, което е от 

компетентност на РП; 

- да извършват по- прецизна проверка на доказателствата по 

делото при решаване на въпросите по чл. 242, ал.1 от НК; 

- когато делото се внася с обвинителен акт и на ДП срещу 

обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”, в 

приложението на обвинителния акт следва да се отразява датата на 

която е взета тази мярка за неотклонение, а в случай, че тя е изменена- 

и датата на нейното изменение.  

- в обвинителните актове да описват всички съставомерни факти 

отнасящи се до престъплението и участието на обвиняемия в него; да 

не се подхожда формално при определяне на смекчаващите и 

отегчаващите обстоятелства; при изготвяне на обвинителните актове 

да се спазва поредността на чл. 246, ал.2 и 3 от НПК и да се работи по- 

прецизно с оглед намаляване броя на делата, върнати от съда на 

прокурора; 

- да попълват надлежно справките по т. 30 от Указание на ВКП 

№И-21/16. 01. 2002г.; 

- при отделяне на материалите от дадено ДП, в прокурорското 

дело да се поставят всички необходими документи, включително 

постановлението за образуване на ДП и др.; 

- във всички случаи, когато смятат, че разпореждането на съда за  

връщане на делото на прокурора е неправилно, да подават протести 

съгласно чл. 249, ал.3 от НПК; 

- да следят стриктно за приложението на чл. 343г от НК при 

сключване на споразумение; 

- да спазват стриктно Указание №И- 30/09г на Главния прокурор 

на Република България за дейността на прокуратурата по привеждане 

в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения на 

съда, което вменява задължения не само на прокурора, който 

осъществява надзора за изпълнение на наказанията, но и на всички 

други прокурори. 

 

3. При изготвяне на обвинителни актове прокурорите Кръстин 

Кацаров, Таня Димитрова и Антония Енева- Спасова: 

- да се съобразяват със задължителната съдебна практика; 
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- да проявяват по- голяма прецизност при изготвяне на 

обвинителните актове; 

 

4. В качеството си на наблюдаващи прокурори, прокурорите 

Христо Петров, Таня Димитрова и Антония Енева- Спасова да 

проявяват по- голяма взискателност по отношение на разследващите 

органи и по- голяма прецизност при проверката по чл. 226 и чл. 242 от 

НПК; 

 

5. Прокурор Кръстин Кацаров: 

- да изпълнява стриктно задълженията си по чл. 244, ал.3 от НПК 

като изпраща препис от постановлението за спиране на обвиняемия; 

- да спазва стриктно изискването на чл. 199, ал.1 от НПК относно 

формата и съдържанието на прокурорските актове в ДП; 

 

6. Прокурор Христо Петров да се произнесе по обвинението срещу 

Диян Терзиев по пр. №2795/11г. по описа на РП- Казанлък като в 

случай на прекратяване му изпрати и копие от постановения 

прокурорски акт съгласно чл. 243, ал.3 от НПК; 

 

6. Прокурор Иван Стоев да прилага чл. 9, ал.2 от НК еднакво за 

всички лица и случаи, за които се отнася. 

 

Административният ръководител следва да предприеме мерки за 

изпълнение на препоръките по т.1 в срок от един месец от получаване на 

настоящия Акт с резултати. Прокурор Христо Петров следва да 

предприеме мерки за изпълнение на препоръките по т.6 в срок от един 

месец от получаване на настоящия Акт с резултати. Изпълнението на 

останалата част от препоръките следва да бъде постоянна практика. 

 

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на районния прокурор при РП- Казанлък, който да запознае с него 

прокурорите и съдебните служители в РП- Казанлък в едномесечен срок от 

неговото получаване. Районният прокурор на РП- Казанлък да уведоми 

Главния инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на това 

свое задължение. 
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На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на Кръстин Кацаров- заместник районен прокурор в РП- Казанлък, 

Таня Димитрова- заместник- районен прокурор в РП- Казанлък, Христо 

Петров- прокурор в РП- Казанлък, Иван Стоев- прокурор в РП- Казанлък, 

Антония Енева- Спасова- прокурор в РП- Казанлък.  

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 и 7 от ЗСВ да се изпрати сигнал на Главния 

прокурор.На осн чл. 54, ал.1т.7 да се изпрати сигнал на Министъра на 

вътрешните работи. 

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.7 от ЗСВ да се сигнализира ВСС , Окръжният 

прокурор на ОП- Стара Загора и председателят на Районен съд- Казанлък 

като се изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена 

проверка. 

 

 

  

             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                       

                                                      …………….…….……………                                     

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

 

 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Владимир 

Василев- Районен прокурор на РП Казанлък. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Кръстин 

Кацаров- заместник- районен прокурор в РП Казанлък 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
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    Получил акта:………………………………. 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Таня 

Димитрова- заместник- районен прокурор в РП Казанлък 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Христо 

Петров- прокурор в РП Казанлък. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Иван Стоев- 

прокурор в РП Казанлък. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Антония 

Енева- Спасова- прокурор в РП Казанлък. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

 

ММ 


