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В периода 15 април – 19 април  2013г. на основание заповед № ПП-01-

27/08.04.2013г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 

програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на  дейността на 

Окръжна прокуратура /ОП/ - Сливен и ОСО при ОП - Сливен, която обхвана 

периода от 2011г. до 31.12.2012 г. Проверката бе извършена от  проверяващ 

екип  - инспектор Моника Малинова и експерти Сия Иванчова и Димитрина 

Долапчиева. 

Проверката беше извършена на място в ОП  - Сливен на 15, 16, 17 и 19 

април 2013 година, като проверяващите се запознаха непосредствено с 

организацията на административната дейност и организацията по образуването 

и движението на прокурорските преписки,  както и приключването им в 

установените срокове. 

 Проверката беше извършена въз основа на предварително изработени 

критерии и при нея се установи следното: 

 

ЧАСТ І – ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2011г.  и 2012г. 

 

Окръжна прокуратура Сливен се помещава в сградата на съдебната 

палата, която се използва и от РС - Сливен, ОС- Сливен и РП- Сливен. ОП - 

Сливен се помещава на  четвъртия етаж, който се ползва и от РП- Сливен. 

Всички деловодители в ОП- Сливен се помещават в 1 стая. В отделна стая се 

помещава системния администратор. Прокурорите от ОП- Сливен са по двама 

в стая, може да се приеме, че условията за работа са добри. Приспособена е 

стая от около 4 кв.м., в която е монтиран висок стелаж и същата се използва за 

склад на веществени доказателства. 

 През 2011 година от общо по щатно разписание 10 прокурори през 

годината, заетите щатни бройки са били 8, като реално са работили 9 

прокурори. Със Заповеди № №  РД-07-08/09.02.2011 г. и РД-07-49/26.04.2011 г. 

на и.ф.адм. ръководител за периода от 16.02.2011 г. до 16.05.2011 г. и от 

17.05.2011 г. до 30.12.2011 г. е била командирована да изпълнява функциите на 

прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен г-жа Тодорка Цончева – прокурор 

в Районна прокуратура – Котел. Брой на отсъствалите прокурори за повече от 

един месец – няма. Има 2 незаети щатни бройки за прокурор. 

  През 2012г. от общо по щатно разписание 10 прокурори през годината, 

заетите щатни бройки са били 7, като реално са работили 7 прокурори. Със 

Заповед  № РД-07-209/22.12.2011 г. на Адм. ръководител за периода от 
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03.01.2012 г. до 03.04.2012 г. е  командирована да изпълнява функциите на 

прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен г-жа Росица Славова – прокурор в 

Районна прокуратура – Нова Загора 

Със Заповеди № ЛС-317/01.10.2012 г. на Апелативния прокурор на АП – 

Бургас за периода от 01.10.2012 г. до 01.01.2013 г. и Заповед № ЛС-

439/20.12.2012 г. от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г. е командирован г-н Красимир 

Георгиев Маринов – прокурор в Районна прокуратура – Сливен да изпълнява 

функциите на прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен. 

Отсъствали прокурори повече от 1 месец:  

Виолета Данчева Калайджиева – прокурор в Окръжна прокуратура – 

ползвала продължителен отпуск по болест в периода от 16.12.2011 г. до 

11.05.2012 г. (пострадала при пътно-транспортно произшествие на 16.12.2011 

г., при което са починали двама прокурори – Димитър Димитров от ОП – 

Сливен и Георги Георгиев – Адм. ръководител – Районен прокурор в РП – 

Котел). Ваня Димитрова Белева – прокурор в Окръжна прокуратура – в отпуск 

по болест от 10.01.2012 г. до 02.04.2012 г.  

Общият брой служители през 2011г. в администрацията на ОП Сливен е 

27 служители по щатно разписание, като от тях в ОП- Сливен работят 20 

служители, а в ОСлО към ОП-Сливен  - 7 служители. През 2012г.  в 

администрацията на ОП Сливен са 26 служители по щатно разписание, като от 

тях в ОП- Сливен работят 19 служители, в ОСлО към ОП-Сливен  - 7 

служители. Със Заповед № РД-08-37/27.07.2012 г., считано от 01.08.2012 г.  е 

прекратено трудовото правоотношение с г-н В. П. – прокурорски помощник в 

Окръжна прокуратура – Сливен, одобрен за кандидат за младши съдия в 

Окръжен съд – Варна. 

Конкретно заетите длъжности на съдебни служители през 2011г. са 

съответно: съдебен администратор– 1 бр., прокурорски помощник – 1 бр 

системен администратор  – 1 бр., административен секретар – 1бр., главен 

специалист – квалифицирана информация,  съдебен секретар-протоколист  – 2 

бр., съдебен деловодител – 1 бр., компютърен оператор, изпълняващ деловодни 

функции – 4 бр., шофьор – 1 бр., шофьор – домакин – 1бр., шофьор - призовкар 

– 1 бр.,чистач – 1бр.,  началник отдел ФСД – 1 бр., главен счетоводител – 1 

бр.,главен специалист – счетоводител - 1 бр.,  старши специалист счетоводител 

– 1 бр. През 2012 г. няма промяна в служителите, работещи в администрацията 

на прокуратурата. 

 В ОП- Сливен се  водят книги, дневници, регистри и азбучници на 

основание Правилника за организация на дейността на администрацията на 

прокуратурата в Република България /ПОДАПРБ/ - входящ (изходящ) дневник, 

разносна книга, регистър за входящи и изходящи документи с ниво на 
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класификация „Секретно” и „Поверително”, регистър за изходящи документи с 

ниво на класификация „Секретно” и „Поверително”, регистър за входящи 

документи с ниво на класификация „СП”, регистър за изходящи документи с 

ниво на класификация „СП”, регистър за отчет на СРС и ВДС (входящ) , 

регистър за отчет на СРС и ВДС (изходящ), регистър за отчетни документи 

и/или сборове от документи (прил.№3),  регистър за отчет на експедиционните 

писма – входящ и изходящ , регистър за отчет на печатите и щемпелите – на 

хартиен носител, регистър за проведено обучение в областта на сигурността на 

лицата, допуснати до работа с КИ,  регистър за издадени разрешения за достъп 

до КИ, регистър за отчет на служителите, допуснати до работа с материали, 

съдържащи КИ, книга за контрол и проверки на регистратурата, регистър за 

отчет на класифицираните работни тетрадки и бележници, регистър за отчет на 

носители на многократен запис, регистър за регистрацията на делата по 

проучване – всички водени на хартиен носител. 

По указание на ВКП се водят: описна книга за работата на разследващите 

органи, описна книга за обвинителните актове, описна книга за 

споразуменията и предложенията по чл.78а НК, книга за присъдите, регистър 

на постановените оправдателни присъди – на електронен носител и образуване 

на досиета на хартиен носител, регистър на върнатите дела за доразследване – 

на електронен носител и образуване на досиета на хартиен носител, регистър 

за образувани преписки по Закона за отнемане в полза на държавата на 

незаконно придобито имущество – на хартиен носител и електронен носител, 

регистър на Етичната комисия в Окръжна прокуратура – Сливен, дневник за 

работа с НАИФ „Национален регистър на българските лични документи“ на 

Министерството на вътрешните работи, регистър за входящи материали по 

СРС – некласифицирани, регистър за изходящи материали по СРС – 

некласифицирани,  регистър на защитен свидетел, книга за отчет на 

размножените класифицирани документи и материали, модул „Обучения“ – на 

електронен носител – всички са водени на хартиен носител, а отбелязаните 4 

броя на електронен носител. 

 Книги, регистри и дневници, водени по собствена преценка: 

административен дневник – на хартиен носител, регистър за дисциплинарните 

производства и предприетите по чл.327 от ЗСВ мерки срещу магистрати от 

прокуратурите в Сливенския съдебен регион – на хартиен носител, азбучник по 

присъдите – на хартиен носител и на електронен носител, книга за участие на 

прокурора по административни дела – на хартиен носител, книга за участие на 

прокурора по граждански дела – на хартиен носител, азбучник по входящия 

дневник – на електронен носител, обходни бланки за участие на прокурорите 

по НОХД – на хартиен носител, обходни бланки за участие на прокурорите по 
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ВНОХД и ВЧНД – на хартиен носител, регистър на наблюдаваните досъдебни 

производства (от образуването до приключването) – на електронен носител, 

регистър на наблюдаваните досъдебни производства срещу непълнолетни лица 

– на електронен носител, регистър за задържаните лица – на електронен 

носител, регистър за спрени дела срещу известен и неизвестен извършител – на 

електронен носител, регистър за лица с две и повече висящи дела – на 

електронен носител, дневник към Регистъра за лица с две и повече висящи 

дела – на хартиен носител,  регистър за лица с три и повече висящи дела – на 

електронен носител, регистър за внесените предложения по чл.83б вр. чл.83а 

от ЗАНН – на електронен носител, регистър за некласифицирани материали – 

входящ – на хартиен носител, регистър за некласифицирани материали – 

изходящ – на хартиен носител, архивна книга за декласифицирани документи, 

персонални работни тетрадки за извадки на материали, съдържащи 

класифицирана информация.  

През 2012 г. няма промяна в броя на водените книги и регистри както на 

хартиен, така и на електронен носител. 

 В ОП- Сливен се използват правно информационнте системи – АПИС и 

СИЕЛА. Прилагат се следните деловодни програми - Унифицирана 

информационна система (УИС) на Прокуратурата на Република България, 

предоставена от ВКП и Централизирана информационна система в 

следствените служби (ЦИССС). Не са ползвани деловодни програми на други 

органи. 

  В Окръжна прокуратура – Сливен разпределението на преписките и 

делата се извършва на принципа на случаен подбор чрез електронно 

разпределение, съобразно поредността на постъпването им, посредством 

предоставения от Висшия съдебен съвет програмен продукт Law Choice. Със 

заповед №414/31.07.2008г. са посочени служителите, които да работят с 

програмния продукт Law Choice през 2011 и 2012г. Инсталирането, 

поддържането, архивирането и обновяването на програмата е възложено на 

инж. П.Анг. – системен администратор при ОП- Сливен. 

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

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

прокурор при ВКП относно организацията за случайно разпределение на 

преписки и дела, и след получаване на софтуерен продукт предоставен от ВСС 

- Law Choice в ОП – гр. Сливен е издадена заповед №473/10.10.2007г. на 

административния ръководител – окръжният прокурор при ОП - Сливен, в 

която е разпоредено преписките и делата, постъпващи първоначално в ОП- 

Сливен да се разпределят по компютърната програма на ВСС за „случайния 

принцип”. Преписките, които се разпределят са били включени в 7 групи. 
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Преписките, които не са свързани пряко с прокурорската дейност по същество 

– административно – организационни, информационно – аналитични, 

финансово – стопански, кадрови и др., са докладвани и решавани от окръжния 

прокурор.  В следващи заповеди на окръжния прокурор са били обособявани 

надзори с процентно натоварване на съответните прокурори, създавани са нови 

групи от преписки и дела за разпределение съобразно принципа на случайното 

разпределение, отнасящи се до международното правно сътрудничество като 

последната от тях е №РД-04-01/12.01.2012г.  

Със заповедта на административния ръководител са определени също и: 

- групите преписки, които ще се разпределят чрез програмния продукт; 

- прокурорите, между които ще се разпределят преписките в определените 

групи; 

- процентната натовареност на всеки прокурор в отделните групи съобразно 

натовареността и сложността на делата; 

- определен е съответният служител, който да инсталира, поддържа, 

архивира и обновява програмата за случайно разпределение на преписки и 

дела и  

- са определени служителите, които ще работят с програмата за случайно 

разпределение на преписки и дела. 

Със Заповед № РД-04-75/26.10.2011 г. административния ръководител – 

окръжният прокурор при ОП – Сливен, допълва  заповед № 473/10.10.2007 г. и 

заповед № РД-04-50/01.06.2010 г., които заповеди касаят разпределението на 

досъдебните производства между следователите в окръжен следствен отдел 

при Окръжна прокуратура – Сливен на принципа на случайния подбор, чрез 

електронно разпределение с програмата Law Choice.  

Със Заповед № РД-04-01/12.01.2012 г. е определена нова процентна 

натовареност на прокурорите в Окръжна прокуратура – Сливен. 

В изпълнение на Заповед № 36/2012 г. от 09.01.2012 г. на Главния 

прокурор на Република България относно създаване на организация за 

разпределение на делата и преписките в прокуратурите и следствените отдели 

на принципа на случайния подбор чрез електронен софтуер, съобразно 

поредността на тяхното постъпване е издадена Заповед № РД-04-

03/12.01.2013г. 

Във всяка от посочените заповеди подробно е указано, преписките и 

делата да се разпределят чрез програмния продукт само при първоначалното 

им постъпване в прокуратурата, съобразно поредността на постъпването им. 

Повторното разпределение на същите да бъде извършвано само в случаите, 

когато се налага замяна на наблюдаващия прокурор. 
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В ОП Сливен се изготвят ежемесечни, тримесечни, шестмесечни  

деветмесечни и годишни статистически отчети. Освен годишен отчетен доклад 

за дейността на прокуратурата, такива се изготвят и на тримесечие, 

шестмесечие и деветмесечие. Ежемесечно се изготвят справки в изпълнение на 

Разпореждане № 14939/29.10.2009 г. на Зав. отдел „Междуведомствено 

взаимодействие, мониторинг и международни проекти“ при ВКП – 

информация за дейността на ОП - Сливен, касаеща изпълнение на показателите 

за напредък в областта на съдебната реформа в борбата с корупцията и 

организираната престъпност, както и информация съобразно поставените 

критерии в Заповед № ЛС-1471/04.05.2010 г. на Главния прокурор на РБ (вх.№ 

2222/2009г.). Изготвя се и ежемесечна справка за хода на досъдебни 

производства, водени срещу лица с неприключени три и повече досъдебни 

производства на територията на РБ. 

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

наказания на прокурори. Няма поощрения на прокурори от страна на 

административния ръководител през 2011г. Предложения за налагане  на 

дисциплинарни наказания през проверявания период няма. Със Заповед № РД-

04-09/26.01.2010 г. на адм. ръководител – окръжният прокурор при ОП – 

Сливен е създаден регистър за дисциплинарните производства и предприетите 

по чл.327 от ЗСВ мерки срещу магистрати от прокуратурите на Сливенския 

съдебен регион.  

Издадени заповеди за 2011 г. по ръководството и дейността на Окръжна 

прокуратура – Сливен - 102 бр., от които по указание на главния прокурор – 15 

бр., по собствена преценка – 87 бр. Издадени разпореждания – 8 бр., от които 

по указание на главния прокурор – 2 бр., по собствена преценка – 6 бр. 

Издадени заповеди за 2012 г. по ръководството и дейността на Окръжна 

прокуратура – Сливен – 89 бр., от които по указание на Главния прокурор – 19 

бр., по собствена преценка – 70 бр. Издадени разпореждания – 3 бр. и трите по 

собствена по собствена преценка. 

В Окръжна прокуратура – Сливен се водят 2 /два/ регистъра за 

получаване и съхраняване на веществените доказателства: 

- Регистър за получени веществени доказателства от разследващ орган и  

- Регистър за веществени доказателства по внесени в съда прокурорски 

актове. 

След  приключване на разследването от следовател или разследващ 

полицай, всички досъдебни производства, наблюдавани от Окръжна 

прокуратура – Сливен постъпват в деловодството на прокуратурата. 

Веществените доказателства, приложени към съответното досъдебно 

производство се приемат по опис и срещу подпис от съдебните деловодители и 
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се описват в Регистъра за получените веществените доказателства. Докладват 

се на наблюдаващия прокурор и до приключването на досъдебното 

производство със съответен акт, същите се съхраняват в обособено помещение 

в сградата на Съдебната палата.  

При внасяне на делото с прокурорски акт в съда, същите се предават с 

приемо-предавателен протокол срещу подпис в деловодството на Окръжен съд 

–  Сливен, като преди това се описват в Регистъра за веществените 

доказателства по внесени в съда прокурорски актове. Веществените 

доказателства по досъдебни производства, решени с постановление за 

прекратяване на наказателно производство, се съхраняват в обособеното 

помещение.  Пари, валута и ценности се съхраняват в сейф в ТБ „Уникредит 

„Булбанк“ АД – клон Сливен, до който има достъп прокурор Христо Куков – 

определен със Заповед № РД-04-85/22.11.2011 г. на окръжния прокурор на ОП 

– Сливен. 

Със Заповед № 55/13.02.2008 г. на адм. ръководител е назначена 

тричленна комисия, която да съставя протоколи в случаите, когато е 

постановено изрично унищожаване на веществени доказателства в 

прокурорските актове по всички наказателни производства в Окръжна 

прокуратура – Сливен.  

Протоколите се съставят в два екземпляра, като единия се класира в 

обособена папка, а другия се прилага към прекратеното наказателно 

производство. Със заповед от 13.02.2013г. на административния ръководител 

Пл. Стефанов е издадена заповед за съхраняване на веществените 

доказателства съгласно ПОДАПРБ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ 

 

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

Сливен е 1084 бр., като броят на новообразуваните е 1066 бр., а образувани от 

предходни периоди – 18 броя. От тях общо решени – 1259 бр., като с 

постановление за отказ да се образува ДП – 64 бр., като от тях – обжалвани са 

15 бр., от които потвърдени 9 бр., отменени – 1бр., образувани ДП – 96 бр. 

Прекратени с резолюция – 13 бр., а изпратени по компетентност са 150 броя 

преписки.  

През 2011 г. за извършване на  предварителна проверка съгласно чл. 1, т. 

5 от Инструкция № И 89/2011 г. на МВР и други специализирани органи са 

изпратени 97 броя преписки, през същата година 56 бр. преписки са върнати 

след извършена предварителна проверка. 
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През 2011 г. инстанционните решения на АП Бургас по преписки на ОП - 

Сливен, приключили с постановления за отказ са общо 15 бр., от тях 14 бр. са 

били потвърдени и 1 бр. е била отменена,  инстанционните  решения на АП- 

Бургас по преписки на ОП- Сливен, които са приключили с резолюция по чл. 4 

и чл.5 от Инструкция № И 89/2011 г. няма. 

Инстанционните решения през 2011 г.на ОП - Сливен по преписки на 

районните прокуратури, приключили с постановления за отказ  от образуване 

на ДП са общо 127 броя, като на РП- Нова Загора – 34 бр., от тях потвърдени – 

28 бр., отменени – 6 бр., на РП- Котел – 71 бр., потвърдени – 68 бр., отменени – 

3 бр., на  РП-Сливен -12бр., от тях потвърдени – 11бр. 

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

Сливен е 1000бр., като броят на новообразуваните е 985 бр., а образувани от 

предходни периоди – 15 броя. От тях общо решени – 1131 бр., като с 

постановление за отказ да се образува ДП – 52 бр., като от тях – обжалвани са 

4 бр., от които потвърдени 2 бр., образувани ДП – 74 бр. Прекратени с 

резолюция – 18 бр. Изпратени по компетентност са 140 броя преписки.  

През 2012 г. за извършване на  предварителна проверка съгласно чл. 1, т. 

5 от цитираната инструкция  на органите на МВР и други специализирани 

органи са изпратени 67 броя преписки, през същата година 33 бр. преписки са 

били върнати след извършена предварителна проверка. 

През 2012 г. инстанционните решения на АП Бургас по преписки на ОП - 

Сливен, приключили с постановления за отказ са общо 5 бр., от тях 2бр. са 

били потвърдени и 3 бр. са били отменени,  инстанционните  решения на АП- 

Бургас по преписки на ОП- Сливен, които са приключили с резолюция по чл. 4 

и чл.5 от Инструкция № И 89/2011 г.  – 2 бр. 

Инстанционните решения през 2012 г.на ОП - Сливен по преписки на 

районните прокуратури, приключили с постановления за отказ  от образуване 

на ДП са общо 101 броя, от които потвърдени са били 83 бр., като на РП- 

Сливен  – 11бр, от които  9 бр. – потвърдени, 2 бр. - отменени, на РП- Нова 

Загора – 23 бр., от които 17 бр. потвърдени и 6 бр. отменени, на РП- Котел – 71 

бр. , от които 68 бр. потвърдени и 3 бр. са били отменени. 

В края на 2011г. останали нерешени преписки в едномесечния срок са 

били – 12 бр, а през 2011г. – 1 бр.  

  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 
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През 2011 г. в ОП – Сливен са наблюдавани  общо 520 бр. досъдебни 

производства, от които новообразувани – 315 бр., а образувани в предходен 

период – 204 бр., бързи -1 бр., няма незабавни производства.  

 През 2012 г. са наблюдавани  общо 454 бр. досъдебни производства,  от 

които новообразувани – 287 бр., а образувани в предходен период – 165 бр. 

2бр.  бързи, няма незабавни производства.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ за 2011 г. досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор -  408 бр. общо, няма бързи  и 

незабавни производства, в края на 2011 г. 12бр.  досъдебни производства са 

били при наблюдаващия прокурор за произнасяне. 

 ПРИКЛЮЧЕНИ за 2012 г. досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор  -  367 бр. общо, 2 бр. бързи, няма 

незабавни производства, в края на 2012 г. 11 бр. досъдебни производства са 

били при наблюдаващия прокурор за произнасяне. 

Няма наблюдавани през проверявания период ДП по общия ред, по които 

разследването е приключило извън срока по чл. 234, ал. 1-3 от НПК. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2011 г. са 36 

бр., от които 27 бр. са срещу неизвестен извършител и 9 броя са срещу 

известен извършител, а през 2012 г. те са съответно общо 38 броя, от които 36 

бр.са срещу неизвестен извършител и 2 бр. са срещу известен извършител. 

ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са   25 

броя, от тях 11бр.  са срещу неизвестен извършител и 14 бр. са срещу известен 

извършител, а през 2012 г. този брой е бил съответно 15бр. общо възобновени, 

от които 7 бр. срещу неизвестен извършител и 8 бр. срещу известен 

извършител. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са общо  225 

бр., от тях – 16 бр. са водени срещу известен извършител, а  209 бр. са срещу 

неизвестен извършител. Обжалвани пред съда  са 4 постановления, от които  3 

бр. са били отменени, 20 броя  обжалвани пред по-горестояща прокуратура 

постановления за прекратяване, от които отменени са били 7 бр., като няма 

служебно отменени постановления за прекратяване на наказателното 

производство. От общо прекратените досъдебни производства 23 бр. са били 

прекратени поради изтекла давност.   

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2012 г. 

са общо  206 бр., от тях – 14 бр. са водени срещу известен извършител, а  192 

бр. са били водени срещу неизвестен извършител. От тях обжалвани пред съда 

– 1бр., което е било отменено. Обжалвани пред по-горестояща прокуратура 

постановления за прекратяване – 11бр., от които 7 са били отменени, няма 

служебно отменени постановления за прекратяване на наказателното 
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производство. От общо прекратените досъдебни производства  14 бр. са били 

прекратени поради изтекла давност.   

Действия на прокурора на основание чл. 242, ал.2 от НПК през 2011г., 

както следва ДП изпратени на разследващ орган – 8 бр. и ДП, по които 

прокурорът е извършил необходимите действия – 6 бр. Действия на прокурора 

на основание чл. 242, ал.2 от НПК през 2012г., както следва ДП изпратени на 

разследващ орган – 7 бр. и ДП, по които прокурорът е извършил необходимите 

действия – 8 бр. 

През 2011 г. са били изготвени 159 броя предложения от разследващите 

органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока 

на разследване като всички са били уважени; направените искания от 

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са били 232 броя, като всички са уважени, а 

направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на 

разследването до административния ръководител на по-горестоящата 

прокуратура са били 113 броя, като всички са били са уважени. 

През 2012 г. са били изготвени 118 броя предложения от разследващите 

органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока 

на разследване като всички са били уважени; направените искания от 

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са били 190 броя, като всички са уважени, а 

направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на 

разследването до административния ръководител на по-горестоящата 

прокуратура са общо 101 броя, като всички са били уважени. 

През 2011г., 9 броя са били внесените искания до съда за вземане на 

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

8 бр. са били уважени, а за 2012г. са били 4 бр., всичките уважени. 

През 2011г. наказателните производства на специален надзор в ОП - 

Сливен са били 4 броя, като от тях на първа инстанция са били присъдени 

наказания, но присъдите не са били влезли в сила – 2 бр.  са били висящи. 

През 2012г. наказателните производства на специален надзор в ОП - 

Хасково са били 5  роя, като от тях 2 бр. присъди не са влезли в сила, 1 бр. е 

приключено от разследващ орган, по 1 бр. има постановено постановление за 

частично прекратяване на ДП срещу 1 лице, и обвинителен акт срещу друго и  

1 бр. е в процес на разследване. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 



 12 

През 2011 г. ОП - Сливен е внесла в съда 54 бр. обвинителни акта /ОА/, 

като по образувани ДП през проверявания период – 19 бр., а по досъдебни 

производства, образувани в предходни години – 35 бр. Върнати от съда с 

разпореждане са били 4 ОА, от които протестирани 3 бр.,  от тях уважени  1 бр. 

и неуважени 2 броя. Върнатите с определение на съда 3 броя. 

При анализиране на причините, довели до връщането на дела от съда за 

доразследване, като най-често основание за упражняването на това 

правомощие се открояват констатираните от съда допуснати нарушения в хода 

на досъдебното производство, довели до накърняване правото на защита на 

обвиняемите лица, както и допуснати процесуални нарушения от страна на 

прокурора при изготвянето на обвинителния акт.  

През 2012 г. ОП - Сливен е внесла в съда 62 обвинителни акта, като по 

образувани ДП през проверявания период – 23 бр., а по досъдебни 

производства, образувани в предходни години – 39 бр. Върнати от съда с 

разпореждане са били 5 ОА, от които протестирани 3 бр., от тях уважени няма, 

а неуважени  са били 3 броя. Върнатите с определение на съда 2броя. 

През 2012 г. на Окръжна прокуратура - Сливен са били върнати 7 дела, 

от които 5 дела са върнати на основание чл.249 от НПК с разпореждане на 

съдията-докладчик, 1 дело е върнато на основание чл.288 от НПК и 1 дело е 

било върнато на основание чл.334 т.1 вр.чл.335 ал.1 т.1 от НПК с решение на 

въззивната съдебна инстанция. 

Решените от съда дела през 2011 г. по обвинителен акт са били общо 34 

броя, като осъдителните присъди по общия ред за периода са били 33 броя, 

като от тях са протестирани  3 броя. Присъдите по реда на глава ХХVІІ от НПК 

са били 10 бр., от тях няма протестирани. Няма оправдателни присъди по 

общия ред. В хода на съдебното следствие са постигнати 11 споразумения.  

Решените от съда дела през 2012 г. по обвинителен акт са били общо 54 

броя, като осъдителните присъди по общия ред за периода са били 50 броя, 

като от тях са протестирани 2 броя, като 1 бр. е бил уважен, а 1 брой бил 

неразгледан. Присъдите по реда на глава ХХVІІ от НПК са били 24 бр.,  от тях 

няма протестирани. Няма оправдателни присъди по общия ред. В хода на 

съдебното следствие са постигнати 15 споразумения. 

През 2011 г. са внесени 39 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/, като от тях 38 са  били одобрени от 

съда.  През 2011 г. от ОП - Сливен са били  внесени 41 предложения по реда на 

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

административно наказание при условията на чл. 78а от НК, като само едно 

предложение е било върнато от съда. 
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През 2012 г. са внесени 37 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/, като всичките 37 са  били одобрени 

от съда. През 2012 г. от ОП - Сливен са били  внесени 15 предложения по реда 

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

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

предложение е върнато от съда. 

Въззивните протести през 2011г. са били 11 бр., от които 7 бр. са били 

уважени, 1 бр. бил неуважен и 3 бр. са били неразгледани. През 2012г. 

въззивните протести са били 6 бр., от които 1 бр. е бил уважен, а 5 бр. са били 

неразгледани. През 2011г. и 2012г. няма касационни протести. 

  През 2011 г. прокурорите от ОП - Сливен са участвали в 416 заседания 

по наказателни дела, от които 261 заседания по първоинстанционни дела и 155 

заседания по въззивни дела, в 87 броя граждански дела и в 35 дела от 

административен характер. През 2012 г. прокурорите от ОП - Сливен са 

участвали в 359 заседания по наказателни дела, от които 213 заседания по 

първоинстанционни дела и 146 заседания по въззивни дела, в 174 броя 

граждански дела и в 37 дела от административен характер. 

През 2011 г. са били приведени  в изпълнение 77 присъди. Неприведени в 

изпълнение присъди – 1бр.,  отлагане на изпълнение на наказанието през 

2011г. – няма. През 2012 г. са били приведени  в изпълнение 70 присъди. 

Неприведени в изпълнение присъди – 1бр.,  отлагане на изпълнение на 

наказанието през 2011г. – няма. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

Проверени на случаен принцип прекратени и спрени досъдебни 

производства  

 

Пр.пр.№ 1493/2011г. по описа на ОП - Сливен, ДП № 155/2011г.  по 

описа на РУТП – Бургас. Досъдебното производство /ДП/ е образувано на 

основание чл.212 ал.2 НПК срещу НИ, за това, че на 29.07.2011г. в 

междугарието на ж.п. гара Чумерна  на км.267+630 от железопътната линия, 

умишлено умъртвил лицето М.П.М. – престъпление по чл.115 НК. 

Наблюдаващи прокурори В.Калайджиева, Р.Славова и В.Белева. С 

постановление от 04.05.2012г. ДП е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 НПК. 

С постановление от 22.06.2012г. ДП е възобновено, тъй като е постъпило 

предложение за възобновяване от разследващ полицай от РУТП – Бургас. 

Своевременно са правени искания за удължаване срока на разследване. С 

постановление от 22.08.2012г. ДП е прекратено на основание чл. 243 ал.1 т.1 
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НПК, като в обстоятелствената част на постановлението е записано, че липсват 

доказателства за осъществен престъпен състав по чл.343 НК, чл.127 НК или 

115 НК. /Преписката е проследена в УИС. Първоначално е разпределена на 

прокурор Калайджиева, която е дежурен прокурор. След излизане в дълги 

болнични на прокурор Калайджиева /от 16.12.2011г. до месец май 2012г./ ДП е 

преразпределено на прокурор Р.Славова, командирован прокурор в ОП – 

Сливен. След откомандироването на прокурор Р.Славова, делото е 

преразпределено на прокурор В.Белева, съгласно заповед № РД – 04-

29/02.04.2012г. на административния ръководител на ОП – Сливен./ 

Пр.пр.№ 272/2011г. по описа на ОП-Сливен, ДП № 220/2011г. по описа 

на РУП – Сливен. Наблюдаващ прокурор В.Калайджиева. ДП е започнато на 

основание чл.212 ал.2 НПК срещу НИ за престъпление по чл.330 ал.3 и ал.2 т.1 

вр.ал.1 от НК. С постановление от 03.05.2011г. ДП е прекратено на основание 

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

Пр.пр.№ 603/2011г. по описа на ОП – Сливен, ДП № 471/2011г. по описа 

на РУП – Сливен. Наблюдаващ прокурор Д.Стоева. ДП е започнато на 

основание чл.212 ал.2 НПК срещу НИ за престъпление по чл.115 от НК. /В 

писмото на РУП – Сливен, с което се уведомява ОП – Сливен, че е образувано  

ДП са посочени всички основания за образуване на досъдебно, бързо и 

незабавно производство, без да е подчертано и/или отбелязано по – друг начин 

точния текст от НПК./ С постановление от 20.05.2011г. е прекратено ДП на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

Пр.пр. вх. №852/12г., пор.№140/12г. по описа на ОП-Сливен, ДП 

№184/12г. по описа на РУП-Котел. ДП е било образувано на 09.05.2012г. на 

основание чл.212, ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за това, че на 

09.05.12г. по път 11- 48, на около 5км. от с. Мокрен, общ. Котел, при 

управление на МПС, нарушил правилата на движение по пътищата и по 

непредпазливост причинил смъртта  на Хр.Ас.П. от с. Ябланово, общ. Котел – 

престъпление по чл. 343, ал.1, буква „В”, вр. 342, ал.1 от НК. Наблюдаващ 

прокурор Д. Стоева. С постановление от 24.09.12г. прокурор Д. Стоева 

прекратява ДП на основание чл. 243, ал.1, т.1  от НПК. 

Пр. пр. № 1493/2011 г. по описа на ОП Сливен, ДП № 155/2011 г. по 

описа на РУ „Транспортна полиция” Бургас, наблюдаващ прокурор В. Белева. 

ДП е започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК – с оглед на 

местопроизшествие срещу НИ, за това, че на 29.07.2011 г. в междугарието  ж.п. 

гара Шивачево и ж.п. гара Чумерна на км. 267+630 от железопътната линия, 

умишлено умъртвил лицето М.П.М. – престъпление по чл. 115 от НК. С 

постановление от 22.08.2011 г. на прокурор Белева е прекратила наказателното 

производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. След  множество 
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проведени действия по разследването наблюдаващият прокурор приема ”че 

пострадалият вероятно сам, без намесата на друго лице взел решение за 

самоубийство и изпълнил суицидния акт, в резултат на което бил прегазен.” 

Пр. пр. № 376/2011 г. по описа на ОП Сливен, ДП № 281/2011 г. по описа 

на РУП Сливен, наблюдаващ прокурор В. Белева. ДП е започнато на основание 

чл. 212, ал. 2 от НПК –оглед на произшествие и разпит на свидетел срещу НИ 

за това, че на 17.02.2011 г. в гр. Сливен умишлено умъртвил Д.В.К. – 

престъпление по чл. 115 от НК. С постановление от 04.05.2011 г. прокурор 

Белева прекратява наказателното производство на основание чл. 24, ал.1, т. 1 

от НПК. В постановлението е посочено, „че при откриване на трупа е 

намерено и иззето саморъчно писмо, което вероятно е написано от 

пострадалата преживе”. 

ИВСС намира за необходимо да отбележи, че използването на термина 

„вероятно” е неподходящ, в описаните по – горе случаи, тъй като  при 

разследването е установено по безспорен начин липсата на данни за извършено 

престъпление. Също така при изготвяне на постановления за прекратяване на 

досъдбено производство поради липса на данни за извършено престъпление по 

чл.115 НК, при положение, че се прекратява цялото ДП, прокурорите следва да 

се обсъдят и липсата на данни за престъпление по чл.127 от НК и/или 

престъпления по други текстове от НК. 

Пр. пр. № 1496/2011 г- по описа на ОП Сливен, пор. № 251/2011 г., ДП № 

792/2011 г. по описа на РУП Нова Загора, наблюдаващ прокурор Пламен 

Стефанов. ДП е образувано с постановление от 28.10.2011 г. срещу НИ за това, 

че на 23.07.2011 г. в гр. Нова Загора при условията на продължавано 

престъпление използвал платежен инструмент – дебитна карта, издадена от 

Банка ДСК АД, без съгласието на титуляра, като деянието  не съставлява по-

тежко престъпление – чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26 от НК. Дадени са указания по 

разследването. С постановление от 21.02.2012 г. производството е спряно  на 

основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.   

 

Проверени на случаен принцип отменени постановления за 

прекратяване 

 

Пр. пр. № 1224/2011 г. по описа на ОП Сливен,  пор. № 42/2011 г., ДП № 

73/2011 г. по описа на ОСО  в ОП Сливен, наблюдаващ прокурор В. 

Калайджиева. ДП е образувано  с постановление от 21.07.2011 г. срещу НИ  за 

това, че през 2010 г. в гр. Сливен представил неверни сведения в нарушение на 

задължение по Закона за подпомагане  на земеделските производители и 

Наредба № 5/2009 г. на Министъра на земеделието и горите, за да получи 
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средства от фондове, принадлежащи на ЕС, отпуснати по Схемата за единно 

плащане – престъпление по чл.248а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Дадени са конкретни 

указания и е разпоредено разследването да се извърши от следовател. Искано е 

няколкократно удължаване на сроковете. На 14.11.2011 г. делото е изпратено в 

прокуратурата с мнение за прекратяване и с постановление от 18.11.2011 г. на 

основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. След извършена служебна проверка, 

прокурор от АП Бургас е отменил постановлението като необосновано и 

делото е върнато на прокуратурата за провеждане на допълнително 

разследване. След проведено допълнително разследване е искано и получавано 

на няколко пъти удължаване на срока за разследване. На 29.05.2012 г. делото е 

изпратено с мнение за съд. Новият наблюдаващ прокурор Пламен Стефанов, с 

постановление от 01.06.2012 г. е приел, че са налице условията на чл. 78а от 

НК, поради което с постановление е предложил обвиняемият да бъде 

освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 

административно наказание. Образувано е АНД № 285/2012 г. по описа на  

СлОС  и с решение № 9/04.07.2012 г. е наложено наказание ГЛОБА  в размер 

на 1000 лв. 

 Пр. пр. № 881/2000 г. по описа на ОП Сливен,  пор. № 139/2000 г., ДП  

/сл. д. № 523-а/2007  г. по описа на ОСО  в ОП Сливен, наблюдаващ прокурор 

В. Гангалов. ДП е образувано на 04.09.2000 г. срещу Г.А.Т. за престъпление по 

чл. 219, ал. 4 от НК за това, че като длъжностно лице – домакин не положил 

достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното му 

имущество и от това е последвало разпиляване на имуществото – липси на 

врати, прозорци и др. за над 11 500 лв., което се явява особено големи размери 

и деянието представлява особено тежък случай. Производството е образувано 

от мл. прокурор А. Димитрова, като в него е разпоредено разследването да се 

извърши от следовател в ОСлС Сливен. Дадени са конкретни указания по 

разследването. Производството е спирано и възобновявано двукратно, като 

последното възобновяване е с дата 11.01.2012г. Спирането е било на основание  

чл. 244, ал. 1, т. 1 от НПК за издирване на другия извършител. С постановление 

от 03.02.2012 г. прокурор Гангалов е прекратил наказателното производство, 

като е прието, че са налице условията на чл. 243, ал. 1, т.1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 2 

от НПК за първия извършител и по давност – за втория, тъй като за него е 

прието, че е извършил престъпление по чл. 201 от НК, но към момента на 

издирването му е изтекъл давностния срок по чл. 80, ал. 1 ,т. 2 от НК. 

 Пр. пр.№ 1963/2011 г., пор. № 257/2011 г. по описа на СлОП, набл. 

прокурор Атанас Попов; ДП № 1735/2011 г. по описа на РУП Сливен. ДП  е 

започнато на основание чл. 212, ал. 2 от НПК на 01.11.2011 г. срещу НИ, за 

това, че на 01.11.2011 г. около 19.10 часа в гр. Сливен, по бул. „Банско шосе” 
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срещу Винпром „Домейн Бояр” в посока кв. Речица при управление на МПС 

нарушил правилата за движение по ЗДвП и по непредпазливост причинил 

смърт на Д.С.Д. – престъпление по чл. 343, ал. 1, б. В, вр. Чл. 342, ал. 1 от НК. 

На 21.12.2011 г. е искано удължаване на срока за разследване с два месеца. 

Искането е мотивирано, като са посочени действията, които предстои да бъдат 

извършени. Разрешено е удължаване на срока с постановление на 

административния ръководител с два месеца, считано от 01.01.2012 г. С 

постановление от 03.02.2012 г. прокурор А. Попов прекратява наказателното 

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

Срещу постановлението е подадена жалба от наследниците на пострадалия и с 

определение от 23.02.2012 г. на съдия Нейчева от ОС Сливен постановлението 

е отменено като незаконосъобразно и необосновано и делото е върнато на 

прокуратурата с указания. Срещу определението са подадени частен протест от 

наблюдаващия прокурор и жалба от наследниците на починалия и с 

определение № 14/20.03.2012 г. на Апелативен съд Бургас е отменено 

определението на СлОС и е потвърдено постановлението за прекратяване на 

СлОП. От наследниците на починалия е подадено искане до Главния прокурор 

на Република България за възобновяване на делото. 

 Пр. пр. № 2115/2009 г. по описа на СлОП,  пор. № 6/2010 г., ДП № 

12/2010 г. по описа на ОСО в ОП Сливен, наблюдаващ прокурор Пламен 

Стефанов. С постановление от 20.10.2009 г. на прокурор Пламен Стефанов, 

зам. окръжен прокурор на ОП Сливен е възложена проверка на ОД МВР ИП, а 

с постановление от 13.04.2010 г. е образувано досъдебно производство за 

престъпление по чл. 256, ал. 2, предл. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20 от НК срещу Г.Д.Б., 

А.Д.Б. и Д.Г.Б. за това, че през м. август 2008 г. в гр. Сливен, в съучастие 

помежду си като управители на „Кр….с Агр……г” АД Сливен направили опит 

чрез използване на документи с невярно съдържание – 7 броя фактури, 

издадени от „К……а БГ” АД да получат неследващ им се данъчен кредит в 

особено големи размери – 124 308 лв. Постановено е разследването да се 

извърши от следовател от ОСлО в ОП - Сливен. С постановление от 01.06.2010 

г. срокът на разследване е удължен с 4 месеца, считано от 13.06.2010 г. Искано 

е ново удължаване на срока, отправено до апелативния прокурор на АП Бургас, 

което е уважено с писмо от АП Бургас. С постановление от 11.10.2010 г. на 

прокурор Стефанов разследващият следовател е отстранен, като е указано 

делото да се преразпредели на принципа на случайния подбор с изключване на 

някои от следователите поради основания за самоотвод и поради месторабота в 

друго населено място. Следва ново искане за удължаване срока на разследване 

с шест месеца, считано от 13.02.2011 г. /по делото е изготвена съдебна 

поръчка, която не е била изпълнена/ с писмо от 14.02.2011 г. апелативният 
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прокурор на АП Бургас е удължил срокът с пет месеца, считано от 14.02.2011 

г., искано е съдействие по молба за правна помощ от националния 

представител на Р България „ ЕВРОДЖЪСТ”, срокът е удължаван с четири 

месеца, считано от 15.07.2011 г. и с шест месеца, считано от 16.11.2011 г. След 

изпълнение на поръчката е назначена счетоводна експертиза. На 18.05.2012 г. 

материалите по досъдебното производство постъпват в ОП Сливен с мнение за 

прекратяване, а с постановление от 21.05.2012 г. на прокурор Стефанов 

производството е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК. По жалба 

е образувано ЧНД Д№ 279/2012 г. по описа на СлОС и с определение от 

07.06.2012 г. постановлението за прекратяване е отменено като 

незаконосъобразно и необосновано, а делото е върнато на прокуратурата с 

конкретни указания. По частен протест и частни жалби с определение от 

10.07.2012 г. на АП Бургас по ВЧНД № 154/2012 г. по описа на съда, 

определението на ОС Сливен е потвърдено. Искано е още веднъж удължаване 

на срока за разследване с един месец, а на 12.10.2012 г. делото е постъпило в 

прокуратурата с мнение за съд. На 30.11.2012 г. е внесен ОА  за престъпление 

по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, предл. 1, т. 6, предл. 2 и  т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК срещу А.Д.Б. Образувано е НОХД № 589/2012  г. по описа на СлОС,  по 

време на проверката делото е висящо в съда. 

 Пр. пр. № 931/2011 г. по описа на СлОП, пор. № 50/2011 г., ДП №  

89/2011 г. по описа на ОСО в ОП Сливен. ДП е образувано с постановление  на 

ОП Сливен от 26.09.2011 г. срещу НИ – ВИНОВНОТО ЛИЦЕ за това, че от 

10.03.2011 г. до 16.03.2011 г. в гр. Сливен и гр. Котел,  поради немарливо  

изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на 

повишена опасност, причинил смъртта на М.Д.С., родена на 20.08.1999 г. – 

престъпление по чл. 123, ал. 1, предл. 2 от НК на прокурор В. Калайджиева. 

Искано е и е получено няколкократно удължаване срока за разследване, 

извършени са медицински експертизи. С постановление от 10.05.2012 г. 

прокурор  В. Белева прекратява наказателното производство на основание чл. 

243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, н. 1 от НК. ДП  е изпратено в прокуратурата с 

мнение  за прекратяване на 18.04.2012 г. По жалба в СлОС  е образувано ЧНД 

№ 284/2012 г. по описа на съда и с определение от 11.06.2012 г. 

постановлението на ОП - Сливен е отменено като незаконосъобразно и делото 

е върнато на прокуратурата с конкретни указания. След изпълнение на 

указанията на съда с постановление от 19.10.2012 г. производството по делото 

отново е прекратено. По жалба е образувано ЧНД № 529/2012 г. по  описа на 

ОС - Сливен и с определение от 15.11.2012 г. постановлението отново е 

отменено и делото е върнато за доразследване с подробни указания. По време 

на проверката делото е на производство. 
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 Пр. пр. № 1169/2011 г., ДП № 1048/2011 г. по описа на РУП Сливен, пор. 

№  163/2011 г. по описа на ОП Сливен. Наблюдаващ прокурор Христо Куков. 

ДП е започнало на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с протокол за оглед  срещу 

НИ, за това, че на 21.06.2011 г. в гр. Сливен умишлено умъртвил Б.К.А. – 

престъпление по чл. 115 от НК. Първоначално наблюдаващ прокурор е бил Д. 

Димитров.  Искано и получено удължаване на срока за разследване. С 

постановление от 21.10.2011 г. на прокурор Димитров  производството е 

прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. По жалба е образувано ЧНД 

№ 563/2011 г. и с определение от 25.11.2011 г. по описа на СлОС 

постановлението за прекратяване е отменено, делото е върнато на 

прокуратурата и са дадени конкретни указания. След изпълнение на указанията 

с постановление от 14.03.2012 г. производството по делото отново е 

прекратено на същото основание.  

 

Проверени на случаен принцип постановления за отказ от образуване на 

ДП 

 

Пр.пр.№ 41/2011г. по описа на ОП – Сливен. Наблюдаващ прокурор 

В.Калайджиева. С постановление от 11.01.2011г. е възложена проверка на ОД 

на МВР – Сливен. С постановление от 19.04.2011г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство.  

Пр.пр.№ 2652/2009г. по описа на ОП – Сливен. Наблюдаващ прокурор 

Ат.Попов. С постановление от 28.07.2010г. е възложена проверка на ОД на 

МВР – Сливен. С постановление от 08.04.2011г. е постановен отказ от 

образуване на ДП.  

 

Извършващите проверката констатираха, че по всички преписки и дела, 

по които са били постановени откази от образуване на досъдебно 

производство, прекратяване на ДП, както и спиране срещу известен 

извършител,  постановленията са били изпращани на страните и в НП са 

приложени обратни разписки. 

 

Проверени на случаен принцип наказателни производства, които са 

върнати от съда на прокуратурата 

 

Пр.пр. Вх.№121/2012г., пор. № 16/12г. по описа на ОП-Сливен, ДП № 

80/12г. по описа на РУ „Полиция” – Сливен. НП е започнало от РУП - Сливен 

на 18.01.2012г. по повод съобщение от гражданин за извършено престъпление 

по чл. 198, ал.1 от НК. Образувано е било срещу неизвестен извършител за 



 20 

това, че около 7.00ч. на 18.01.2012г.  в казино „Ай Джи Ем”, клон Сливен на 

бул.”Цар Симеон” под бл. 27, отнел чужди движими вещи – сумата от 200 лв. в 

български банкноти от владението на Г.З.К. с намерението противозаконно да 

ги присвои, като употребил за това заплашване с оръжие – престъпление по чл. 

198, ал.1 от НК.Уведомен е бил дежурен прокурор при РП-Сливен – прокурор 

Ив.Иванов. С постановление от 20.01.2012г. прокурор Ив.Иванов изпраща ДП 

по компетентност на ОП-Сливен, поради това, че след получаване на 

свидетелството на съдимост на обвиняемия се установява, че деянието е 

извършено при условията на опасен рецидив, т.е правната квалификация би 

следвало да бъде чл. 199, ал.1, т.4 от НК и е подсъдно на първа инстанция на 

ОС-Сливен. ДП е било прието по компетентност с постановление от прокурор 

В.Гангалов от ОП-Сливен от 20.01.2012г. На обвиняемия е взета мярка за 

неотклонение „Задържане под стража”. Срокът за разследване е бил 

продължен от административният ръководител на ОП-Сливен с 2 месеца, 

считано от  18.03.2012г. Мярката за неотклонение е била обжалвана и е била 

потвърдена от ОС-Сливен и от АС-Бургас. Приложени към НП–то са както 

постановлението за привличане на обвиняем, така и приемо-предавателен 

протокол за веществените доказателства, предадени на съд.  архивар от ОС- 

Сливен. На 05.06.12г. прокурор Пл. Гангалов изготвя ОА срещу Пл.Ст.Д. за 

извършено престъпление по чл. 199, ал.1, т. 4, вр. чл. 198, ал.1 от НК и за 

престъпление по чл. 354а, ал.3, пр.2,т.1 от НК като е било внесено в ОС-

Сливен. С разпореждане от 13.06.2012г. Р.Дражева –съдия –докладчик по 

НОХД №290/12г. по описа на ОС-Сливен прекратява съдебното производство 

в изпълнение на задълженията си произтичащи от разпоредбата на чл. 249 от 

НПК връща делото на прокурора с указания да се установи кое е ощетеното 

юридическо лице, да се призове и разпита представителя на юридическо лице, 

както и правото му да му бъде предявено разследването и др. Съдията-

докладчик е приел, че са допуснати съществени процесуални нарушения, 

довели до накърняване правата както на пострадалото юридическо лице, така и 

на обвиняемия, който е бил затруднен да разбере обвинението и да организира 

адекватно защитата си. След отстраняване на  нарушенията, отново е бил 

внесен ОА в ОС-Сливен. Делото е приключило по реда на съкратеното съдебно 

следствие. Подсъдимият е осъден от ОС-Сливен на 3г. и 4 м. „Лишаване от 

свобода” при строг режим и „ГЛОБА” в размер на 2000лв. АС-Бургас е 

потвърдил присъдата на ОС-Сливен. 

Пр.пр. вх. 990/10г., пор. № 105/12г. по описа на ОП-Сливен, сл.д. 

№25/12г. по описа на ОСлО при ОП-Сливен срещу Р.П.Стоянов за извършено 

престъпление по чл.278, ал.6, изр. 1, пр.3 от НК. Наблюдаващ прокурор Пл. 

Стефанов. Първоначално е имало спор за подследственост между Софийска 
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градска прокуратура и ОП-Сливен, след като е постъпило постановление за 

отказ от приемане по компетентност на ОП-Сливен. Прокурор Н.Соларов от 

ВКП отменя постановлението на ОП-Сливен от 02.02.2011г. за отказ от 

приемане по компетентност и е върнал делото на ОП – Сливен за 

продължаване на разследването. Внесен е обвинителен акт, образувано било 

НОХД №418/2012г. по описа на ОС-Сливен, което с определение от 02.10.12г. 

е било прекратено и върнато на прокуратурата за отстраняване на 

констатирани в обстоятелствената част процесуални нарушения. По повод 

прекратяването е бил изготвен частен протест от Пл. Стефанов до АС-Бургас, 

който потвърждава разпореждането на ОС-Сливен. След постъпването на 

делото в ОП – Сливен с постановление на прокурор Кр. Маринов същото било 

върнато за допълнително разследване. След приключване на разследването 

отново бил внесен обвинителен акт в ОС-Сливен от прокурор Кр. Маринов, 

вследствие на което е постановена присъда по НОХД №575/12г. от 3 год. 

„Лишаване от свобода”, на основание чл. 66 НК отложено изпълнение на 

наказанието за срок от 5г. и наложена „Глоба” в размер на 5000лв. 

 

Проверени на случаен принцип оправдателни присъди 

 

Пр.пр. вх.№ 1235/11г., пор. № 24/11г. по описа на ОП-Сливен, сл.д. 

№57/11г. по описа на ОСлО при ОП-Сливен за престъпление по чл. 248, ал.3, 

вр. ал.2, вр. ал.1 от НК - злоупотреби с финансови средства, предоставени от 

фондовете на ЕС. Наблюдаващ прокурор Хр. Куков. ДП е образувано с 

постановление от 08.07.2011г. срещу неизвестен извършител за това, че през 

2010г. в гр. Сливен, пред ОРА на ДФ”Земеделие” по номер на заявка 16….5, 

представил неверни сведения в нарушение на задължение по Закона за 

подпомагане на земеделските производители и Наредба №5/27.02.2009г. на 

Министъра на земеделието и горите за условията и реда на подаване на 

заявления по схеми и мерки за директни плащания, да предостави такива, за да 

получи средства от фондовете, принадлежащи на ЕС, отпускани по схемата за 

единно плащане на площ за 2010г., като деянието е извършено от лице, което 

управлява и представлява юридическото лице – търговско дружество. Срокът 

за разследването е бил удължаван, след приключване на делото е бил изготвен 

обвинителен акт срещу Ст.Ив.Ст. и внесен в ОС-Сливен, образувано е било 

НОХД №651/2011г. по описа на ОС – Сливен. С определение от 26.01.2012г. 

ОС-Сливен прекратява съдебното производство и връща делото на 

прокуратурата – при обосноваването на ОА, така и в хода на досъдебното 

производство са били допуснати съществени процесуални нарушения, които са 

довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия. Върнато за 
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доразследване. /Приложено е постановление за привличане на обвиняем с 

подпис на наблюдаващия прокурор./ На 27.02.2012г. отново бил внесен ОА. 

Образувано било НОХД №110/2012г. по описа на ОС-Сливен, по което е била 

постановена оправдателна присъда на 26.10.2012г. Изготвен бил протест от 

наблюдаващия прокурор Хр. Куков пред АС-Бургас. Присъдата е била 

обжалвана пред АС-Бургас от подсъдимия Ст.Ив.Ст. АС-Бургас прекратява НП 

по ВНОХД №253/2012г., като прокурорът е оттеглил протеста, след като се е 

запознал с мотивите на съда. Защитникът на подсъдимия също е оттеглил 

жалбата си след като се запознал с мотивите на съда. АС-Бургас прекратява 

наказателното производство. 

 

Проверен бе и случайният принцип на разпределение на входящите 

преписки, както във входящите дневници, така и по електронен път в 

архива на системата Law Choice: 

- преписка вх. №303/11г. от 11.02.2011г.  – 14.28.51ч. За наблюдаващ 

прокурор е бил проведен избор с изключване на Д.Стоева и Пл. Стефанов 

въз основа на посочена в протокола заповед №РД-07-03/19.01.11г. на ОП-

Сливен за командироване на прокурор Д. Стоева и Заповед № ЛС-28/11г. 

на АП-Бургас за отпуск на административния ръководител Пл. Стефанов. 

За наблюдаващ прокурор е бил избран В. Гангалов. Прокурор Д. Стоева е 

била командирована  в Италия в изпълнение на заповед  №МС-72/12.01.11г. 

на Главния прокурор на РБ за участие в обучение в рамките на съвместен 

проект на МВР и Финансовата гвардия на Република Италия в областта на 

противодействието на финансовите измами и сътрудничеството с ОЛАФ.  

Беше изискана и заповед № ЛС-28/02.02.11г. на административния 

ръководител на АП-Бургас, с която се разрешава на прокурор Пл. Стефанов 

платен годишен отпуск в размер на 2 работни дни, считано от 10.02.11г. до 

11.02.11г. включително. 

- преписка вх. №304/11г. от 11.02.2011г.  – 14.29.18ч. За наблюдаващ 

прокурор е бил проведен избор с изключване на Д.Стоева и Пл. Стефанов 

въз основа на посочена в протокола заповед №РД-07-03/19.01.11г. на ОП-

Сливен за командироване на прокурор Д. Стоева и Заповед № ЛС-28/11г. 

на АП-Бургас за отпуск на административния ръководител Пл. Стефанов. 

За наблюдаващ прокурор е била избрана прокурор Т. Цончева. 

- преписка вх. №01486/11г. от 08.08.2011г.  – 13.22.22ч. За наблюдаващ 

прокурор е бил направен избор с изключване на Хр. Куков – Заповед №РД-

05-203/11г . на ОП- Сливен за отпуск, прокурор Д. Димитров -  Заповед 

№РД-05-205/11г. на ОП- Сливен за отпуск, прокурор Т. Цончева - – 

Заповед №РД-05-206/11г . на ОП- Сливен за отпуск , прокурор А. Попов  – 
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Заповед №РД-05-226/11г. на ОП- Сливен за отпуск, прокурор В. Гангалов - 

– Заповед №РД-05-240/11г. на ОП- Сливен за отпуск. За наблюдаващ 

прокурор е бил избран Пл. Стефанов. 

- Преписка вх. №01493/11г. от 08.08.2011г. – 13.24.42ч. За наблюдаващ 

прокурор е бил проведен избор „по дежурство” на прокурор В. 

Калайджиева. 

 

ЧАСТ ІІ - ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОП  - СЛИВЕН 

 

През 2011 г. ОСлО в ОП - Сливен е осъществявала дейността си в състав 

от 10 души. За периода е имало 1 незаета щатна бройки за следовател. Общият 

брой служители в ОСлО в ОП - Сливен е 7 души през 201година,  като няма 

незаети бройки служители. Конкретно заетите длъжности са: системен 

администратор – 1 бр.;  компютърен оператор с деловодни функции – 4бр., 

телефонист – пропускар – 1бр. , чистач – 1бр.. 

През 2012 г.  следователите са работили в състав от 9 души, но 2 бр. са 

били незаети. 

 В ОСлО в ОП- Сливен се водят: регистър за досъдебни производства,  

входящ дневник, изходящ дневник, дневник за следствени поръчки, дневник за 

назначени експертизи, книга за описване документите по ЦИСС, азбучници, 

дневник молби по постъпили за издаване на служебни бележки, помощни 

ежедневници за движение висящи и спрени ДП. 

 През 2011 г. ОСО в ОП - Сливен са разследвани общо  221 досъдебни 

производства, което означава средна натовареност на следовател – 24.56 ДП. 

От тях 109 бр. са образувани през периода, 51 бр. са образувани през 

предходни периоди, а възобновените дела през периода са 61 бр., от които: 

образувани срещу известен извършител – 150; 

образувани срещу неизвестен извършител – 70 

  Делата в двумесечен срок са 73 бр., 121 дела са в срок, удължен от 

наблюдаващия прокурор и 23 бр. дела са в срок, удължен от горестоящата 

прокуратура, делата в срок, продължен от ВКП са били 23 бр. Няма следствени 

дела, които да са извън срока. 

 През 2012 г. ОСлО в ОП-Сливен са разследвани общо 181 досъдебни 

производства, което означава средна натовареност на следовател – 18.1 ДП. От 

тях 81 бр. са образувани през периода, 51 бр. са образувани през предходни 

периоди, а възобновените дела са 49 бр., от които: 

образувани срещу известен извършител – 113; 

образувани срещу неизвестен извършител – 68 
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  Делата в двумесечен срок са 59 бр., 94 дела са в срок, удължен от 

наблюдаващия прокурор и 27 бр. дела са в срок, удължен от горестоящата 

прокуратура, в срока продължен от ВКП- 1бр.. Няма следствени дела, които да 

са извън срока. 

ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през 2011 г. – общо 170 дела, 

от тях: в двумесечен срок 67 бр., в срок, удължен от наблюдаващия прокурор – 

91 броя, а в срок, удължен от горестояща прокуратура – 9 бр., в срок 

продължен от ВКП- 3 бр. Няма следствени дела, които да са извън срок. 

ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през 2012 г. – общо 144 дела, 

от тях: в двумесечен срок 50 бр., в срок, удължен от наблюдаващия прокурор – 

73 броя, а в срок, удължен от горестояща прокуратура – 20 бр., в срок 

продължен от ВКП- 1 бр. Няма следствени дела, които да са извън срок. 

Върнати от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал. 2 от НПК няма, 

а през 2012г. е върнато 1 дело, като възложените указания от прокурора са 

изпълнени в указания срок. 

 От приключените дела през 2011г.– 64 броя са с мнение за съд, 52 броя 

са приключили с мнение за прекратяване и 49 бр. са приключени с мнение за 

спиране. От приключените дела през 2012г.– 64 броя са с мнение за съд, 38 

броя са приключили с мнение за прекратяване и 40 бр. са приключени с 

мнение за спиране. 

 Според датата на образуване през 2011г. – 73 са новообразуваните 

досъдебни производства, образуваните през минали периоди  са 47 бр., а 

възобновените са 5 бр. Приключените дела на специален надзор са общо 2, 

приключени дела с голям обществен интерес – 1 бр. Според датата на 

образуване през 2012г. – 53 са новообразуваните досъдебни производства, 

образуваните през минали периоди  са 49 бр., а възобновените са 42 бр.  

 

Приключени дела на специален надзор и такива с голям обществен 

интерес – няма. 

ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП в края на отчетния период за  2011 

г. Общият брой на  неприключените дела през 2011 година е 51 броя, като от  

тях новообразуваните са 36 бр., образувани през минали периоди 4 броя  и 

възобновените са 11 бр. Според извършителя – 28 дела са образувани срещу 

известен извършител, а 23бр.  ДП са образувани срещу неизвестен извършител. 

6  дела са в двумесечен срок, в срок  продължен от наблюдаващия прокурор са 

30 досъдебни производства, няма извън срока. Неприключени дела в края на 

периода с голям обществен интерес няма. 

ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП в края на отчетния период за  2012 

г. Общият брой на  неприключените дела през проверявания период за 2012 
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година е 37 броя, като от  тях новообразуваните са 28 бр., образувани през 

минали периоди са 2 броя  и възобновените са 6 бр. , върнатите за 

доразследване – 1бр. Според извършителя – 23 дела са образувани срещу 

известен извършител, а 14 ДП са образувани срещу неизвестен извършител. От 

тези дела – 9 броя са в двумесечен срок, 21 бр. са в срок, продължен от 

наблюдаващия прокурор, 7 са в срок, продължен от апелативния прокурор. 

Неприключени дела в края на периода с голям обществен интерес няма. 

СПРЕНИ  досъдебни производства през 2011 г.: 

Общият брой на спрените досъдебни производства през 2011 г. е 49 /като 

новообразуваните  спрени ДП са 16 бр., а образуваните през предходни 

периоди са 33/. От тях : 27 бр.  ДП са срещу известен извършител,  а 22бр. ДП 

са срещу неизвестен извършител.  

Общият брой на спрените досъдебни производства през 2012 г. е 40 /като 

новообразуваните  спрени ДП са 20 бр., а образуваните през предходни 

периоди са също 20бр./ От тях : 10 бр.  ДП са срещу известен извършител,  а 30  

бр. ДП са срещу неизвестен извършител.  

Проверката констатира, че една част от спрените дела срещу НИ се 

намират при следователите, друга част са изпратени на РПУ-МВР за издирване 

на извършителя, като своевременно се уведомява наблюдаващия прокурор. По 

всички спрени дела са изготвени и одобрени от наблюдаващия прокурор 

следствено-оперативни планове. 

Спрените дела срещу ИИ се намират при следователите, които 

периодично изискват информация от органите на МВР за извършените 

действия по издирване на обявените за издирване лица.  

Спрени дела на основание чл. 244, ал.1, т. 3 от НПК няма.  

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

Веществените доказателства се съхраняват в ОСлО в ОП- Сливен.  През 

2011 и 2012 г. в Окръжен следствен отдел - Сливен не е имало обособено 

помещение за съхраняване на веществените доказателства поради липса на 

помещение. Причина за това е недостатъчния брой помещения които ползва 

отдела. Това е наложило преди години над източното стълбище на последния – 

6-ти етаж, където се помещава отдела да се изгради от дървени плоскости 

помещение, което да се ползва за склад. В това помещение се съхраняват и 

веществените доказателства. В последните години са се появили течове в 

тавана на това помещение, което не е позволявало неговото използване. Едва в 

края на месец декември 2012 г. след отпускане на средства, е бил направен 

частичен ремонт на покрива на сградата на ОД на МВР – Сливен. След този 

ремонт са били предприети действия от административния ръководител – 
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Окръжен прокурор Пламен Стефанов за съхраняване на веществените 

доказателства съобразно разпоредбите на ЗСВ и чл. 95 от Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България, като била издадена заповед №РД-04-07/08.02.2013 г. След 

издаването на тази заповед, ремонтираното помещение е било обособено за 

съхраняване на веществени доказателства. За завеждащ склад „Веществени 

доказателства“  е бил определен Хр. Ст. Хр. – шофьор-домакин. 

 В деловодството е въведен дневник, в който се завеждат с пореден номер 

протоколите, с които се приобщават веществените доказателства – протокол за 

оглед, за претърсване, изземване, доброволно предаване.  

 Следователите предават незабавно иззетите ВД с предварително 

изготвен опис на служителя завеждащ склада, който описва в регистрационен 

дневник получените ВД: 

 входяща част:   

№ по ред; дата на завеждане; № на досъдебното производство; № на 

протокола за изземване; име, презиме и фамилия, ЕГН и адрес на лицето, от 

което е иззето вещественото доказателство; приети веществени доказателства – 

пълно описание /за банкноти – серия и №, за други веществени доказателства – 

вид, цвят, размер и др./, мярка, количество; длъжност, име, презиме и фамилия, 

подпис на следователя  

изходяща част: 

дата и опис на изходящите документи 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

Пр.пр.вх.№2098/10г., пор. №52/11г. по описа на ОП-Сливен, сл.д. 

№91/11г. по описа на ОСлО в ОП- Сливен, разследвано от следовател А. 

Дечева. Наблюдаващ прокурор – Д. Стоева. С постановление от 04.10.11г. 

прокурор Д. Стоева образува ДП срещу виновно длъжностно лице за това, че 

през 2010г. в гр. Котел не положил достатъчно грижи за ръководенето и 

управлението на възложената му работа свързана с упражняване на 

инвеститорски контрол /независим строителен надзор на обект ”Реконструкция 

на вътрешна водопроводна мрежа на ул.”Изворска”-гр. Котел/, по договор 

/58/02.06.08г. с възложител община Котел и изпълнител „Ин….19” ЕООД –

Ямбол…финансиран от ПУДООС към МОСВ и от това е последвала 

значителна щета в размер на 37 169,15 лв. без включен ДДС за МОСВ – 

престъпление по чл. 219, ал.1 от НК. Дадени са подробни указания за 

разследването-разпит на свидетели, установяване на отчет СМР, да бъдат 

изискани и приложени документи и др. /Приложен е протокол  за избор на 
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разследващ следовател./ На 01.11.11г. извършен разпит на трима свидетели, на 

03.11.11г. – на един свидетел, на 04.11.11г. на един свидетел, на 07.11.11г. – на 

един свидетел, на 14.11.11г. – на един свидетел, на 21.11.11г. – на един 

свидетел, на 22.11.11г. – на един свидетел, на 23.11.11г. – на двама свидетели.  

Изискани са документи и договори, длъжностни характеристики от Кмета на 

община Котел- длъжностни характеристики на гл. специалист  инв. контрол 

”УТЕС”- община Котел, заверени копия от протоколите от заседанията на 

комисиите, приемали СМР и съгласували извършването на заменителните 

видове работи на посочения обект, уведомителни писма до РИОСВ –Бургас, с 

които е било изискано присъствие на техен представител – член на 

приемателната комисия по протокол – получени на 22.11.11г. С протоколи за 

доброволно предаване са приложени книжа и документи, необходими за 

разследването. На 19.12.11г. в ОСлО-Сливен е получен договор между община 

Котел и търговско дружество от гр.Ямбол за осъществяване на независимия 

строителен контрол. /Делото не е подредено по хронологичен ред, но е 

номерирано и всичко приложено към делото е по опис/. С постановление на 

А.Дечева от 16.01.12г. е била назначена комплексна тройна съдебно –

строително икономическа експертиза с дадени указания за отговори на точно 

определени въпроси към вещите лица. С мнение за прекратяване на ДП 

постановено от А. Дечева – следовател в ОСлО в ОП- Сливен е изпратено на 

ОП- Сливен. С постановление от 20.04.2012г. прокурор Д.Стоева от ОП- 

Сливен прекратява наказателното  производство на основание чл. 243, ал.1, т.1, 

вр. чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК, поради това, че е налице разпоредбата на чл. 24, 

ал.1, т.1 от НПК. 

Пр.пр.вх.№1895/11г., пор. №58/11г. по описа на ОП-Сливен, сл.д. 

№106/11г. по описа на ОСлО в ОП- Сливен, разследвано от следовател А. 

Дечева. Наблюдаващ прокурор В. Белева. ДП е образувано срещу неизвестен 

извършител с постановление на прокурор Цончева за това, че в периода 

01.01.2007г.-28.02.2011г. в гр. Сливен избегнал установяване и плащане на 

данъчни задължения в особено големи размери – ДДС в размер на 331 092 лв., 

като потвърдил неистина или затаил истина в справки декларации, подадени 

пред ТД НАП Сливен – престъпление по чл. 255, ал.3, вр. Ал.1 , т.2 от НК. 

Правени са предложения за удължаване срока на разследването. /Приложен е 

протокол за избор на разследващ следовател. Делото е подредено в 

хронологичен ред/. Получено в ОСО на 12.12.2011г. По разследването е било 

направено искане за справка за лица с пълни установъчни данни, на 

17.01.2012г. бил изготвен протокол за доброволно предаване, на 23.02.2012 г. 

бил изготвен протокол за доброволно предаване, на 12.03.12г. бил изготвен 

протокол доброволно предаване, с който са приобщени на ГДД за 2006г., 
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2007г., 2008г., справки –декларации по ДДС за 2007г., 2008г. справки за 

продаден бетон, изготвяне на фотоалбум. Извършени били разпити на 

свидетели на 11.01.2012г., на 17.01.2012г., на 23.02.2012г. на двама свидетели, 

на 01.03.2012г., на 12.03.2012г. и на 22.03.2012г. С постановление от 

28.02.2012г. били възложени действия по делегация в гр. Видин. Следовател А. 

Дечева изпраща производството на ОП- Сливен с мнение за прекратяване на 

основание чл. 24,  ал.1 , т.1 от НПК. С постановление от 18.05.2012г. прокурор 

В. Белева е прекратила досъдебното производство на основание и на основание 

чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК, тъй като е счела, че „в настоящото 

производство не са били събрани доказателства, от които да се установява по 

категоричен начин, че е налице потвърждаване на неистина от страна на 

управителя на „Пр… бетон”ЕООД в справки –декларации, подадени пред ТД 

на НАП – Сливен, съгласно чл. 125, ал.1 от ЗДДС. На дружеството са били 

извършвани предходни данъчни ревизии и имало издадени три ревизионни 

акта през 2006г. и 2007г., според които не са били констатирани нарушения по 

прилагането на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС и не е било констатирано 

неправомерно упражняване на данъчен кредит по смисъла на ЗДДС”. 

Постановено било препис от постановлението да се изпрати на директора на 

ТД на НАП Сливен за сведение и продължаване на административното 

производство по ДОПК. 

Пр.пр.№ 2294/2009г. по описа на ОП – Сливен, ДП 33/2009г. по описа на 

ОСО при ОП – Сливен. Наблюдаващ прокурор Ат.Попов, водещ разследването 

следовател Руслан Георгиев. С постановление от 19.10.2010г. ДП е прието по 

компетентност от РП – Сливен, с оглед данни за престъпление по чл.252 НК. В 

диспозитива на постановлението е разпоредено разследването да се води и за 

престъпление по чл.213а и чл.253 НК. На 26.10.2010г. са  извършени 4 обиска, 

претърсване и изземване, за което са съставени протоколи от същата дата, 

съставени са и фотоалбуми. С определение от 29.10.2010г. на Сливенски 

окръжен съд са взети мерки за неотклонение „гаранция” в размер на 10 000лв. 

и 5 000лв. по отношение на обвиняемите К.К.К и Д.К.К.  На 25.10.2010г. 

наблюдаващия прокурор Ат.Попов е провел разпит на лицето П.В.М. На 

26.10.2010г. и 28.10.2010г. водещия разследването следовател Руслан Георгиев 

е провел разпити на по един свидетел. На 26.10.2010г. са повдигнати и 

предявени обвинения на лицата К.К.К за престъпление по чл.252 ал.2 ал.1 НК и 

Д.К.К. за престъпление по 354а ал.3 т.1 НК. Изискани са свидетелства за 

съдимост. Проведени са разпити на свидели на 18.11.2010г. и 01.12.2010г. На 

11.03.2011г. следователя е направил предложение за разделяне на делото до 

ОП – Сливен. С постановление от 21.04.2011г. ДП е разделено и част от 

материалите са изпратени на РП- Сливен. С постановление от 14.11.2011г. са 
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възложени следствени действия по делегация на следовател от СО при СГП. 

На 16.11.2011г и 28.11.2011г. са разпитани свидетели от следовател Руслан 

Георгиев. Наблюдаващият прокурор е изготвил молба за правна помощ до 

Република Гърция. Изпълнената молба за правна помощ е постъпила в ОСлС 

при ОП – Сливен на 10.05.2012г. На 16.05.2012г. е изготвено писмено мнение 

на следователя с мнение за прекратяване на основание чл.243 ал.1 т.2 НПК. С 

постановление от 15.06.2012г. на прокурор Ат.Попов ДП е прекратено. /ДП не 

е подредено/ 

Сл.д. №8/2013г. по описа на ОСлО в ОП- Сливен. Разследващ следовател 

– Георги Спасов. Делото е било образувано на 12.02.13г. След образуването 

му, са били извършени множество следствени действия, разпитани са 8 

свидетели, извършени са били разпити по делегация, изисквани са били 

различни видове документи, направено е предложение за удължаване срока за 

разследване, което е било уважено. ДП в момента на извършването на 

проверката е на производство при следовател Спасов. 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

1. Прокурорите в ОП - Сливен се произнасят по преписките и досъдебните 

производства в законните срокове, като не се допускат забавяния и нарушаване  

на сроковете, определени в закона. Материалите по прокурорските преписки са 

подредени в хронологичен ред. В постановленията за образуване на ДП, 

наблюдаващият прокурор дава подробни указания на разследващите органи. 

Подробни указания се дават и в последващите прокурорски актове. 

2. Спазват се предвидените в НПК срокове, както по отношение на 

решаването на преписките, така и по отношение на разследването на 

досъдебните производства и действията на прокурора след приключването им. 

По инстанционните преписки жалбите бързо се администрират, но не винаги 

има приложени копия от обжалваните постановления на районните 

прокуратури,  което създава затруднения за проверяващите.  

3. Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите  

съобразно издадената заповед за електронно разпределение на окръжния 

прокурор Пл. Стефанов с №РД-04-93/09.11.10г., която била изменена през  

годините и актуализирана – последно със заповед №РД-04-01/12.01.2012г., 

която отменя заповед № РД-04-62/07.10.11г. 

4. При всички образувани преписки в НП и в ДП е приложен протокол от 

случайно разпределение. 
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5. В ОП – Сливен има книга, в която се описват веществените 

доказателства, когато постъпват в ОП – Сливен от разследващ орган. 

Веществените доказателства от разследващия орган не се предават в 

прокуратурата с приемателно-предавателен протокол. Веществените 

доказателства от ОП- Сливен се предават в ОС- Сливен с приемателно-

предавателен протокол, в който е описано името на предаващия веществените 

доказателства и неговата длъжност, името на когото са връчени веществените 

доказателства  и неговата длъжност вх. № на преписката, пор.№, ДП и номер 

на ПД.  Протоколът се съставя в 2 еднообразни екземпляра. Формално няма 

регистър за ВД на склада, както и определен служител за отговорник  - склад. 

Не се води регистрационен дневник на веществените доказателства, който се 

съхранява от завеждащия склада служител, съгласно разпоредбата на чл. 96, 

ал. 2 от ПОДАПРБ, както и отделна книга за съхранение на протоколите, 

съгласно чл.103, чл. 106 и чл.107 ПОДАПРБ /където е записано, че когато 

веществените доказателства се предават за експертиза, връщат се на 

собственика, предоставят се на друга институция или се унищожават, се 

съставя протокол, съдържанието на който е подробно описан в ПОДАПРБ, и 

който се прилага в отделна книга/.  

6. Прокурорите от ОП - Сливен винаги постановяват преписи от 

постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на жалбоподателите 

при постановленията да отказ, както и на страните при постановленията за 

спиране или прекратяване на досъдебното производство. В постановленията се 

изписва и пред кой орган могат да бъдат обжалвани и срокът на обжалването. 

Във всички НП, по които са постановени откази за образуване на ДП или 

прекратяване на ДП, както и при постановленията за спиране срещу известен 

извършител има приложени обратни разписки. 

8.  В НП-тата и делата се съдържа оригинал от постановлението за 

привличане на обвиняем по реда на чл. 219, ал.1 от НПК с подпис на 

наблюдаващия прокурор. Не във всички дела обаче има протокол за 

необходими действия по чл. 226 НПК преди предявяване на разследването, 

съгласно Методическите указания на Главния прокурор на РБ за необходими 

действия по чл. 226 НПК. 

9. В ОП – Сливен не във всички наблюдателни преписки се прилагат 

копия от жалбата/сигнала/ на лицето, подало сигнала или от първоначалния 

документ, послужил за образуване на преписката, когато преписката се 

изпраща другаде по компетентност. 

10. При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в  

сила присъди се установи, че влезлите в сила присъди и получени в ОП – 

Сливен се описват редовно в дневника. След получаване на информацията от 
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съда, постановил влязлата в сила присъда, деловодството в ОП – гр. Сливен 

описва и изпраща влязлата в сила присъда за  изпълнение в предвидения в чл. 

416, ал.5 от НПК срок. 

11. По всички проверени досъдебни производства са спазени 

изискванията на чл.212 ал.3 от НПК за незабавно уведомяване на прокуратура 

при образуване на ДП. В някои случаи в писмото на РУП – Сливен, с което се 

уведомява ОП – Сливен, че е образувано досъдебно производство са посочени 

всички основания за образуване на досъдебно, бързо и незабавно 

производство, без да е подчертано и/или отбелязано по – друг начин точния 

текст от НПК. 

 

  Констатации и изводи за ОСлО в ОП- Сливен: 

 1. От проверката  на ДП на производство се установи, че ритмично се 

извършват действията по разследването и се спазват дадените прокурорски 

указания с оглед приключването на делата. 

2. Проверката установи, че една част от спрените дела срещу НИ се 

намират при следователите, друга част са изпратени на РПУ-МВР за издирване 

на извършителя, като своевременно се уведомява наблюдаващия прокурор. По 

всички спрени дела са изготвени и одобрени от наблюдаващия прокурор 

следствено-оперативни планове. Спрените дела срещу известен извършител се 

намират при следователите. Всички лица по дела, спрени срещу ИИ са обявени 

за общодържавно издирване. При всяко възобновяване на делото се изискват 

необходимите справки, с оглед установяване местонахождението на 

съответните лица. 

 3. Следователите изготвят предложенията за удължаване на срока за 

разследване, които са мотивирани, като в тях са описват както извършените до 

момента действия по разследването, така и предстоящите такива. 

4.  Делата не са подредени по хронологичен ред. 

5. Към всяко следствено дело е приложен протокола за случайното 

разпределение на разследващ следовател. 

6. Натовареността на следователите е малка – средно по 24 дела на 

следовател за 2011г. и по 18 броя за 2012г. 

7. Проверката установи, че следовател Георги Янков е по-натоварен от 

останалите следователи /34 бр. за 2011г. и 26 броя за 2012г. новообразувани и 

възобновени дела/, което се дължи на обстоятелството, че Янков е единствения 

следовател с място на работа в гр.Нова Загора. Всички дела, по които 

престъплението е извършено в гр.Нова Загора се разследват от следовател 

Янков, а отделно му се разпределят дела на случаен принцип при определена 

100% натовареност от всички останали дела в ОСО при ОП – Сливен.  
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П Р Е П О Р Ъ К И: 

     

 1. Административният ръководител да разпореди да се изготвят: 

регистрационен дневник на веществените доказателства, който се съхранява от 

завеждащия склада служител, съгласно чл. 96, ал. 2 от ПОДАПРБ и книга за 

съхранение на протоколите по чл.103, чл. 106 и чл. 107 ПОДАПРБ. 

 2. Административният ръководител да създаде организация по всички 

образувани преписки, които са били изпратени по компетентност на друг орган 

или институция, към оставащите в прокуратурата материали да се прилагат 

копия от жалбите и сигналите, с които е била сезирана прокуратурата.   

 3. Наблюдаващите прокурори  да изискват изрично посочване на текста 

от НПК, по който е образувано производството в бланката на Районните 

полицейски управления и ОД на МВР- Сливен за образуване на досъдебни, 

бързи и незабавни производства, като се подчертава/отделя реалното 

основание за образуване на съответното производство.  

   4. Наблюдаващите прокурори да спазват Методическите указания на 

Главния прокурор на РБ за необходими действия по чл. 226 НПК преди 

предявяване на разследването.  

 5. Всички спрени дела срещу Неизвестен извършител да се изпращат на 

органите на МВР или ДАНС, съгласно разпоредбата на чл.245 ал.1 от НПК. 

 5. Административният ръководител на ОП – Сливен да определи процент 

натовареност на следовател Георги Янков, който да доведе до изравняване на 

натовареността му с тази на останалите следователи в ОСлО към ОП- Сливен.  

  

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

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

 

Приложения: 

 

1. Справки 5 броя, за 2010г. и 5 броя за 2011г.;  

2. Заповеди на административния ръководител – 13 бр. 

3. Копия от актове на прокурори от ОП – Сливен и следователи от ОСО към 

ОП – Сливен. 

 

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

на: 
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1. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Сливен 

г-н Пл.Стефанов - за сведение, изпълнение на препоръките и запознаване на 

прокурорите от ОП – Сливен с акта /и на хартиен носител/.  

2. Административния ръководител на Апелативна прокуратура Бургас  - 

за сведение. 

3. Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров - за 

сведение. 

4. Представляващия Висшия съдебен съвет г-жа Соня Найденова - за 

сведение. 

 

    ИНСПЕКТОР: 

 гр.София             /МОНИКА МАЛИНОВА/ 

 


