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Основание на проверката – чл.54 Закона за съдебната власт, 

Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2012г. и Заповед № ПП- 

01- 54/ 3.05.2012 г. на Главния инспектор на ИВСС. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията по образуването и движението на преписките и делата, 

както и приключването им в установените срокове, анализ на 

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика. 

 Проверката бе извършена в Окръжен следствен отдел при Окръжна 

прокуратура- Стара Загора от екип в състав: ИНСПЕКТОР АЛБЕНА 

КОСТОВА и експерти МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ в  

периода от 07 до 11. 05. 2012г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 

приетата от Инспектората към ВСС Методика за извършване на проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на Годишните отчетни доклади за 2010 г.  и 2011г. на Окръжна 

прокуратура- Стара Загора и на предоставените от ОП- Стара Загора  

справки относно: организацията на административната дейност на 

прокуратурата /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 поотделно за 2010г. и за 2011г., както и отразяват индивидуалната 

натовареност на прокурорите за същия период.  

 

КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

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: 

 

Административен ръководител- окръжен прокурор на ОП- Стара 

Загора е Константин Тачев. Той е избран на тази длъжност с решение по т. 

13. 5 от протокола на заседанието на ВСС, състояло се на 17-18. 06. 2009г. 

ОП- Стара Загора има двама заместник- окръжни прокурори- Дичо 

Атанасов и Дончо Вучков. На тази длъжност са избрани с решение 
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съответно по т. 9.5 и т.9.6 от протокола на заседанието на ВСС, състояло се 

на 9. 07. 2010г. 

Съгласно щатното разписание, през 2010г. и 2011г. дейността на ОП 

– Стара Загора е следвало да се осъществява от седемнадесет прокурори. 

Фактически през двете години са работили шестнадесет прокурори, 

включително окръжния прокурор и заместник- окръжните прокурори.  

През 2010г. броят на прокурорите, които са отсъствали повече от 1 

месец е 11. От тях 1 е отсъствал поради временна 

нетрудоспособност(болнични), а 10- поради ползване на платен годишен 

отпуск от предходни години. През 2011г. броят на прокурорите, които са 

отсъствали повече от 1 месец е бил 4. От тях 1 прокурор е отсъствал 

поради отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете; 1 е отсъствал 

поради временна нетрудоспособност(болнични); 1- поради ползване на 

платен годишен отпуск от предходни години и 1- поради изтичане на срока 

на командироване. 

И през двете проверявани години е имало незаети 3 щатни бройки. 

На 2 от тях Апелативния прокурор- Пловдив, на осн. чл. 147, ал.1 от ЗСВ, е 

командировал прокурори от районните прокуратури. 

Щатната численост на служителите от администрацията на ОП- 

Стара Загора към 31. 12. 2010г. е 23 съдебни служители. Фактически са 

работили 22 съдебни служители, включително съдебен администратор, 

административен секретар и 2 прокурорски помощници. Функциите и 

дейностите на една от длъжностите са били съвместявани на основание чл. 

17 от Вътрешни правила за организация на работната заплата на 

магистрати и съдебни служители в ПРБ. През 2010г. никой от служителите 

не е отсъствал продължително време. 

Щатната численост на служителите от администрацията на ОП- 

Стара Загора към 31. 12. 2011г. е 26 съдебни служители. Фактически са 

работили 24 съдебни служители. Функциите и дейностите на две от 

длъжностите са били съвместявани на основание чл. 17 от Вътрешни 

правила за организация на работната заплата на магистрати и съдебни 

служители в ПРБ. През 2011г. един служител е отсъствал продължително 

поради отпуск за отглеждане на дете до 2 години. 

 

Със заповед ОП № 83/7.10.2010г., Заповед ОП№ 50/2010 от 26. 04. 

2010г. и Заповед ОП №101/2011г., всички на окръжния прокурор 

Константин Тачев прокурорите в ОП- Стара Загора са разпределени по 

групи, както следва : 
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група „Организирана престъпност”- в нея са включени 7 прокурори: 

Дичо Атанасов, Дончо Вучков, Митко Игнатов, Алексей Ангелов, 

Ваня Меранзова, Нейка Тенева и Радостин Рахнев; 

група „Пране на пари, ЕФ и данъчни престъпления”- в нея са 

включени 6 прокурори : Алексей Ангелов, Христо Мишов, Нейка Тенева, 

Митко Игнатов, Росица Стоянова, Ваня Меранзова. 

група „ИПК- РП- Стара Загора”- в нея са включени 5 прокурори: 

Константин Тачев, Дичо Атанасов, Дончо Вучков, Христо Мишов, 

Недялка Маринова. 

група „ ИПК- РП- Казанлък”- в нея са включени 5 прокурори: Дичо 

Атанасов, Алексей Ангелов, Петър Василев, Румен Арабаджиков, 

Радостин Рахнев. 

група „ИПК-РП- Чирпан”- в нея са включени 3 прокурори: Дончо 

Вучков, Росица Стоянова, Юлияна Станева. 

група „ИПК- РП- Раднево”- в нея са включени 3 прокурори: Димо 

Атанасов, Ваня Меранзова, Нейка Тенева. 

група „ИПК- РП- Гълъбово”- в нея са включени 3 прокурори: Дончо 

Вучков, Митко Игнатов, Константин Банчев. 

група „Административен надзор”- в нея са включени 4 прокурори: 

Румен Арабаджиков, Недялка Маринова, Константин Банчев, Петко 

Георгиев. 

Група „Международно правно сътрудничество”- в нея са включени 4 

прокурори: Росица Стоянова, Митко Игнатов, Ваня Меранзова, Радостин 

Рахнев. 

Група „компютърни престъпления”- в нея са включени 4 прокурори: 

Юлияна Станева, Митко Игнатов, Петко Георгиев, Нейка Тенева. 

Група „полицейски служители”- в нея са включени 6 прокурори: 

Константин Тачев, Дичо Атанасов, Дончо Вучков, Румен Арабаджиков, 

Христо Мишов, Петър Василев. 

Група „присъди” Христо Мишов, Радостин Рахнев, Петко Георгиев. 

 

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

 

На основание Правилника за организацията на дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България се водят: 

Входящ дневник/ регистър и азбучник към входящия дневник/ 

регистър; 

Изходящ дневник; 
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Описна книга на досъдебните производства: 

а/разследвани от разследващ полицай 

б/разследвани от следовател 

Азбучник към книгите на досъдебните производства; 

Описна книга на бързите и незабавните производства и азбучници по 

тях; 

Описна книга по наказателно-съдебен надзор по обвинителни актове 

и азбучник; 

Описна книга за споразумения; 

Описна книга за внесените предложения за освобождаване от 

наказателна отговорност на осн. чл. 78а от НК и азбучници към тях; 

Азбучник на осъдените лица; 

Азбучник на получените присъди за изпълнение по делегация; 

Книга за изпълнение на присъдите ; 

Административен дневник; 

Заповедна книга; 

Заповедна книга за командировките в страната; 

Изходящ дневник; 

Книга за веществените доказателства при внасяне на наказателното 

производство в съда;. 

 

Книгите се водят редовно, като в тях са правят всички изискуеми 

отбелязвания. 

 

По указание на Върховна касационна прокуратура се водят: 

1.Регистър за дисциплинарни производства и предприетите по чл.327 

ЗСВ „мерки” срещу магистрати от региона на Окръжна прокуратура- Стара 

Загора; 

2. Регистър на лица с две и повече наказателни производства; 

3. Регистър на заявленията по ЗДОИ; 

4. Регистър на наказателните производства, взети на специален 

надзор; 

5. Регистър на преписки с международно- правна помощ- за 

екстрадиции; правна помощ и следствени поръчки; 

6. Книга за положен извънреден труд; 

 

Проверката установи, че книгите, регистрите и дневниците се водят 

редовно. Наред с регистъра на дисциплинарните производства и мерките 
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по чл. 327 от ЗСВ срещу магистрати от региона на Окръжна прокуратура 

гр. Стара Загора в отделна папка са класирани дисциплинарните 

производства срещу отделните магистрати, както и кореспонденцията с 

горестоящите прокуратури по този въпрос. 

 

 

По собствена инициатива се водят: 

1.Разносни книги за прокурорите; 

2. Книга за върнатите от съда дела; 

3. Книга на лицата с мярка за неотклонение „Задържане под стража”; 

4. Регистър за участието на прокурорите в граждански дела; 

5. Дневник за възлагане на писмени преводи на документи от 

български на чужд език и обратно; 

6. Регистър на исканията за предоставяне на свидетелства за 

съдимост; 

7. Книга за издаване на справки от НБД „Население”; 

8.Книга на издадените справки от Бюро „Съдимост”; 

9. Регистър за върнатите от съда дела; 

10. Регистър на отменените прокурорски актове при въззивен или 

съдебен контрол; 

11. Регистър на оправдателните съдебни актове; 

12. Регистър на подадените въззивни протести; 

13. Дневник на искания от съда за неотложни действия. 

 

От тях на електронен носител се водят: 

Регистър на отменените прокурорски актове при въззивен или 

съдебен контрол; 

Регистър на постановените наказателни и оправдателни решения на 

Окръжен съд- Стара Загора по наказателни дела като първа инстанция; 

Регистър на подадените въззивни протести; 

 

В ОП- Стара Загора  са въведени регистри, които се водят на отчет в 

регистратурата за класифицирана информация, съгласно изискванията на 

Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната 

информация. 

 

Наблюдателните производства се съхраняват в деловодството. Те се 

докладват ежемесечно на наблюдаващите прокурори от деловодителите.  
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Докладът се описва в докладни книги, съответно за ДП, преписки и 

присъди, които се водят от деловодители. Прокурорите полагат подпис при 

получаване на преписките. Когато прокурорът връща решената преписка, 

деловодителят отразява в докладната книга датата, а прокурорът се 

подписва.   

Добрата организация на служба „Регистратура и деловодство” в ОП- 

Стара Загора е създадена със съответните заповеди и разпореждания на 

административния ръководител- Константин Тачев. Със Заповед № ОП 28/ 

04.03.2010г. , Заповед № ОП 29/5. 03. 2010г., Заповед ОП№ 42/2010г. от 9. 

04. 2010г., Заповед ОП№88/2010 от 20. 10. 2010г., Заповед ОП№ 

37/12.04.2011г. на Окръжния прокурор са определени служителите, които 

осъществяват и отговорят за изрично описани дейности, както и за 

воденето на книгите, регистрите и дневниците. Извършването на тези 

дейности е вписано и в длъжностните характеристики на съдебните 

служители. С така създадения ред, всеки един служител е персонално 

отговорен за осъществяването на определена дейност. Контролът по 

изпълнението на заповедта е възложен на съдебния администратор на 

СтЗОП. Административният ръководител е разпореждал извършването на 

периодични атестации на съдебните служители на ОП- Стара Загора. 

 

І.3.Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Унифицираната информационна система /УИС/, предоставена от 

ВКП, е внедрена със заповеди на Окръжния прокурор на ОП-Стара Загора 

и се работи с нейната последна версия. УИС  обхваща цялата дейност на 

прокуратурата и подлежи на постоянно усъвършенстване. В системата са 

въведени всички данни с някои изключения,  по отношение на данни, 

които липсват в самите преписки. Системата способства за осъществяване 

на контрол по сроковете на разследването и сроковете на проверките, 

както и за нуждите от статистически данни. 

Всички материали, заповеди, писма, и др. свързани с използването 

на УИС, се съхраняват в отделни папки, които бяха проверени. 

 

Във връзка със Наредба № 14/18.11.2009г., за реда и начина за 

предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална 

база данни „Население” и във връзка със заповед на зам. главния 

прокурор при ВКП Валери Първанов, е въведен ред при възникнала 

служебна необходимост, наблюдаващия прокурор  да получи информация 
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от тази база данни. За целта се изготвя искане за получаване на справки от 

информационните фондове, което се предава за изпълнение на 

упълномощени служители. Получената справка се предоставя на 

наблюдаващия прокурор срещу подпис, заедно с екземпляр от 

регистрираното искане, за прилагане към материалите по преписката. 

 

През 2010г. в ОП- Стара Загора са ползвани правно-

информационните системи СИЕЛА И ЛАКОРДА. През 2011г. е ползвана 

само СИЕЛА.  

Информационното обслужване и технологии се води от системен 

администратор, който отговаря за програмното и технологичното 

състояние на компютърната техника, обучава прокурорите и съдебните 

служители при работа с компютърна техника и програмни продукти, 

осигурява електронна обработка на статистическата информация. 

 

Организация на дейността по водене на статистиката съгласно 

указанията на ВКП. 

В ОП- Стара Загора статистиката се води по утвърдени от ВКП 

статистически таблици, в изпълнение на указанията на ВКП с изх.№ 

301/2007г., изменени и допълнени с указание изх.№ 283/30.10.2008г. на 

Главния прокурор. Административният ръководител Константин Тачев е 

създал добра организация. Водят се всички книги, указани от ВКП за 

събиране на статистическа информация, както и електронни таблици и 

азбучници по всички статистически показатели. С разпореждания на 

административния ръководител Константин Тачев са определени 

отговорници по съответните надзори и направления, които отговарят и за 

изготвянето на статистическите данни по съответните направления за 

тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и годишни статистически отчети 

по преписки, дела и присъди, обобщени с районните прокуратури от 

региона на ОП- Стара Загора, както и тематични справки. Със Заповед 

ОП- №53/17.06.2011г. административният ръководител е определил 

служителите и прокурорите, които следва да изготвят статистическите 

макети, проверят и съгласуват аналитични данни, както и обобщаването 

им за всички прокуратури от региона за първото шестмесечие на 2011г., а 

със Заповед ОП- №98/29.12.2010г.- за цялата 2010г. Със заповед ОП-№5/6. 

01. 2010г. окръжният прокурор Константин Тачев е определил 

служителите и прокурорите, които следва да изготвят статистическите 

макети, проверят и съгласуват аналитични данни, както и обобщаването 
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им за всички прокуратури от региона за отчитане дейността за 2009г. 

Предвид сложността на макетите, обобщаването на данните от всички 

прокуратури се извършва от системния администратор, при което същия 

извършва проверка по данните както за заложените в макетите контролни 

формули, така и на изисканите от АП- Пловдив такива. Статистическата 

информация се изпраща в Апелативна прокуратура- Пловдив. 

 

Аналитична дейност на ОП- Стара Загора:  

В изпълнение на Указание № И 301/2007г. на Главния прокурор, 

изменено и допълнено с Указание № И 283/2008г. през 2010г. ОП- Стара 

Загора е изготвяла ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и 

годишни статистически справки по всяко направление, както следва: 

1.Досъдебни производства, образувани за особено тежки 

престъпления;; 

2.Корупционни, данъчни и финансови престъпления; 

3.  Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори; 

4. Престъпления, свързани с трафик на хора; 

5. Дейност на прокуратурата по преписки и дела за престъпления, 

извършени от малолетни и непълнолетни; 

6. Дейност на прокуратурата по преписки и дела за престъпления, от 

които пострадали са деца; 

7. Престъпления и ДП, образувани за насилие в местата за лишаване 

от свобода и следствени арести; 

8. Престъпления,  извършени от служители на МВР; 

9.Престъпления извършени в пияно състояние; 

10. Получени и решени преписки и ДП по чл. 235 и 236 от НК; 

11. Характерни дела, водени срещу кметове, присвоявания и трафик 

на хора; 

12.Задържани лица повече от два месеца, по невнесени в съда дела; 

13. Общоопасни престъпления по чл. 330- 335 от НК и чл. 349- 353д 

от НК; 

14. Посегателства върху еврофондовете; 

15.Върнати от съда дела за доразследване; 

16.Възложени ДП за разследване от следователи; 

17.Относно изготвяне на искания по реда на чл. 72, ал.1 от НПК и 

вземане на мерки за обезпечаване на глоба, конфискация и отнемане на 

вещи в полза на държавата по реда на ГПК; 

18. Преписки и дела на специален отчет; 
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19.Досъдебни производства, по които има иззети и приложени 

веществени доказателства; 

20.Анализ на влезлите в сила оправдателни присъди; 

21.Неизпълнени присъди с „лишаване от свобода” над 30 дни; 

22.Дела с особен обществен интерес; 

23.Повтарящи се закононарушения и системни случаи на издадени 

незаконосъобразни административни актове; 

24.Законност в дейността на актовете на държавни предприятия и 

търговски дружества по спазване на КТ, ЗЗБУТ и ЗКВВООБ; 

25.Досъдебни производства по ЗОДОВ с ответник Прокуратура на 

Република България; 

26. Досъдебни производства, образувани за престъпления срещу 

права върху интелектуална собственост; 

27. Извършена проверка по ЗГ и ППЗГ; 

28. Дейността на пробационните служби и техните служители при 

изпълнение на пробационна мярка „срещи с пробационен служител”- чл. 

42а, ал.2, т.2 от НК; 

29. Информация за образуваните административни дела и преписки 

със завишен държавен и обществен интерес; 

30. Участия на прокурорите от региона на ОП- Стара Загора в 

различни форуми по въпроси, свързани с утвърждаване на положителния 

опит в дейността по надзора за законност и административно- съдебния 

надзор; 

31. Досъдебни производства и преписки, водени срещу Нотариуси и 

частни съдебни изпълнители; 

32. Неоснователно задържани лишени от свобода в затворите, след 

срока на наложеното наказание; 

33. Новообразувани и наблюдавани досъдебни производства за 

организирани престъпни групи, взети на специален надзор във ВКП; 

34. Лица по линия на наркоразпространението; 

35. Новообразувани наказателни производства за корупционни 

престъпления. 

 Съгласно Заповед №239/2. 02. 2009г. на Главен прокурор на 

Република България и Заповед АП №12/12.02.2009г. и Заповед 

№53/5.11.2009г. на Апелативен прокурор- Пловдив относно връщането на 

делата от съда на прокурора за допълнително разследване са издадени 

Заповеди ОП №77/11.11.2009г. и ОП №19/15. 02. 2011г. на Окръжен 

прокурор гр. Стара Загора. На всеки три месеца се провеждат работни 
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срещи с участието на прокурорите от Окръжна прокуратура гр. Стара 

Загора, съвместно с Председателя на Окръжен съд Стара Загора и Главен 

дознател при ОД на МВР гр. Стара Загора, на които се разглеждат 

причините за връщане на делата за доразследване, причините за забавеното 

движение на делата в досъдебна и съдебна фаза, както и актуални въпроси 

по прилагането на закона и съдебната практика, като се набелязват мерки 

за недопускане на подобни случаи и подобряване на наказателната дейност 

на органите на съдебната власт, за което се изготвят протоколи по 

надлежния ред. 

На всеки 6 месеца и за годината е изготвян подробен Доклад за 

дейността на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора и разследващите 

органи по всички надзори, съдържащ статистически данни и аналитична 

част. При поискване се изготвят и други справки за дела. 

 

І.4.Организация на дейността по описване и съхранение на  

веществените доказателства. 

 

 Със Заповед №ОП- 1/2008г. на Окръжния прокурор на ОП- Стара 

Загора е указан реда за осъществяване на горепосочената дейност, на 

базата на утвърденото „Методическо ръководство за организацията на 

работата и контрола върху съхраняването и боравенето с ВД” и 

установената практика в ОП- Стара Загора. Веществените доказателства 

постъпват ведно с делото с отделен опис или приемателно – предавателен 

протокол. Самото ДП се завежда във входящия регистър и в книгата на 

ВД, а ВД се завеждат в специалния за това регистър, където получават 

пореден номер и се прилага екземпляр от описа или протокола. Този 

номер се вписва върху съпроводителното писмо, с което делото постъпва 

в ОП- Стара Загора. При цялото движение на делото до окончателното му 

решаване ВД имат един и същи номер в регистъра.  

Със същата заповед, в изпълнение на разпоредбите на Раздел VІ 

”Съхранение на веществени доказателства” и чл. 107, ал.2 от ПОДАПРБ/ 

ДВ бр.66/2009г./, е назначена комисия, която да извършва проверка всяка 

година налице ли са веществените доказателства по досъдебните 

производства и преписки, получени в ОП- Стара Загора, и правилно ли се 

съхраняват, както и комисия която да извършва унищожаване на 

веществените доказателства, за които това е постановено изрично. 

Веществените доказателства по наказателни производства се съхраняват в 

помещение „Архив” в сградата на ОП- Стара Загора. Води се дневник 
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съгласно формата, и по реда указани в Глава Х, раздел VІ, чл. 96 и сл. от 

ПОДАПРБ, в който по наказателни производства, по които разследването 

се извършва от прокурор, се завеждат всички протоколи, с които се 

приобщават веществени доказателства към досъдебни 

производства/протоколи за оглед на местопроизшествие, за претърсване, 

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

номер. 

Със Заповед ОП №61/25. 09. 2009г. на Окръжен прокурор гр. Стара 

Загора и във връзка с Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България е определен 

служител за завеждащ склад на веществените доказателства в Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора. 

Със Заповед ОП № 84/9. 10. 2010г. на Окръжен прокурор при ОП- 

Стара Загора, неговата  Заповед ОП №61/25. 09. 2009г. е допълнена. 

Съгласно чл. 102, ал.1 от  ПОДАПРБ за веществените доказателства 

се води тетрадка- регистър, в която се отразява № по ред, дата и час, 

номер на досъдебното производство, прокурорската преписка, имената на 

прокурора предал вещественото доказателство и имената на служителя, 

определен да отговаря за веществените доказателства, съхранявани в 

метална каса- сейф №85. 

Завеждащ склада за веществени доказателства съхранява и води 

регистрационен дневник на веществените доказателства, иззети по 

наказателни производства, по които разследването се извършва от 

прокурор. Регистрационния дневник се води съгласно формата и реда, 

указани в глава Х, раздел VІ, чл. 96 и сл. от Правилника за организацията 

и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република 

България. 

 Комплексната ревизия, извършена от АП- Пловдив на 

дейността на ОП- Стара Загора през 2010г. е констатирала, че по три 

преписки са допуснати нарушения във връзка с веществените  

доказателства- банкноти.Това са: 

1/пр. Вх. №1737/2010г.-постановлението за отказ да се образува 

досъдебно производство е на прокурор Радостин Рахнев. Към преписката е 

приложена банкнота от 100 фалшиви евро. Липсва разпореждане за 

унищожаване на банкнотата; 

2/пр. Вх. №3143/10г.- постановлението за отказ да се образува 

досъдебно производство е на прокурор Ваня Меранзова. В преписката се 

намира банкнота от 5 лева, за която има разпореждане да бъде върната на 
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лицето, от което е била иззета тъй като е годно платежно средство, но това 

не е изпълнено; 

3/пр. Вх. №1801/10г.- постановлението за отказ да се образува 

досъдебно производство е на прокурор Константин Банчев. По преписката 

е приложена истинска банкнота в купюра от 20 лв. С постановление от 28. 

04. 2010г. прокурор Банчев е разпоредил банкнотата да бъде върната, но 

това не е направено. 

  Установила е, че  общият брой на МПС, съхраняващи се на 

различни основания в ОД на МВР- Стара Загора е 136бр. За 44бр. от тях 

не е установено по кое ДП са иззети и съхранени след това в парковете на 

МВР. По време на ревизията е назначена проверка за тези МПС като за 

всяко от тях е образувана преписка с цел индивидуализирането му. 

Проверка се извършила и на 4-те автомобила, които все още се 

съхранявали по дела на ОСлС при ОП- Стара Загора. Всички те са иззети 

по дела от 90- те години на миналия век и съответния прокурор, 

наблюдаващ конкретното производство дължи отговор за липсата на 

решение относно тяхната съдба. 

По преписки относно автомобили, иззети по ДП на други ОД на МВР 

в страната Окръжния прокурор е започнал кореспонденция със 

съответните съдебни органи с цел преместването им там, където реално се 

водят делата. 

Настоящата проверка се солидаризира с тези констатации. 

 

  І.5.Принцип на случайния подбор при разпределение на 

преписките и делата. 

 

В изпълнение на Заповед № ЛС 6310/2.10.2007г. на заместник- 

главен прокурор В. Първанов, считано от 15. 10. 2007г. преписките и 

делата се разпределят чрез предоставения от ВСС програмен продукт за 

случайно разпределение на преписки и дела „Law Choice”. Определени са 

10 групи преписки и дела, които се разпределят с този програмен продукт, 

при съответна процентна натовареност на прокурорите. Всички промени в 

системата се осъществяват чрез издаване на нови заповеди с отразените в 

тях корекции. През проверявания период са извършени общо 10 

изменения и допълнения на първоначалната заповед. Промените се 

отнасят до групите преписки и дела, които да бъдат разпределяни чрез 

програмния продукт, правила за разпределение, състав на специализирани 

групи от прокурори, както и за всяка от посочените групи- прокурорите 
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между които ще се разпределят преписки и дела, процента на 

натовареност на всеки прокурор в отделните групи и началния брой 

наблюдавани преписки и дела за всеки прокурор в съответната група, 

както и до служителите, които работят с програмата.  

Към преписките и наблюдателните производства се прилага копие 

от протокола за избор на наблюдаващ прокурор, което е на хартиен 

носител. 

Проверката установи, че в ОП- Стара Загора принципът за 

електронно разпределението на преписките и делата чрез случаен подбор 

съобразно поредността на постъпването им се спазва стриктно. Не се 

констатираха нарушения на този принцип. 

 

  І.6.Заповеди и разпореждания на административния 

ръководител 

 

  Заповедите и разпорежданията на административния ръководител 

по организацията и дейността на прокуратурата, издадени в периода 

01.01.2010г. – 31.12.2011г. са, както следва: 

Заповеди по указание на Главния прокурор: 

– през 2010г. окръжният прокурор е издал 40 

заповеди по указание на Главния прокурор; 

– през 2011г. окръжният прокурор е издал 30 

заповеди по указание на Главния прокурор. 

 

        Заповеди по собствена преценка: 

– през 2010г. окръжният прокурор е издал 52 по 

собствена преценка; 

– през 2011г. окръжният прокурор е издал 55 

заповеди по собствена преценка. 

 

Разпореждания по указание на Главния прокурор: 

  - през 2010 г. окръжният прокурор е издал 2 разпореждания по 

указание на Главния прокурор; 

  - през 2011г. окръжният прокурор е издал 2 разпореждания по 

указание на Главния прокурор. 

 

 Разпореждания по собствена преценка: 
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  - през 2010г. окръжният прокурор е издал 4 разпореждания по 

собствена преценка; 

  - през 2011г. окръжният прокурор е издал 14 разпореждания 

по собствена преценка. 

         

        Всички заповеди, издадени от административния ръководител на 

ОП през проверявания период, са описани в Дневници за извеждане на 

заповеди – 2 бр., съответно за 2010г. и за 2011г. В дневниците се прави 

отбелязване относно предмета на заповедта. Заповедите са подредени. Бе 

извършена проверка на всички заповеди. Установи се, че 

административния ръководител- окръжен прокурор Константин Тачев е 

издавал своевременно заповеди за привеждане в изпълнение заповедите 

на Главния прокурор на Република България и Апелативния прокурор при 

Апелативна прокуратура- гр. Пловдив. Чрез тези заповеди и заповедите, 

които е издал по своя преценка  той е способствал  за качествено и 

своевременно изпълнение на служебните задължения от прокурорите и 

съдебните служители. Всички прокурори и служителите се запознават със 

заповедите, издадени от административния ръководител, срещу подпис. 

Отделно от това в дневникът за извеждане на заповеди се полага подпис 

на лицето, към когото е адресирана съответната заповед, и се отбелязва 

датата на връчване.      

Административният ръководител- окръжен прокурор Константин 

Тачев е създал добра организация на работа в ОП- Стара Загора. 

       

І.7.Наказания и поощрения 

През проверявания период няма наложени наказания, предложения за 

поощрения и предложения за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 

311 от ЗСВ.  

       Въведен е регистър на дисциплинарните наказания. 

 

І.8. Извършени проверки: 

                                                

         1. През 2010г. са извършени следните проверки: 

 

  1/по инициатива на административния ръководител: 

 

  а/по разпореждане № ОП 7/12. 01. 2010г. на Окръжен прокурор 

гр. Стара Загора, за осигуряване безопасността и сигурността на 
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информацията и документооборота, след проведена работна среща с 

ръководството на ОД на МВР гр. Стара Загора; 

  б/ по Заповед ОП №76/7. 07. 2010г. на Окръжен прокурор при 

ОП- Стара Загора, относно извършване на лична проверка на наблюдавани 

и неприключени проверки и досъдебни производства на прокурорите от 

ОП- Стара Загора; 

  в/по Разпореждане ОП №77/7. 09. 2010г. на Окръжен прокурор 

при ОП- Стара Загора за упражняване на ръководство и надзор спрямо 

разследващите органи от прокурорите от ОП- Стара Загора и Районните 

прокуратури от съдебния район на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора; 

  г/по Разпореждане ОП №93/24.11.2010г. на Окръжен прокурор 

при ОП- гр. Стара Загора относно осъществяване непосредствено 

наблюдение по делото срещу лица с три и повече неприключени 

производства, наблюдавани от прокурори от ОП- Стара Загора и 

Районните прокуратури от съдебния район на Окръжна прокуратура гр. 

Стара Загора; 

  д/ежемесечни проверки в Затвора гр. Стара Загора и ЗО към 

Затвора гр. Стара Загора, които се извършват лично от административния 

ръководител- окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, 

който отговаря и за законността в местата за лишаване от свобода. 

  е/ежемесечни проверки в ОЗ”Следствени арести” гр. Стара 

Загора- извършват се от ежемесечни проверки от определен за целта 

прокурор от групата, отговарящи за изпълнение на присъди. 

   

2. по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната 

власт:  

 

  В изпълнение на Заповед ЛС- 860/14. 04. 2010г. на заместник на 

Главния прокурор при Върховна касационна прокуратура гр. София, е 

извършена проверка от сектор УИС за пълно и правилно въвеждане на 

данни в УИС. Проверката е констатирала проблеми, свързани с непълно и 

некоректно въвеждане на данни в УИС от служители. Административният 

ръководител е обърнал внимание на служителите за допуснатите 

нарушения и е създал организация на незабавно отстраняване на 

допуснатите грешки, за което уведомил сектор УИС. 

 В изпълнение на заповед АП №50 от 17. 11. 2010г. на и.ф. адм. 

ръководител апелативен прокурор при АП- Пловдив Атанас Гичев през м. 
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ноември 2010г. прокурори от АП- Пловдив са извършили тематични 

проверки в ОП- Стара Загора. Обхватът на проверките е както следва: 

  а/проверка на състоянието на спрените досъдебни 

производства, водени срещу известен извършител; 

  б/проверка на състоянието на производствата, по които 

давността за наказателно преследване изтича до края на 2010г.; 

  в/ проверка на състоянието на производствата, водещи се на 

специален надзор, по които има разрешено удължаване на срока за 

разследване над 6 месеца, както и по които спрямо обвиняемите лица е 

взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” продължила повече 

от 4 месеца; 

  г/проверка дейността на Окръжните прокуратури по общия 

надзор- преписки и общонадзорни актове; 

  д/проверка на постановените откази за образуване на 

досъдебни производства и прекратените досъдебни производства през 

2009г.; 

  е/проверка на създадената организация за спазване 

разпоредбите на чл. 95- 107 от Правилника за организация и дейността на 

администрацията на ПРБ. 

 През 2010г. не са извършвани ревизии на Районните прокуратури от 

съдебния район на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора. Извършвани са 

тематични проверки. 

 

2. През 2011г. са извършени следните проверки: 

 

  1/по инициатива на административния ръководител: 

 

  а/по Разпореждане № ОП 1/7. 01. 2011г. на Окръжен прокурор 

гр. Стара Загора, извършване на специализирани проверки от служители 

на ОД на МВР – Стара Загора на местата, където се събират малолетни и 

непълнолетни лица, занимаващи се с просия, проституция или други 

престъпления от общ характер; 

  б/по Разпореждане ОП № 34/04.04.2011г. на Окръжен прокурор 

гр. Стара Загора, бяха извършени проверки на осн. чл. 15, ал.2 от 

Инструкция за провеждане на предварителни проверки между ПРБ и МВР 

по дейността на Районните прокуратури по предварителните проверки, 

включително и за законосъобразност и обоснованост на необжалваните 

откази за образуване на досъдебни производства, както и на резолюциите 
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за прекратяване на преписките поради изпращане на преписките по 

компетентност на съответния специализиран орган; 

  в/по Разпореждане № ОП 42/20.04.2011г. на Окръжен прокурор 

при ОП- Стара Загора за упражняване на ръководство и надзор спрямо 

разследващите органи по отношение на спазването на правата на 

пострадалия в досъдебното производство; 

  г/по Разпореждане № ОП- 56/ 01. 07. 2011г. на окръжен 

прокурор при ОП- Стара Загора за извършване на специализирани 

проверки на местата, където се изготвят храни  и питиета, предназначени 

за общо ползване, като се изяснят дали в търговската мрежа попадат 

опасни за здравето вещества и дали се предлагат за продан такива питиета; 

  д/по Заповед № ОП 46/ 06. 06. 2011г. на Окръжен прокурор при 

ОП- Стара Загора за извършване на комплексна ревизия на дейността на 

Районна прокуратура гр. Стара Загора през 2010г.; 

  е/ по Заповед № ОП 47/ 06. 06. 2011г. на Окръжен прокурор 

при ОП- Стара Загора за извършване на комплексна ревизия на дейността 

на Районна прокуратура гр. Казанлък през 2010г.; 

  ж/ по Заповед № ОП 48/ 06. 06. 2011г. на Окръжен прокурор 

при ОП- Стара Загора за извършване на комплексна ревизия на дейността 

на Районна прокуратура гр. Чирпан през 2010г.; 

  з/ по Заповед № ОП 49/ 06. 06. 2011г. на Окръжен прокурор 

при ОП- Стара Загора за извършване на комплексна ревизия на дейността 

на Районна прокуратура гр. Раднево през 2010г.; 

  и/ по Заповед № ОП 50/ 06. 06. 2011г. на Окръжен прокурор 

при ОП- Стара Загора за извършване на комплексна ревизия на дейността 

на Районна прокуратура гр. Гълъбово през 2010г.; 

   

2/по разпореждания/ указания/ на други органи на съдебната 

власт: 

   

а/В изпълнение на Заповед ЛС №354/ 9. 02. 2011г. на Главен 

прокурор на Република България е издадена Заповед ОП № 40/19. 04. 

2011г. на ОП- Стара Загора за извършване на тематични ревизии по 

утвърден график на Районните прокуратури от съдебния район на 

Окръжна прокуратура гр. Стара Загора по изпълнение на „Инструкция за 

поддръжка и използване на електронния регистър на лица с неприключени 

наказателни производства” на Главния прокурор на Република България и 

„Инструкция за взаимодействието между ПРБ и МВР при разследване на 
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две и повече досъдебни производства, образувани и водени срещу едно 

лице” на  Главния прокурор на Република България и МВР; 

  б/със Заповед № ЛС -106/ 24. 03. 2011г. на и. ф. 

административен ръководител апелативен прокурор на Апелативна 

прокуратура гр. Пловдив бе извършена тематична ревизия на дейността на 

Окръжна прокуратура гр. Стара Загора по изпълнение на Инструкция №1 

за поддръжка и ползване на електронния регистър на лице с неприключени 

наказателни производства” на Главен прокурор на РБ и „Инструкция №2 за 

взаимодействието между ПРБ и МВР при разследването на две и повече 

досъдебни производства, образувани и водени срещу едно и също лице” на 

Главния прокурор на Република България и МВР; 

  в/със Заповед ЛС № 160/ 04. 05. 2011г. на Апелативен 

прокурор гр. Пловдив е извършена комплексна ревизия на дейността на 

Окръжна прокуратура- гр. Стара Загора през 2010г.; 

 По отношение на административното и организационно състояние на 

ОП- Стара Загора през 2010г. комплексната ревизия е констатирала, че 

нивото е добро. Прокурорите работят в синхрон с администрацията, която 

им подава добре обработени и подредени преписки. Прокурорите са 

достатъчно, за да се справят с изпълнение на служебните им проблеми при 

средна натовареност. 

 Делата и преписките се разпределят между прокурорите равномерно 

като се спазва принципа на случайния подбор. Констатирала е, че 

заместник- окръжния прокурор  Дончо Вучков няма почти никаква 

натовареност. Негова дейност не е открита нито в отделните ресори, нито в 

качеството му на непосредствен помощник на Окръжния прокурор. През 

2011г. този недостатък е отстранен. Окръжният прокурор е издал редица 

заповеди, с които е възложил отделни ресори и различни задачи на 

заместник- окръжния прокурор  Дончо Вучков. 

 Планът на ОП- Стара Загора е изпълнен. Изготвени са аналитични 

справки за мероприятията, които са се провели. Регулярно са подавани 

информациите поискани от по- горестоящите прокуратури. 

С дейността си окръжният прокурор Константин Тачев се 

утвърждава като сериозен административен ръководител. 

Настоящата проверка споделя тези констатации и изводи. 

  г/със заповед ЛС № 395/ 09. 11. 2011г. на Апелативен прокурор 

при АП- Пловдив в изпълнение на Заповед №2666/ 07. 10. 2011г. на Главен 

прокурор на РБ бе извършена проверка от Апелативна прокуратура гр. 

Пловдив за срочността и качеството на досъдебните производства срещу 
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лица с три и повече неприключени наказателни производства в 

прокуратурите от съдебния район на ОП- Стара Загора; 

  д/със Заповед ЛС- 3191/10.11.2011г. на заместник- главен 

прокурор при ВКП е извършена тематична ревизия от отдел 

„Инспекторат” при ВКП на дейността на ОП- Стара Загора по изпълнение 

на Инструкцията за поддръжка и използване на електронния регистър на 

лица с неприключени наказателни производства от 2010г. на Главен 

прокурор на РБ и на Инструкция за взаимодействието между ПРБ и МВР 

при разследване на две и повече досъдебни производства, образувани и 

водени срещу едно и също лице от 2010г. на Главен прокурор на РБ и 

министъра на вътрешните работи на РБ. 

        

         9.Форми на обучение 

 

         През 2010г. и 2011г. прокурорите и служителите са участвали в 

множество обучения в страната и чужбина, семинари, конференции и др. 

След приключване на семинара, прокурорите представят кратки доклади за  

участието си. Същите се съхраняват в отделни папки заедно с поканите за 

участие и програмите. (Приложение – Таблици) 

Окръжна прокуратура- Стара Загора се помещава в кабинети на 

части от два етажа в сградата на Съдебната палата, собственост на 

министерство на правосъдието.Прокурорите и служителите в ОП- Стара 

Загора имат сравнително добри условия за работа. 

 

Приложение: Справка №1 по организацията на административната 

дейност на ОП- Стара Загора за 2010г.; 

   Справка №1 по организацията на 

административната дейност на ОП- Стара Загора за 2011г.; 

       Отчетен доклад за дейността на ОП- Стара Загора за 

2010г.; 

        Отчетен доклад за дейността на ОП- Стара Загора за 

2011г.; 

  

10.Обем на прокурорската дейност и Средна натовареност на 

прокурорите през 2011г.: 
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Средната натовареност на прокурорите през 2011г. е изчислена на 

база общия обем дейност, съпоставена с броя на реално работилите 

прокурори. 

Общият брой на прокурорските актове и участия в съдебни 

заседания  за ОП- Стара Загора е 2933бр.През 2011г. в ОП- Стара Загора 

фактически са работили 16 прокурори. Следователно на 1 прокурор от 

СтЗОП се пада средно по 183.31 прокурорски актове и участия в съдебни 

заседания. 

Средната натовареност на един прокурор за съдебния район е 540.6. 

Общият брой на наблюдаваните досъдебни производства за ОП- 

Стара Загора е 620бр., т. е. 38.75 средно на един прокурор. 

Средната натовареност на един прокурор за съдебния район по този 

показател е 234.7. 

Общият брой на решените ДП за ОП- Стара Загора е 438бр., т. е. 27.3 

средно на един прокурор. 

Средната натовареност на един прокурор за съдебния район по този 

показател е 202.1. 

Общият брой на образуваните от прокурор ДП за ОП- Стара Загора е 

100бр., т. е. 6.25 средно на един прокурор. 

Средната натовареност на един прокурор за съдебния район по този 

показател е 56.6. 

Общият брой на постановените откази за образуване на ДП за ОП- 

Стара Загора е 81бр., т. е. 5.06 средно на един прокурор. 

Средната натовареност на един прокурор за съдебния район по този 

показател е 53.8. 

Общият брой на прокурорските актове, внесени в съда за ОП- Стара 

Загора е 138бр., т. е. 8.62 средно на един прокурор. 

Средната натовареност на един прокурор за съдебния район по този 

показател е 44.1. 

Общият брой участия в съдебно заседание/в дни/ за съдебния район 

на ОП- Стара Загора е 543бр. по АСН, 563 по ГСН и 4085 по НСН, като 

средната натовареност на един прокурор от съдебния район на ОП- Стара 

Загора е: 

- по административни дела- на прокурор от ОП- Стара Загора е 

41.8. 

- по граждански дела- 11.2 

- по наказателни дела- 81.9 
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Общият брой на исканията до съда(за МНО, за претърсване, 

изземване, за обиск, за освидетелстване, за разпит на свидетели и 

обвиняеми пред съдия) за ОП- Стара Загора е 320бр., т. е. 20 средно на 

един прокурор. 

Средната натовареност на един прокурор за съдебния район по този 

показател е 20.7. 

Общият брой на предявените искове по ГСН за ОП- Стара Загора е 

7бр., т. е. 0.43 средно на един прокурор. 

Общият брой на подадените протести за ОП- Стара Загора е 18бр., т. 

е. 1.3 средно на един прокурор. 

Средната натовареност на един прокурор за съдебния район по този 

показател е 1.8. 

Общият брой на изпълнените присъди по лица за ОП- Стара Загора е 

104бр., т. е. 6.5 средно на един прокурор. 

Средната натовареност на един прокурор за съдебния район по този 

показател е 34.9. 

Общият брой на проверените административни актове за ОП- Стара 

Загора е 351бр., т. е. 21,9 средно на един прокурор. 

Средната натовареност на един прокурор за съдебния район по този 

показател е 54.2. 

През 2010г. са въдени допълнителни показатели за отчитане 

натовареността на прокурорите, отразяващи прокурорските 

произнасяния по следствения надзор, наказателно- съдебния надзор, 

надзора за изпълнение на наказанията, гражданско- съдебния надзор, 

административния надзор за законност, други дейности и дейност на 

следователите в окръжните следствени отдели на ОП. 

По тези допълнителни показатели на проверяващия екип са 

предоставени обобщени данни за съдебния район на ОП- Стара Загора, 

който включва ОП- Стара Загора и районните прокуратури в Стара Загора, 

Казанлък, Чирпан, Раднево и Гълъбово. Общият обем на прокурорската 

дейност включва прокурорските актове, внесени в съда (2209), общо 

участия в съдебни заседания (6038) и общо други прокурорски актове и 

дейности по всички видове надзори. Средната натовареност на един 

прокурор от ОП- Стара Загора, изчислена въз основа на тези допълнителни 

показатели е 694.0, а средната натовареност на прокурор от съдебния 

район на ОП- Стара Загора е 1036.3. 
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 От справка за натовареността на административния ръководител- 

окръжен прокурор на ОП- стара Загора Константин Тачев се установява, че 

в периода от м. юни 2009г. до 1. 05. 2012г. той е работил общо по 3100бр. 

преписки. 

Наблюдавал е 154 преписки по следствения надзор и 33 ДП. Спрените през 

периода наказателни производства са 7. През същия период той е внесъл в 

ОС- Стара Загора 2 обвинителни акт и 1 споразумение. 

 През посочения по- горе период окръжният прокурор Константин 

Тачев е наблюдавал и 148бр. преписки по административно- съдебния 

надзор.От тях по 57 е постановен отказ за възобновяване по ЗАНН, а в 91 

случая са изготвени предложения за възобновяване на административно- 

наказателното производство. През периода окръжният прокурор е изготвил 

и 2299 акта за продължаване на срока на разследване. От тях с 572 акта е 

бил продължен срокът на разследване по ДП, наблюдавани от 

прокуратурите от съдебния район на ОП- Стара Загора и с 1727 акта е 

продължен срока на разследване по ДП, наблюдавани от ОП- Стара Загора. 

Броят на досъдебните производства, които административният 

ръководител Константин Тачев е възложил за разследване  на следовател е 

158. 

 През периода от м. юни 2009г. до 1. 05. 2012г. окръжният прокурор 

Константин Тачев е участвал в 13 комисии по чл. 73 от ЗИНЗС. В този 

период той е изготвил 4 предложения за условно предсрочно 

освобождаване и 152 отказа за внасяне на предложение за условно 

предсрочно освобождаване. Постановленията по искания за прекъсване 

или отлагане на наказанието са 124: от тях 1 отказ за отлагане изпълнение 

на наказанието и 1 уважено искане за отлагане изпълнението на 

наказанието, 58 отказа за прекъсване изпълнението на наказанието и 64 

уважени искания за прекъсване изпълнението на наказанието. 

През периода от м. юни 2009г. до 1. 05. 2012г. окръжният прокурор 

Константин Тачев е участвал в 170 съдебни заседания по наказателно- 

съдебния надзор, 2 съдебни заседания по ГСН и 2 съдебни заседания по 

АСН. 

Административният ръководител Константин Тачев е изготвил 305 

заповеди, свързани с ръководната му дейност и 2131 заповеди отнасящи се 

до личния състав. През горепосочения период той е замествал и 

прокурорите от специализираното звено по изпълнение на присъдите, като 

общият брой на прокурорските му актове по това направление възлиза на 

19 броя. 
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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.: 

 

ДЕЙНОСТ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КАТО ПЪРВА 

ИНСТАНЦИЯ: 

 

Общият брой на преписките, по които са работили прокурорите в 

Окръжна прокуратура- Стара Загора през 2010 г. е 1071. От тях: 

Окръжният прокурор Константин Тачев е работил по 77бр.преписки; 

Заместник- окръжният прокурор Дичо Атанасов е работил по 50бр. 

преписки; 

Заместник- окръжният прокурор Дончо Вучков е работил по 15бр. 

преписки; 

 Прокурор Петър Василев е работил по 94бр. преписки; 

Прокурор Ваня Меранзова е работила по 88бр. преписки; 

Прокурор Росица Стоянова е работила по 85бр. преписки; 

Прокурор Юлиана Станева е работила по 75бр. преписки; 

Прокурор Петко Георгиев е работил по 74бр. преписки; 

Прокурор Алексей Ангелов е работил по 71бр. преписки; 

Прокурор Константин Банчев е работил по 71бр. преписки; 

Прокурор Христо Мишов е работил по 70бр. преписки; 

Прокурор Недялка Маринова е работила по 67бр. преписки; 

Прокурор Митко Игнатов е работил по 65бр. преписки; 

Прокурор Радостин Рахнев е работил по 64бр. преписки; 

Прокурор Румен Арабаджиков е работил по 58бр. преписки; 

Прокурор Нейка Тенева е работила по 47бр. преписки; 

 

През този период прокурорите са решили общо 955 преписки, както 

следва:  

1. По 174бр. преписки е постановен отказ за образуване на 

досъдебно производство. От тях: 

Окръжният прокурор Константин Тачев е приключил 11бр. преписки 

с постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Заместник- окръжният прокурор Дичо Атанасов е приключил 9бр. 

преписки с постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 
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Заместник- окръжният прокурор Дончо Вучков е приключил 4бр. 

преписки с постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Константин Банчев е приключил 29бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Ваня Меранзова е приключила 18бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Петко Георгиев е приключил 15бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Радостин Рахнев е приключил 14бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Петър Василев е приключил 14бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Росица Стоянова е приключила 14бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Юлиана Станева е приключила 12бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Алексей Ангелов е приключил 9бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Недялка Маринова е приключила 8бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Румен Арабаджиков е приключил 7бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Нейка Тенева е приключила 4бр. преписки с постановление 

за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Митко Игнатов е приключил 3бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Христо Мишов е приключил 3бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

От общо решените 174 бр. преписки, обжалвани са 23бр. 

постановления за отказ. От обжалваните постановления за отказ 16бр. са 

потвърдени, а 7бр. са отменени. 

Комплексната ревизия на дейността на ОП- Стара Загора през 

2010г. е констатирала две преписки, по които постановлението за отказ 

да се образува наказателно производство са постановени след 

едномесечния срок. Това са: 

1/пр. Вх. №4337/09г.- преписката е възложена на прокурор Росица 

Стоянова на 20. 11. 2010г., а постановлението за отказ да се образува 
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досъдебно производство е от 5. 01. 2011г., т. е. 15 дни след изтичане на 

едномесечния срок.Няма основателна причина за това забавяне. 

2/пр. Вх. №2877/10г.- преписката е възложена на прокурор 

Константин Банчев на 27. 08. 2010г., а постановлението за отказ да се 

образува досъдебно производство е от 18. 10. 2010г., т. е. 21 дни след 

изтичане на едномесечния срок. Няма основателна причина за това 

забавяне. 

 

2. По компетентност на други органи са изпратени 247бр. преписки.  

В края на 2010г. не са решени общо 116бр. преписки. Както следва: 

- от МВР не са се върнали общо 60бр. преписки, като от тях 10бр. 

преписки са от предходни години. 

- 56бр. нерешени преписки са чакали окомплектоване или са били при 

прокурор за решаване. 

През 2010г. прокурорите в ОП- Стара Загора не са извършвали 

предварителна проверка лично. 

 

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.Дела на специален надзор: 

Според Справка №2 по организацията на образуването и движението 

на преписките за периода 1. 01. 2010г- 31. 12. 2010г., която ИВСС изиска от 

ОП- Стара Загора през 2010г. в ОП- Стара Загора на специален надзор са 

били 3бр. преписки, както следва: 

а/пр. Вх. №1968/09г.- наблюдаващ прокурор е Петър Василев. На 15. 

06. 2009г. ВКП указала на ОП- Стара Загора да извърши служебна проверка 

по пр. Вх.№280/09г. на РП- Стара Загора. С постановление от 3. 07. 2009г 

прокурор Петър Василев потвърдил постановлението за отказ на 

първоинстанционната прокуратура. На 11. 02. 2010г. АП- Пловдив се 

произнесла по постановлението на ОП- Стара Загора. С писмо от 22. 02. 

2010г. прокурор Петър Василев възложил на ОД МВР- Стара Загора с оглед 

данни за престъпление по чл.212, ал.5 вр. с ал.3 вр. с ал.1 от НК, по чл. 248а, 

ал.3 и ал.4 вр. с ал.2 от НК, чл. 255, чл. 253 от НК и по чл. 254б от НК да 

извърши предварителна проверка по преписката, като дал 30-дневен срок за 
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нейното приключване. На 24. 02. 2010г. той уведомил АП- Пловдив, че 

преписката е взета на специален надзор. 

На 26. 03. 2010г. и 25.04.2010г. прокурор Петър Василев е изпратил 

на ОД МВР- Стара Загора напомнителни писма, с които разпоредил 

преписката да бъде изпратена в ОП- Стара Загора с приключена проверка, 

защото срокът е изтекъл. 

На 5. 08. 2010г. от АП- Пловдив поискали да бъдат уведомявани за 

хода на проверката и периодично да й бъдат изпращани справки за нейния 

ход. Прокурор Василев ги уведомил, че проверката не е приключена. 

На 13. 10. 2010г. прокурор Петър Василев изпратил на ОД МВР- 

Стара Загора напомнително писмо, с които разпоредил преписката да бъде 

изпратена в ОП- Стара Загора с приключена проверка, защото срокът е 

изтекъл. 

На 1. 02. 2011г- от АП- Пловдив уведомили ОП- Стара Загора, че 

преписката е взета на специален надзор и поискали да бъдат уведомени за 

хода на проверката, а на 4. 02. 2011г. поискали да им бъде изпратена 

преписката, ведно с приключената проверка. 

На 4. 02. 2011г. прокурор Петър Василев изпратил на ОД МВР- Стара 

Загора напомнително писмо, с които разпоредил преписката да бъде 

изпратена в ОП- Стара Загора с приключена проверка, защото срокът е 

изтекъл. 

На 14. 03. 2011г. от АП- Пловдив уведомили ОП- Стара Загора, че 

специалният надзор върху преписката е преустановен. 

Следващото напомнително писмо прокурор Василев изпратил след 

една година- на 5. 03. 2012г. 

На 21.04.2012- той отново изпратил на ОД МВР- Стара Загора 

напомнително писмо, с които разпоредил преписката да бъде изпратена в 

ОП- Стара Загора с приключена проверка, защото срокът е изтекъл. 

Към настоящия момент предварителната проверка не е приключила 

и преписката все още е в ОД на МВР- Стара Загора. От възлагането на 

предварителната проверка на 22. 02. 2010г. до настоящия момент са 

изминали 2 години и 5 месеца. Според чл.9 от Инструкция за провеждане 

на предварителни проверки №И-89/10.03.2011г. на Главния прокурор на 

Република България и Министъра на вътрешните работи максималната 

продължителност на проверката е 6 месеца.Инспекторатът към ВСС 

няма правомощия да проверява дейността на служителите на МВР и 

поради това следва да изпрати сигнал на отдел”Инспекторат” на МВР, 

който да предприеме необходимите действия. 
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б/пр. Вх. № СП-15/2005г.- преписката е решена(номерът на 

преписката е посочен в справката на ОП- Стара Загора. В системата УИС не 

е въведена преписка под този номер на тази прокуратура). 

в/пр. №3640/09г.- преписката е образувана на 12. 10. 2009г. по повод 

сигнал на ДФ ”Земеделие”, изпратен от ВКП. Разпределена е на прокурор 

Митко Игнатов. С писмо от 19. 10. 2009г. той е възложила на ОД на МВР- 

Стара Загора да извърши предварителна проверка. Поради това, че 

ДФ”Земеделие” не изпратил своевременно исканите документи проверката 

продължила до 30.06.2010г., когато прокурор Игнатов образувал 

досъдебно производство срещу Н.Л. за прест. по чл. 248а, ал.2 вр. с ал.1 от 

НК. На 14. 07. 2010г. ОП- Стара Загора взела преписката на специален 

надзор, а на 21.07.2010 това сторила АП- Пловдив. На 9.11.2010 прокурор 

Игнатов прекратил досъдебното производство. С постановление от 8. 12. 

2010г. АП- Пловдив потвърдила постановлението за прекратяване.; 

Проверяващият екип установи, че специален надзор е упражняван и 

във връзка с пр.№3641/09г. по описа на ОП- Стара Загора: 

Преписката е образувана на 13. 10. 2009г. чрез самосезиране след 

публикации във в. „Старозагорски новини”, в които се съдържали данни за 

престъпление по чл. 282 от НК. Разпределена е на прокурор Ваня 

Меранзова. На 3. 02. 2010г. прокурор Меранзова е постановила отказ да се 

образува досъдебно производство за престъпление по чл. 282 от НК и 

изпратила преписката на РП- Стара Загора. На 14. 10. 2010г. взела 

преписката на специален надзор и уведомила РП- Стара Загора за това 

обстоятелство. На 8. 11. 2010г. изпратила на РП- Стара Загора 

напомнително писмо, с което поискала да бъде уведомена за хода на 

проверката.Не е получила отговор от РП- Стара Загора. Не е оказвала 

конкретна методическа помощ на наблюдаващия прокурор, не е 

получавала постоянна информация за предприетите действия и не е 

предприела действия за установяване резултата по преписката. 

 

5. Към 31. 12. 2010г. е имало 3бр. преписки, които не са били решени 

въпреки, че са образувани в предходни години. Това са следните преписки: 

-пр.№4137/09г.- преписката е образувана на 11.11.2009г. и е 

разпределена на прокурор Петко Георгиев. Към настоящия момент 

преписката не е приключила и поради това, ще бъде разгледана в раздела 

за 2011г. 

- пр. №177/09г.- преписката е образувана на 15. 01. 2009г. и е 

разпределена на прокурор Росица Стоянова. Преписката е приключила с 
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постановление за спиране от 19. 06. 2012г. и поради това, ще бъде 

разгледана в раздела за 2011г.; 

- пр. №4544/09г.- преписката е образувана на 30. 11. 2009г. и е 

разпределена на прокурор Митко Игнатов. С писмо от 17. 12. 2009г. той е 

възложил на ОД на МВР- Стара Загора да извърши предварителна 

проверка, която да приключи в 30-дневен срок. Срокът на проверката е 

продължен с 30 дни на 9. 02. 2010г. На 26. 02. 2010г. прокурор Игнатов 

изпратил на ОД МВР- Стара Загора напомнително писмо, с което поискал 

да му докладват лично за извършените действия. Общата 

продължителност на проверката е 3 месеца и 20 дни. Прокурорът е 

разрешил тя да бъде извършена  общо в рамките на 2 месеца. 

На 7. 04. 2010г. прокурор Игнатов образувал досъдебно 

производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 255, 

ал.1, т.7 от НК, което да се извърши в законоустановения 60- дневен срок. 

В последствие срокът бил няколкократно удължаван. На 11. 11. 2010г. е 

повдигнато обвинение срещу Р. С. за престъпление по чл. 255, ал.4 вр. с 

ал.1, т.7 от НК. На 12.11.10г. досъдебното производство е приключило с 

мнение за съд. С постановление от 30. 11. 2010г. прокурор Митко Игнатов 

предложил на осн. чл. 78а от НК, обв. Р. С. да бъде освободен от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Въз 

основа на така направеното предложение в ОС- Стара Загора било 

образувано НАХД№717/10г. Заседанието по делото било насрочено за 

1.02.2011г. Преписката била разпределена на прокурор Петко Георгиев, 

който се явил в съдебно заседание. На 28. 01. 2011г. делото приключило с 

налагане на административно наказание. 

  

6. По 165бр. преписки е постановено образуване на досъдебно 

производство. Най- голям брой постановления за образуване на досъдебно 

производство е постановил прокурор Петко Георгиев- 27бр. Прокурор 

Алексей Ангелов е постановил 15 постановления за образуване на 

досъдебно производство, прокурор Христо Мишов- 14 постановления. 

Най- малък брой постановления за образуване на досъдебно производство 

има заместник- окръжния прокурор Дончо Вучков- 1бр.  

 

ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ ОТ ПО- ГОРЕСТОЯЩАТА 

ПРОКУРАТУРА: 
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Инстанционният контрол е осъществяван на осн. чл. 213, ал.2 от 

НПК. Отделно от това съгласно заповед ОП №9/15. 01. 2010г. на окръжния 

прокурор на ОП- Стара Загора в двуседмичен срок от датата, на която 

съответните постановления са изведени от деловодствата, районните 

прокуратури от региона изпращат на ОП-Стара Загора за извършване на 

служебен контрол: 

-всички преписки, свързани с данни за посегателства срещу 

финансовата система на Европейския съюз, завършили с отказ да се 

образува досъдебно производство, по които не е извършван инстанционен 

контрол във връзка с постъпили жалби; 

- всички дела, свързани с данни за посегателства срещу финансовата 

система на Европейския съюз, завършили с постановление за прекратяване 

на досъдебно производство, по които не е извършван съдебен или 

инстанционен контрол. 

След произнасяне по горепосочените преписки и дела, в 

двуседмичен срок от датата, на която постановленията са изведени от 

деловодството, прокурорите в ОП- Стара Загора следва да изпращат 

горепосочените преписки  и делата в АП- Пловдив за осъществяване на 

служебна проверка. 

 

1.Инстанционни решения на Апелативна прокуратура Пловдив по 

преписки на Окръжна прокуратура: 

През 2010г. АП- Пловдив е осъществила инстанционен контрол 

общо по 84бр. преписки на ОП- Стара Загора. От тях 65бр. постановления 

за отказ да се образува досъдебно производство са потвърдени. Най- голям 

брой потвърдени постановления за отказ да се образува досъдебно 

производство има прокурор Петър Василев- 18бр. Прокурор Христо 

Мишов е със 7бр. потвърдени постановления за отказ да се образува 

досъдебно производство, а прокурорите Недялка Маринова, Ваня 

Меранзова и Росица Стоянова имат по 6 бр. потвърдени постановления. 

Отменените постановления за отказ да се образува досъдебно 

производство са 19бр. Най- голям брой отменени постановления има 

прокурор Петър Василев- 5бр. Прокурор Росица Стоянова има 3бр. 

отменени постановления за отказ да се образува, а прокурорите Юлиана 

Станева, Ваня Меранзова и Константин Банчев имат по 2 бр. отменени 

постановления. 
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2. Инстанционни решения на Окръжна прокуратура- Стара Загора по 

преписки на районните прокуратури от нейния съдебен район: 

а/ по преписки на РП- Раднево- прокурорите от ОП- Стара Загора са 

се произнесли общо по 15бр. преписки на РП- Раднево. По 7бр. преписки, 

които представляват 46.7% от преписките на горепосочената прокуратура, 

преминали през инстанционен контрол, постановленията за отказ да се 

образува досъдебно производство са отменени, а по 8бр., които 

представляват 53.3%- потвърдени. 

б/по преписки на РП- Стара Загора- прокурорите от ОП- Стара 

Загора са се произнесли общо по 205бр. преписки на РП- Стара Загора. По 

146бр. преписки, които представляват 58% от преписките на 

горепосочената прокуратура, преминали през инстанционен контрол, 

постановленията за отказ да се образува досъдебно производство са 

отменени, а по 59бр., които представляват 23.6%- потвърдени. 

в/по преписки на РП- Казанлък- прокурорите от ОП- Стара Загора са 

се произнесли общо по 101бр. преписки на РП- Казанлък. По 67бр. 

преписки, които представляват 60.9% от преписките на горепосочената 

прокуратура, преминали през инстанционен контрол, постановленията за 

отказ да се образува досъдебно производство са отменени, а по 34бр., 

които представляват 30.9%- потвърдени. 

г/ по преписки на РП- Гълъбово- прокурорите от ОП- Стара Загора са 

се произнесли общо по 24бр. преписки на РП- Гълъбово. По 18бр. 

преписки, които представляват 75% от преписките на горепосочената 

прокуратура, преминали през инстанционен контрол, постановленията за 

отказ да се образува досъдебно производство са отменени, а по 6бр., които 

представляват 25%- потвърдени. 

д/ по преписки на РП- Чирпан- прокурорите от ОП- Стара Загора са 

се произнесли общо по 24бр. преписки на РП- Чирпан. По 21бр. преписки, 

които представляват 87.5% от преписките на горепосочената прокуратура, 

преминали през инстанционен контрол, постановленията за отказ да се 

образува досъдебно производство са отменени, а по 3бр., които 

представляват 12.5%- потвърдени. 

При осъществяване на комплексната ревизия на Окръжна 

прокуратура- Стара Загора е констатирано, че преписките се решават в 

срок, но по една малка част от инстанционните преписки има просрочия 

(вж.стр.16, т.Б.Инстанционни преписки на Ревизионния акт). Това са: 

 а/преписка №1670/2010г на ОП- Стара Загора- с постановление от 

23. 07. 2010г. прокурор Росица Стоянова потвърдила постановление на 
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РП- Стара Загора от 7. 04. 2010г. за отказ да се образува досъдебно 

производство по преписка №606/2006г. Преписката е резолирана на 

прокурор Стоянова на 11. 05. 2010г. Следователно прокурор Стоянова се 

произнесла 2 месеца и 12 дни след разпределението на преписката, което 

е нарушение на изискването за произнасяне в едномесечен срок. 

 б/преписка №4675/09г. на ОП-Стара Загора- С постановление от 8. 

01. 2010г. прокурор Росица Стоянова отменила постановление за 

прекратяване на досъдебно производство на РП- Стара 

Загора.Преписката е разпределена на прокурор Стоянова на 3. 12. 2009г. 

Следователно тя се произнесла 5 дни след изтичане на едномесечния срок. 

 в/преписка №3135/10г. по описа на ОП- Стара Загора- с 

постановление от 11.10.2010г. прокурор Росица Стоянова отменила 

постановление за прекратяване на досъдебно производство на РП- Стара 

Загора. Преписката е разпределена на прокурор Стоянова на 7. 09. 2010г. 

Следователно тя се произнесла 4 дни след изтичане на едномесечния срок. 

Комплексната ревизия констатирала, че постановленията на 

Окръжна прокуратура- Стара Загора са добре обосновани. 

Констатирали изключение по преписка №3879/2010г. по описа на ОП- 

Стара Загора. Преписката е разпределена на прокурор Дончо Вучков. С 

постановление от 13.12.2010г. той отменил постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство на РП- Гълъбово, като върнал 

преписката за допълнителна проверка. В постановлението прокурор 

Вучков не е посочил кои обстоятелства подлежат на допълнително 

изясняване. 

Настоящата проверка споделя тези констатации. 

 

ІІ.2.През 2011г.: 

 

ДЕЙНОСТ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КАТО ПЪРВА 

ИНСТАНЦИЯ: 

 

Общият брой на преписките, по които са работили прокурорите в 

Окръжна прокуратура- Стара Загора през 2011 г. е 707. От тях: 

Окръжният прокурор Константин Тачев е работил по 57бр.преписки; 

Заместник- окръжният прокурор Дичо Атанасов е работил по 62бр. 

преписки; 

Заместник- окръжният прокурор Дончо Вучков е работил по 23бр. 

преписки; 



 33 

Прокурор Христо Мишов е работил по 62бр. преписки; 

Прокурор Недялка Маринова е работила по 59бр. преписки; 

Прокурор Петър Василев е работил по 54бр. преписки; 

Прокурор Ваня Меранзова е работила по 52бр. преписки 

Прокурор Митко Игнатов е работил по 47бр. преписки; 

Прокурор Росица Стоянова е работила по 45бр. преписки; 

Прокурор Румен Арабаджиков е работил по 45бр. преписки; 

Прокурор Алексей Ангелов е работил по 44бр. преписки; 

Прокурор Нейка Тенева е работила по 40бр. преписки; 

Прокурор Радостин Рахнев е работил по 39бр. преписки; 

Прокурор Юлиана Станева е работила по 32бр. преписки; 

Прокурор Петко Георгиев е работил по 23бр. преписки; 

Прокурор Константин Банчев е работил по 23бр. преписки; 

 

През този период прокурорите са решили общо 686бр. преписки, 

както следва:  

1. На осн. чл. 213 , ал.1 от НПК, от общо решените 686бр. преписки, 

по 81бр. преписки е постановен отказ за образуване на досъдебно 

производство. От тях: 

Окръжният прокурор Константин Тачев е приключил 7бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Заместник- окръжният прокурор Дичо Атанасов е приключил 6бр. 

преписки с постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Заместник- окръжният прокурор Дончо Вучков е приключил 2бр. 

преписки с постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Росица Стоянова е приключила 13бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Ваня Меранзова е приключила 11бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Христо Мишов е приключил 8бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Алексей Ангелов е приключил 7бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Радостин Рахнев е приключил 6бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Петър Василев е приключил 5бр. преписки с постановление 

за отказ да се образува досъдебно производство; 
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Прокурор Нейка Тенева е приключила 4бр. преписки с постановление 

за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Петко Георгиев е приключил 15бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Юлиана Станева е приключила 3бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Митко Игнатов е приключил 2бр. преписки с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Недялка Маринова е приключила 1бр. преписка с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Румен Арабаджиков е приключил 1бр. преписка с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

Прокурор Константин Банчев е приключил 1бр. преписка с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство; 

От общо приключилите с постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство 81бр. преписки, обжалвани са 13бр. 

постановления за отказ. Останалите 68бр. постановления за отказ не са 

обжалвани. От обжалваните постановления за отказ 9бр. или 69,2% са 

потвърдени, а 4бр.  или 30, 7% са отменени.Постановленията за отказ да се 

образува досъдебно производство, отменени от по- горестоящата 

прокуратура са постановени от прокурор Ваня Меранзова- 2бр., прокурор 

Нейка Тенева- 1бр. и прокурор Дончо Вучков- 1бр. 

През 2011г. прокурорите в ОП- Стара Загора за постановили 954бр. 

прокурорски актове по 707бр. преписки. От тях 525 прокурорски акта са 

постановени в срок до 3 дни. Останалите 429бр. прокурорски акта са 

постановени в срок до 1 месец. 

Всички постановления за отказ да се образува досъдебно 

производство са постановени в 1 месечен срок. 

 

2. По компетентност на други органи са изпратени 186бр. преписки. 

От тях по компетентност на друга прокуратура са изпратени 183бр. 

преписки, а по компетентност на административни органи са изпратени 

3бр. преписки. 

Прокурорите са разпоредили извършването на предварителна 

проверка по 178бр. преписки.  Прокурорите са изпратили 10 писма за 

връщане и допълване на данните по проверката по чл. 10, ал.1,т.2 от ИПП. 

От общо възложените предварителни проверки, в срок до 2 месеца са 

приключили проверките по 96бр. преписки. В срок до 6 месеца, удължен от 
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компетентния прокурор са приключили проверките по 51 преписки. По 31 

бр. преписки предварителната проверка не е приключил в максималния 6- 

месечен срок. 

Настоящата проверка констатира, че административният ръководител 

е създал организация за изпълнение на Инструкция за провеждане на 

предварителни проверки между ПРБ и МВР №И-89/10.03.2011г. С 

разпореждане № ОП 34/ 4.04.2011г., Константин Тачев- административен 

ръководител- окръжен прокурор при ОП- Стара Загора е определил 

постоянно действаща комисия в състав: председател- заместник- окръжния 

прокурор Дончо Вучков и  член- заместник- окръжния прокурор Дичо 

Атанасов със задачи: 

1/В изпълнение разпоредбата на чл. 15, ал.1 от Инструкция за 

провеждане на предварителни проверки между ПРБ и МВР №И-

89/10.03.2011г. в срок до 25. 08. 2011г., а  впоследствие периодично на 

всеки 3 месеца, комисията да извърши проверка на преписките, 

приключени от органите на МВР и от другите компетентни органи, по 

които не са разкрити достатъчно данни за извършено престъпление.Указал 

проверката да се извърши само на преписките, образувани по изпратени от 

прокуратурата материали. 

2/Възложил на съдебния администратор да организира изготвянето на 

списък, в който да се отрази общия брой на изпратените в периода от 10. 03. 

2011г. до 1. 07. 2011г. преписки и органите, на които са изпратени. 

Разпоредил след извършване на проверката комисията да изготви 

доклад до административния ръководител, който да съдържа номерата на 

проверените прокурорски преписки, номерата по описа на съответния 

компетентен орган и направените констатации. 

Със същото разпореждане определил постоянно действаща комисия в 

състав: прокурорите Мишов, Арабаджиков и Стоянова за РП- Стара Загора, 

зам- окръжен прокурор Атанасов и прокурорите Ангелов и Георгиев за РП- 

Казанлък, прокурорите Стоянова и Василев за РП- Чирпан, прокурорите 

Тенева и Меранзова за РП- Раднево и прокурорите Игнатов и Рахнев за РП- 

Гълъбово, които в срок до 29. 08. 2011г., а  впоследствие на всеки шест 

месеца да извършат проверки на съответните районни прокуратури, 

включително и за законосъобразност и обоснованост на необжалваните 

откази за образуване на ДП, както и на резолюциите за прекратяване на 

преписките поради изпращане на преписките по компетентност на 

съответния специализиран орган. 
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Възложил и други задачи по изпълнение на Инструкция за 

провеждане на предварителни проверки между ПРБ и МВР №И-

89/10.03.2011г. 

През 2011г. прокурорите в ОП- Стара Загора не са извършвали 

предварителна проверка лично. 

 

3. В Справка №2 по организацията на образуването и движението на 

преписките за периода 1.01.2011- 31. 12. 2011г., която ИВСС изиска от ОП- 

Стара Загора е посочено, че 4бр. преписки са прекратени с резолюция, 

съгласно Указание И- 281/ 8.12. 06г. на Главния прокурор на Република 

България по възлагането, извършването и приключването на 

предварителните проверки. Това Указание е действало до началото на м. 

март 2011г., когато е отменено с  Инструкция за провеждане на 

предварителни проверки №89/10.03.2011г. на Главния прокурор на 

Република България и Министъра на вътрешните работи. ОП- Стара Загора 

е прекратила с резолюция, постановена на осн. чл. 8 от ИПП 

№89/10.03.2011г. 12бр. преписки. 

 

4.Дела на специален надзор: 

Според т.5 от Справка №2 по организацията на образуването и 

движението на преписките за периода 1. 01. 2011- 31. 12. 2011г., изготвена 

от ОП- Стара Загора през 2011г. в ОП- Стара Загора не е имало преписки, 

взети на специален надзор. 

 

5. Според т.4 от Справка №2 по организацията на образуването и 

движението на преписките за периода 1. 01. 2011- 31. 12. 2011г., изготвена 

от ОП- Стара Загора, към 31. 12. 2011г. е имало 2бр. преписки, които не са 

били решени въпреки, че са образувани в предходни години. Прокурорите 

не са се произнесли по преписките, защото по тях са възложени 

предварителни проверки, които не са приключили. Това са следните 

преписки: 

- пр. 1682/10г. по описа на ОП- Стара Загора- преписката е 

образувана на 19. 04. 2010г. въз основа на материали от ревизия, получени 

от ТДД- Стара Загора. Разпределена е на прокурор Алексей Ангелов. С 

писмо от 22. 04. 2020г. той възложил на ОД МВР- Стара Загора да 

извършат предварителна проверка в 30- дневен срок.От 22. 04. до 11. 10. 

2010г., т. е. 6 месеца и 19 дни  преписката е била в ОД на МВР. 

Прокурорът е изпращал всеки месец напомнителни писма, в които 
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посочвал, че срокът е изтекъл и разпореждал преписката да бъде 

изпратена в ОП- Стара Загора.На 11. 10. 2010г. от ОД на МВР изпратили 

преписката за запознаване с извършеното до момента и даване на 

допълнителни указания. С писмо от 12. 10. 2010г. прокурор Ангелов 

върнал преписката за допълнителна проверка, която да приключи в 30- 

дневен срок. В периода от 12.10. 2010г. до 14. 04. 2011г., т. е в 

продължение на 6 месеца, преписката е била на проверка в ОД на МВР- 

Стара Загора. Прокурорът е изпращал напомнителни писма всеки месец. 

На 25. 03. 2011г. Окръжният прокурор на ОП- Стара Загора изпратил 

сигнал на началника на ОД на МВР- Стара Загора за допуснати нарушения 

от страна на служители при извършване на проверката по преписката. 

На 14. 04. 2011г. от ОД на МВР изпратили преписката за 

допълнителни указания. С писмо от 19. 04. 2011г. прокурор Ангелов 

върнал преписката за допълнителна проверка с оглед данни за 

престъпление по чл. 255 или чл. 257 от НК, която да приключи в 30- 

дневен срок.От тогава до настоящия момент, т. е. 1 година и 3 месеца  

преписката е на проверка в ОД на МВР. В този период има едно искане за 

продължаване на срока от 13. 02. 2012г.С писмо от 16. 02. 2012г. срокът 

е удължен с 60 дни. През този период прокурор Ангелов е изпращал 

напомнителни писма всеки месец. Последното е от 12. 07. 2012г. 

Проверката не е приключила. В ОП- Стара Загора не постъпва и  

информация за нейния ход. Според чл.9, ал.4 от Инструкция за 

предварителните проверки №И-89/10.03.2011г. на Главния прокурор и 

министъра на вътрешните работи проверката следва да се извърши в 

срок не повече от 2 месеца. При необходимост, този срок може да бъде 

удължен от прокурора, най- много общо до 6 месеца, включително и при 

използване на СРС. В случая проверяващият екип не намира нарушения в 

действията на прокурор Алексей Ангелов. ИВСС няма правомощия да 

проверява действията на служители на ОД на МВР. Предвид необичайно 

дългата  продължителност на предварителната проверка и липсата на 

информация за нейния ход следва да се изпрати сигнал на Инспектората 

на МВР, който да предприеме съответните действия. 

 

- пр.№1968/10г. по описа на Стара Загора- преписката е посочена в 

т.4 от Справка №2 по организацията на образуването и движението на 

преписките за периода 1.01. 11г.- 31. 12. 2011г. В нея е посочено, че 

преписката е образувана на 15. 09. 2009г., разпределена е на прокурор 

Петър Василев, който е възложил проверка на 22. 2 . 2010г. Според 
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горепосочената справка преписката е в ОД на МВР проверката не е 

приключила. Проверяващият екип констатира, че данните не са коректни. 

Преписка с този номер и от тази година е образувана на 5. 05. 2010г. и е 

разпределена на прокурор Петко Георгиев, който я решил в същия ден. 

 

Проверяващият екип констатира други две преписки, които са 

образувани в предходни години и към 31. 12. 2011г. са били висящи. Това 

са: 

-пр.№4137/09г.- преписката е образувана на 11.11.2009г. и е 

разпределена на прокурор Петко Георгиев. Преписката е образувана на 11. 

11. 2009г. въз основа на материали от ревизионен акт, изпратени от ТДД- 

Стара Загора. Разпределена е на прокурор Петко Георгиев. С писмо от 13. 

11. 2009г. той възложил на ОД на МВР да извърши предварителна 

проверка в срок от 30 дни. До 4. 03. 2010г. срокът е удължаван 

своевременно. От тогава до 2. 08. 2010г., т. е. в продължение на 4 

месеца, предварителната проверка е осъществявана извън удължения 

срок. На 2. 08. 2010г. преписката пристигнала от ОД на МВР с мнение да 

бъде обединена с пр. Вх. №2942/09г. на ОП- Стара Загора. На 16. 12. 2010г. 

прокурор Стоянова дала становище, че няма основание за обединяване на 

двете преписки. След тази дата и до 16. 02. 2011г. преписката е била в ОД 

на МВР. Прокурорът е изпращал напомнителни писма всеки месец, като е 

искал и съответните становища.На 16. 02. 2011г. преписката пристигнала 

от ОД на МВР ведно с исканите становища. 

На 22. 02. 2011г. прокурор Георгиев образувал досъдебно 

производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 255, 

ал.3 вр. с ал.1, т.2, предл.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. Указала разследването 

да се извърши в 60- дневен срок. Към настоящия момент преписката не е 

приключила.Срокът на досъдебното производство е продължаван 

своевременно. С писмо от 22. 05. 2012г. АП- Пловдив удължила срока на 

разследването до 20. 08. 2012г. 

Проверяващият екип не намира нарушения в действията на 

прокурор Петко Георгиев по тази преписка. 

 

- пр. №177/09г.- преписката е образувана на 15. 01. 2009г. и е 

разпределена на прокурор Росица Стоянова. Преписката е приключила с 

постановление за спиране от 19. 06. 2012г.  

Проверяващият екип не намира нарушения в действията на 

прокурор Росица Стоянова по тази преписка. 
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6. По 100бр. преписки е постановено образуване на досъдебно 

производство. Най- голям брой постановления за образуване на досъдебно 

производство е постановил прокурор Митко Игнатов- 10бр. Прокурор 

Росица Стоянова и прокурор Дичо Атанасов са постановили по 9 

постановления за образуване на досъдебно производство, а прокурор 

Нейка Тенева- 8 постановления.  

 

ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ ОТ ПО- ГОРЕСТОЯЩАТА 

ПРОКУРАТУРА: 

 

1.Инстанционни решения на Апелативна прокуратура Пловдив по 

преписки на Окръжна прокуратура: 

През 2011г. АП- Пловдив е осъществила инстанционен контрол 

общо по 59бр. преписки на ОП- Стара Загора. От тях 50бр. или 84, 74% 

постановления за отказ да се образува досъдебно производство са 

потвърдени. Най- голям брой потвърдени постановления за отказ да се 

образува досъдебно производство има прокурор Христо Мишов- 7бр. 

Прокурор Дичо Атанасов и прокурор Недялка Маринова имат по 5бр. 

потвърдени постановления за отказ да се образува досъдебно 

производство. Отменените постановления за отказ да се образува 

досъдебно производство са 9бр. или 15.25%. Най- голям брой отменени 

постановления има прокурор Дичо Атанасов- 3бр. Прокурор Петър 

Василев има 2бр. отменени постановления за отказ да се образува 

досъдебно производство.. 

 

2. Инстанционни решения на Окръжна прокуратура- Стара Загора по 

преписки на районните прокуратури от нейния съдебен район: 

а/ по преписки на РП- Раднево- прокурорите от ОП- Стара Загора са 

се произнесли общо по 7бр. преписки на РП- Раднево. По 4бр. преписки, 

които представляват 57.14% от преписките на горепосочената 

прокуратура, преминали през инстанционен контрол, постановленията за 

отказ да се образува досъдебно производство са отменени, а по 3бр., които 

представляват 42.85%- потвърдени. 

б/ по преписки на РП- Казанлък- прокурорите от ОП- Стара Загора са 

се произнесли общо по 102бр. преписки на РП- Казанлък. По 69бр. 

преписки, които представляват 67.64% от преписките на горепосочената 

прокуратура, преминали през инстанционен контрол, постановленията за 
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отказ да се образува досъдебно производство са отменени, а по 33бр., 

които представляват 32.35%- потвърдени. 

в/ по преписки на РП- Стара Загора- прокурорите от ОП- Стара 

Загора са се произнесли общо по 196бр. преписки на РП- Стара Загора. По 

148бр. преписки, които представляват 75,5% от преписките на 

горепосочената прокуратура, преминали през инстанционен контрол, 

постановленията за отказ да се образува досъдебно производство са 

отменени, а по 48бр., които представляват 24.5%- потвърдени. 

г/ по преписки на РП- Гълъбово- прокурорите от ОП- Стара Загора са 

се произнесли общо по 9бр. преписки на РП- Гълъбово. По 7бр. преписки, 

които представляват 77,77% от преписките на горепосочената 

прокуратура, преминали през инстанционен контрол, постановленията за 

отказ да се образува досъдебно производство са отменени, а по 2бр., които 

представляват 22,22%- потвърдени. 

д/ по преписки на РП- Чирпан- прокурорите от ОП- Стара Загора са 

се произнесли общо по 8бр. преписки на РП- Чирпан. По 7бр. преписки, 

които представляват 87.5% от преписките на горепосочената прокуратура, 

преминали през инстанционен контрол, постановленията за отказ да се 

образува досъдебно производство са отменени, а по 1бр., които 

представляват 12.5%- потвърдени. 

 

Беше извършена проверка на преписки, по които е постановен отказ 

от образуване на досъдебно производство, определени чрез случаен подбор 

както следва: 

1.Окръжен прокурор Константин Банчев-предмет на проверка бяха 

пр.№2893/10г., пр.№1803/10г., пр.№2314/10г., пр.№1207/11г, пр.№ 

3469/10г., пр. №2872/11г. и пр.2097/09г. всичките по описа на ОП- Стара 

Загора.Проверяващият екип не е констатирал нарушения при 

образуването, движението и приключването на преписките, по които 

прокурор Тачев е отказал да образува досъдебно производство.  

2. Заместник- окръжен прокурор Дичо Атанасов- предмет на 

проверка бяха пр.№2070/10г., пр. №613/11г., пр. №968/10г., пр.№3030/10г. 

всичките по описа на ОП- Стара Загора. Проверяващият екип не е 

констатирал нарушения при образуването, движението и приключването 

на преписките, по които прокурор Атанасов е отказал да образува 

досъдебно производство. По пр. №968/10г. проверяващият екип 

констатира, че на 16. 04. 2010г. преписката е изпратена по 

компетентност на СГП. С постановление от 28. 04. 2010г. Цветослав 
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Вергов- прокурор в СГП отказал да приеме преписката по компетентност. 

В постановлението си изрично посочил, че в СРП е имало преписка със 

същия предмет, която е приключила с постановление за прекратяване. С 

постановление от 11. 05. 2010г. заместник- окръжния прокурор Дичо 

Атанасов отказала да образува досъдебно производство на осн. чл. 24, 

ал.1, т.6 от НПК. ИВСС следва да изпрати сигнал до СГП във връзка с 

постановлението, което прокурор Цветослав Вергов, постановил на 

28.04.2010г. по пр. №3158/09г. по описа на СГП. 

3. Прокурор Митко Игнатов-предмет на проверка бяха 

пр.№3906/10г. и пр.№3896/10г. всичките по описа на ОП- Стара Загора. 

Проверяващият екип не е констатирал нарушения при образуването, 

движението и приключването на преписките, по които прокурор Игнатов 

е отказал да образува досъдебно производство.  

4. Прокурор Румен Арабаджиков-предмет на проверка бяха 

пр.№4032/10г., пр. №4698/09 и пр.№4018/09г. всичките по описа на ОП- 

Стара Загора. По пр.№4032/10г. проверяващият екип констатира, че е 

имало данни за престъпление по чл. 255 от НК. Вместо да се произнесе по 

данните за престъпление по чл. 255, НК, с писмо от 23. 12. 2010г. прокурор 

Арабаджиков изпратил преписката на РП- Стара Загора по 

компетентност с оглед данни за извършена измама. След извършване на 

предварителна проверка, с постановление от 8. 06. 2011г. Зорница 

Захариева- прокурор в РП- Стара Загора отказала да образува досъдебно 

производство за престъпление по чл. 209 от НК и изпратила преписката 

по компетентност на ОП- Стара Загора за произнасяне с оглед данните 

за престъпление по чл.255 от НК. Едва тогава, с постановление от 4. 07. 

2011г. прокурор Арабаджиков отказал да образува досъдебно 

производство по чл. 255 от НК. Проверяващият екип не е констатирал 

други нарушения при образуването, движението и приключването на 

преписките, по които прокурор Арабаджиков е отказал да образува 

досъдебно производство.  

5. Прокурор Алексей Ангелов- предмет на проверка бяха 

пр.№3900/10г., пр. №999/11г., пр. №2674/10г. и пр.№3281/10г. всичките по 

описа на ОП- Стара Загора. По пр. №3900/10г. и по пр. №999/11г. в 

постановлението за отказ да се образува досъдебно производство 

прокурорът не е посочил, че на осн. чл. 213, ал.2 от НПК същото може да 

се обжалва пред по- горестоящата прокуратура. Проверяващият екип не е 

констатирал други нарушения при образуването, движението и 
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приключването на преписките, по които прокурор Ангелов е отказал да 

образува досъдебно производство.  

6. Прокурор Радостин Рахнев- предмет на проверка бяха 

пр.№1464/10г., пр. №3270/10г., пр.№1737/10г. и пр.№4858/09г. всичките по 

описа на ОП- Стара Загора. По пр. №1737/10г.  в постановлението за отказ 

да се образува досъдебно производство от 25. 05. 2010г.  прокурорът не се 

е произнесъл по вещественото доказателство. Това той сторил на 1. 09. 

2011г. с отделно постановление. 

По пр. №4858/09г. постановлението за отказ да се образува 

досъдебно производство е изпратено на лицето, подало съобщението по 

пощата. Не е получено от него, защото се е върнало поради непълен адрес 

на получателя.Прокурорът не е разпоредил да се предприемат действия по 

установяване адреса на жалбоподателите. 

 Проверяващият екип не е констатирал други нарушения при 

образуването, движението и приключването на преписките, по които 

прокурор Рахнев е отказал да образува досъдебно производство.  

7. Прокурор Нейка Тенева- предмет на проверка бяха пр.№177/11г., 

пр. №1822/10г., пр.№2607/10г. и пр.№5310/09г. всичките по описа на ОП- 

Стара Загора. По пр. №177/10г.  в постановлението за отказ да се образува 

досъдебно производство от 25. 02. 2011г.  прокурорът не е посочила, че на 

осн. чл. 213, ал.2 същото може да се обжалва пред по- горестоящата 

прокуратура. 

По пр. №2607/10г. се установи, че преписката е била разпределена на 

прокурор Тенева на 16. 08. 10г. Постановлението, с което е възложена 

допълнителна проверка е от 7. 10. 2010г. Следователно прокурор Тенева е 

допуснала нарушение на изискването за произнасяне в едномесечен срок. 

Проверяващият екип не е констатирал други нарушения при 

образуването, движението и приключването на преписките, по които 

прокурор Рахнев е отказал да образува досъдебно производство.  

8. Прокурор Росица Стоянова- предмет на проверка бяха 

пр.№2880/10г., пр. №3932/10г., пр. №845/10г. и пр.№1981/10г. всичките по 

описа на ОП- Стара Загора. Проверяващият екип не е констатирал 

нарушения при образуването, движението и приключването на 

преписките, по които прокурор Стоянова е отказала да образува 

досъдебно производство.  

9. Прокурор Петко Георгиев- предмет на проверка бяха 

пр.№2066/11г., пр. №2246/11г., пр. №1014/10 и пр.№2319/10г. всичките по 

описа на ОП- Стара Загора. По пр. №2246/11г. не е приложен протокол за 



 43 

избор на наблюдаващ прокурор. Проверяващият екип не е констатирал 

други нарушения при образуването, движението и приключването на 

преписките, по които прокурор Георгиев е отказал да образува досъдебно 

производство.  

10. Прокурор Недялка Маринова- предмет на проверка бяха 

пр.№355/11г., пр. №419/10г. и пр.№1120/10г. всичките по описа на ОП- 

Стара Загора. По пр. №1120/10г. е постъпил анонимен сигнал.Не е 

извършена предварителна проверка, а с постановление от 29.03.2010г. 

прокурор Маринова отказала да образува досъдебно производство. На 14. 

07. 2010г. постъпил нов анонимен сигнал относно същите обстоятелства. 

Вместо да се произнесе с ново постановление, прокурор Маринова 

поставила резолюция”КД”, понеже по преписката вече е постановен 

отказ да се образува досъдебно производство. 

 Проверяващият екип не е констатирал други нарушения при 

образуването, движението и приключването на преписките, по които 

прокурор Маринова е отказала  да образува досъдебно производство.  

11. Прокурор Ваня Меранзова- предмет на проверка беше 

пр.№3641/09г. по описа на ОП- Стара Загора.На 3. 02. 2010г. прокурор 

Меранзова постановила отказ да се образува досъдебно производство по 

чл. 282 от НК и изпратила преписката по компетентност на РП- Стара 

Загора. На 14. 10. 2010г. ОП- Стара Загора взела преписката на специален 

надзор и уведомила РП- Стара Загора за това обстоятелство. 

Единственото действие на по- горестоящата прокуратура след това е 

едно напомнително писмо от 8. 11. 2010г., с което прокурор Меранзова 

поискала да бъде уведомена за хода на преписката. До настоящия момент 

отговор от РП- Стара Загора не е получен. Нови напомнителни писма не 

са изпращани. 

12. Прокурор Петър Василев- предмет на проверка беше 

пр.№4269/09г. по описа на ОП- Стара Загора. Проверяващият екип не е 

констатирал нарушения при образуването, движението и приключването 

на преписката. 

 

ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението 

на досъдебните производства, бързи и незабавни производства в ОП – 

Стара Загора, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

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

незабавни производства: 
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ІІІ.1.1.Наблюдавани досъдебни производства, бързи и незабавни 

производства  през 2010г.: 

 

1/Наблюдаваните досъдебни, бързи и незабавни производства през 

2010г. са били общо 584, от които 579 досъдебни производства и 5 бързи 

производства. Наблюдаваните досъдебни производства, бързи и незабавни 

производства, през 2010г., са разпределени по прокурори, както следва: 

 Окръжният прокурор Константин Тачев  наблюдавал 12 досъдебни 

производства; 

  Заместник- окръжният прокурор Дичо Атанасов наблюдавал 42 

производства, от които 41 досъдебни производства и 1 бързо производство; 

  Заместник- окръжният прокурор Дончо Вучков  наблюдавал 4 

досъдебни производства; 

  Прокурор Петър Василев е наблюдавал 72 производства, от които 

71бр. досъдебни производства и 1 бр. бързо производство; 

  Прокурор Алексей Ангелов е наблюдавал 62 досъдебни 

производства; 

  Прокурор Юлиана Станева е наблюдавала 47 досъдебни 

производства; 

  Прокурор Росица Стоянова е наблюдавала 47 досъдебни 

производства; 

  Прокурор Петко Георгиев е наблюдавал 44 производства, от които 

43бр. досъдебни производства и 1 бр. бързо производство; 

  Прокурор Ваня Меранзова е наблюдавала 42 производства, от които 

41бр. досъдебни производства и 1 бр. бързо производство; 

  Прокурор Христо Мишов е наблюдавал 36 досъдебни производства; 

  Прокурор Митко Игнатов е наблюдавал 35 досъдебни производства; 

  Прокурор Константин Банчев е наблюдавал 34 досъдебни 

производства; 

Прокурор Недялка Маринова е наблюдавала 30 досъдебни 

производства; 

Прокурор Нейка Тенева е наблюдавала 29 досъдебни производства; 

Прокурор Радостин Рахнев е наблюдавал 24 досъдебни производства; 

Прокурор Румен Арабаджиков е наблюдавал 34 досъдебни 

производства; 
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2/През 2010 г. са решени общо 403 досъдебни, бързи и незабавни 

производства, от които 398 досъдебни производства и 5 бързи 

производства. 

Окръжният прокурор Константин Тачев е решил общо 8 досъдебни 

производства; 

Заместник- окръжният прокурор Дичо Атанасов е решил общо 27 

производства, от които 26 досъдебни производства и 1 бързо производство; 

  Заместник- окръжният прокурор Дончо Вучков  е решил 1 

досъдебно производство; 

Прокурор Петър Василев е решил 57 производства, от които 56бр. 

досъдебни производства и 1 бр. бързо производство; 

Прокурор Алексей Ангелов е решил 48 досъдебни производства; 

Прокурор Росица Стоянова е решила 40 досъдебни производства; 

Прокурор Юлиана Станева е решила 34 досъдебни производства; 

Прокурор Ваня Меранзова е решила 27 производства, от които 26 

досъдебни производства и 1 бързо производство; 

Прокурор Петко Георгиев е решил 27 производства, от които 26 

досъдебни производства и 1 бързо производство; 

Прокурор Христо Мишов е решил 25 досъдебни производства; 

Прокурор Константин Банчев е решил 23 досъдебни производства; 

Прокурор Митко Игнатов е решил 22 досъдебни производства; 

Прокурор Недялка Маринова е решила 34 досъдебни производства; 

Прокурор Нейка Тенева е решила 34 досъдебни производства; 

Прокурор Румен Арабаджиков е решил 15 производства, от които 14 

досъдебни производства и 1 бързо производство;  

Прокурор Радостин Рахнев е решил 11 досъдебни производства; 

 

Наблюдателните преписки на наблюдаваните досъдебни 

производства, които се намират на производство при разследващите 

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

Загора. 

 

3/ По компетентност на други органи са изпратени 27бр. досъдебни 

производства.  

 

4/Дела на специален надзор: 

 Според Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства за периода 1. 
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01.- 31. 12. 2010г. през същата година в ОП- Стара Загора на специален 

надзор са били 14бр. досъдебни производства. 

В отчетния доклад за дейността на Окръжна прокуратура- гр. Стара 

Загора за 2010г. прокурорите от съдебния район са осъществявали 

специален надзор по 27 дела. С най- висок дял са престъпленията, 

свързани с ОПГ, следвани от престъпленията, свързани със злоупотреби с 

ЕФ.(вж.стр.5 от доклада). 

 

5/ Действия на прокурора по чл.242, ал.2 от НПК: 

 През 2010г. 27бр. ДП, които са изпратени от прокурора на 

разследващия орган. По 3бр. ДП прокурорът е извършил необходимите 

действия.  

 

6/Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 

реда на чл.72, ал.1 и чл.73, ал.3 от НПК: 

През 2010г. ОП- Стара Загора е внесла 3бр. искания до съда за 

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

НПК, които са уважени. 

  

7/Удължаване на срока за разследване: 

 

През 2010г. разследващите органи са изготвили 437бр. предложения 

за продължаване на срока на разследване до наблюдаващия прокурор. От 

тях прокурорите са уважили 435бр. предложения, а  две предложения са 

оставени без уважение. 

Наблюдаващите прокурори са направили 209бр. искания за 

продължаване на срока на разследване до административния ръководител 

на ОП- Стара Загора съгласно чл.234, ал. 3, изр.1 от НПК. Това 

представлява 35.78% от броя на всички досъдебни, бързи и незабавни 

производства, наблюдавани през 2010г. Всички  искания за продължаване 

на срока на разследване са уважени. 

Наблюдаващите прокурори са направили 226бр. 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 38,69% от всички досъдебни, бързи и незабавни 

производства, наблюдавани през 2010г. Всички  искания за продължаване 

на срока на разследване са уважени. 
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Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства в Окръжна 

прокуратура- Стара Загора за периода 1.01. 2010г.- 31. 12. 2010г; 

 

ІІІ.1.2.Наблюдавани досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2011г.: 

 

1/Наблюдаваните досъдебни, бързи и незабавни производства през 

2011г. са били общо 618, от които 615 досъдебни производства и 3 бързи 

производства. Наблюдаваните досъдебни производства, бързи и незабавни 

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

 Окръжният прокурор Константин Тачев  наблюдавал 16 досъдебни 

производства; 

  Заместник- окръжният прокурор Дичо Атанасов наблюдавал 47 

досъдебни производства; 

  Заместник- окръжният прокурор Дончо Вучков  наблюдавал 20 

досъдебни производства; 

Прокурор Петър Василев е наблюдавал 58 производства, от които 

57бр. досъдебни производства и 1 бр. бързо производство; 

Прокурор Алексей Ангелов е наблюдавал 50 досъдебни производства; 

Прокурор Ваня Меранзова е наблюдавала 50 досъдебни производства; 

Прокурор Росица Стоянова е наблюдавала 50 досъдебни 

производства; 

Прокурор Недялка Маринова е наблюдавала 49 досъдебни 

производства; 

Прокурор Нейка Тенева е наблюдавала 48 производства, от които 47 

досъдебни производства и 1 бързо производство; 

Прокурор Митко Игнатов е наблюдавал 47 досъдебни производства; 

Прокурор Христо Мишов е наблюдавал 40 производства, от които 39 

досъдебни производства и 1 бързо производство; 

Прокурор Румен Арабаджиков е наблюдавал 36 досъдебни 

производства; 

Прокурор Петко Георгиев е наблюдавал 35 досъдебни производства; 

Прокурор Радостин Рахнев е наблюдавал 32 досъдебни производства; 

Прокурор Юлиана Станева е наблюдавала 22 досъдебни 

производства; 

Прокурор Константин Банчев е наблюдавал 18 досъдебни 

производства; 
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2/През 2011 г. са решени общо 436 досъдебни, бързи и незабавни 

производства, от които 433 досъдебни производства и 3 бързи 

производства. 

Окръжният прокурор Константин Тачев е решил общо 14 досъдебни 

производства; 

Заместник- окръжният прокурор Дичо Атанасов е решил 36 

досъдебни производства; 

  Заместник- окръжният прокурор Дончо Вучков  е решил 14 

досъдебно производство; 

Прокурор Недялка Маринова е решила 44 досъдебни производства; 

Прокурор Петър Василев е решил общо 44 производства, от които 

43бр. досъдебни производства и 1 бр. бързо производство; 

Прокурор Росица Стоянова е решила 31 досъдебни производства; 

Прокурор Ваня Меранзова е решила 30 досъдебни производства; 

Прокурор Митко Игнатов е решил 40 досъдебни производства; 

Прокурор Алексей Ангелов е решил 29 досъдебни производства; 

Прокурор Христо Мишов е решил общо 29 производства, от които 

28бр. досъдебни производства и 1 бр. бързо производство; 

Прокурор Петко Георгиев е решил 27 досъдебни производства; 

Прокурор Румен Арабаджиков е решил 27 досъдебни производства; 

Прокурор Нейка Тенева е решила общо 24 производства, от които 

23бр. досъдебни производства и 1 бр. бързо производство; 

Прокурор Радостин Рахнев е решил 27 досъдебни производства; 

Прокурор Юлиана Станева е решила 19 досъдебни производства; 

Прокурор Константин Банчев е решил 18 досъдебни производства; 

 

3/ По компетентност на други органи са изпратени 50бр. досъдебни 

производства.  

 

4/Дела на специален надзор: 

 Според годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на 

Окръжна прокуратура- Стара Загора и разследващите органи през 2011г. 

през отчетния период прокурорите са осъществявали специален надзор по 

5бр. дела.С най- висок дял са престъпленията, свързани с ОПГ, следвани 

от корупционни престъпления. Броят на делата, взети на специален надзор 

е намалял в сравнение с броя на делата, взети на специален надзор през 

2010г. в резултат на измененията на реда за вземане на дела на специален 
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надзор, въведени със Заповед №455/22.02.2011г. на Главен прокурор на 

Република България и утвърдените със същата Заповед Указания за 

засилена методическа помощ и надзор по определени наказателни 

производства в системата на Прокуратурата на Република България през 

2011г. в съдебния района на ОП- Стара Загора(вж. стр.5 от горепосочения 

доклад, 2 тире). 

Според Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства за периода 1. 

01.- 31. 12. 2011г. през същата година в ОП- Стара Загора на специален 

надзор са били 4бр. досъдебни производства. 

 

5/ Действия на прокурора по чл. 242, ал. 2 от НПК: 

 През 2011г. 33бр. ДП, които са изпратени от прокурора на 

разследващия орган. По 3бр. ДП прокурорът е извършил необходимите 

действия.  

 

6/Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 

реда на чл.72, ал.1 и чл.73, ал.3 от НПК: 

През 2011г. ОП- Стара Загора е внесла 10бр. искания до съда за 

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

НПК, които са уважени. 

 

7Удължаване на срока за разследване: 

През 2011г. разследващите органи са изготвили 477бр. предложения 

за продължаване на срока на разследване до наблюдаващия прокурор. От 

тях прокурорите са уважили 473бр. предложения, а четири предложения 

са оставени без уважение. 

Наблюдаващите прокурори са направили  293бр. искания за 

продължаване на срока на разследване до административния ръководител 

на ОП- Стара Загора съгласно чл. 234, ал.3, изр.1 от НПК. Всички искания 

за продължаване на срока са уважени. 

Наблюдаващите прокурори са направили 226бр. 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 180бр. искания  за продължаване на срока на разследване 

са уважени. 
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Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства в Окръжна 

прокуратура- Стара Загора за периода 1.01. 2011г.- 31. 12. 2011г; 

 

ІІІ.2.Проверка на образуването и движението на спрените 

наказателни производства 

 

През 2010 г. прокурорите в ОП- Стара Загора са постановили 

постановление за спиране общо по 127 досъдебни производства или 

29.14% от приключените разследвания. От тях 18бр. или 14,17% от делата, 

спрени през 2010г. се водят срещу известен извършител. Останалите 

109бр. ДП, които са спрени през 2010г. се водят срещу неизвестен 

извършител.  

През 2010г. са възобновени са 112бр. наказателни производства. Не 

са посочени данни каква част от тях са приключени и колко досъдебни 

производства са прекратени по давност след като са били възобновени.  

От общо възобновените 112бр. наказателни производства 49бр. са 

водени срещу известен извършител, а 63бр. са водени срещу неизвестен 

извършител.  

В началото на 2011г. броят на всички спрени ДП е бил 999бр. В него 

се включват и досъдебните производства, спрени през предишни години. 

От тях срещу известен извършител се водили общо 45бр. дела. От делата, 

спрени срещу известен извършител 8бр. били спрени на осн. чл. 25, т.1 от 

НПК, 14бр. били спрени на осн. чл. 25,т. 2 от НПК и 1 бр. на осн чл. 25, т.3 

от НПК. Останалите 954бр. спрени досъдебни производства се водили 

срещу неизвестен извършител.  

През 2011г. в ОП- Стара Загора са постановени постановления за 

спиране общо по 114бр. дела или 26.14% от решените дела. От тях 19бр. 

или 16.66% от делата, спрени през 2011г. се водят срещу известен 

извършител. Останалите 95бр. ДП, които са спрени през 2011г. се водят 

срещу неизвестен извършител. ОС- Стара Загора е отменил едно 

постановление за спиране. 

През 2011г. са възобновени 119бр. наказателни производства. От 

общо възобновените 119бр. наказателни производства, 47бр. са водени 

срещу известен извършител, а 72бр. са водени срещу неизвестен 

извършител. 

В края на 2011г. общият брой на спрените ДП бил 1089бр. От тях 

срещу известен извършител се водели 40бр. досъдебни производства. От 
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делата, спрени срещу известен извършител 3бр. били спрени на осн. чл. 25, 

т.1 от НПК, 15бр. били спрени на осн. чл. 25,т. 2 от НПК и 1 бр. на осн чл. 

25, т.3 от НПК. Останалите 1049бр. спрени досъдебни производства се 

водили срещу неизвестен извършител.  

 

Административният ръководител- окръжен прокурор Константин 

Тачев е издал заповед №55/27. 06. 2011г. въз основа на която в Районните 

прокуратури от съдебния район са извършили проверка на спрените 

досъдебни производства, водени срещу известен извършител.Резултатите 

от проверката бяха констатирани в Актовете за резултати от проверките на 

съответните районни прокуратури. 

 

Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства в Окръжна 

прокуратура- Стара Загора за периода 1.01. 2010г.- 31. 12. 2010г; 

Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства в Окръжна 

прокуратура- Стара Загора за периода 1.01. 2011г.- 31. 12. 2011г; 

   

При случаен подбор беше извършена проверка на преписки, които са 

водени срещу известен извършител и по които е постановено спиране на 

досъдебно производство, както следва: 

 

Пр. пр. №1755/06г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Нейка Тенева- ДП е образувано срещу П. С. за престъпление по 

чл. 255, ал.1, т.2  и т. 6 от НК. Многократно спирано и възобновявано.  

Последното постановление за спиране е от 21. 06. 2010г. и е на осн. чл. 

244, ал.3 от НПК. Досъдебното производство е възобновено на 13. 12. 

2011г. Според чл. 244, ал.8 от НПК в случаите на ал.1,т.3 наказателното 

производство се спира за срок не повече от една година. В конкретния 

случай този срок не е спазен. Същото нарушение е допуснато по пр. 

№3680/07г., пр. №2620/05г. с наблюдаващ прокурор Недялка Маринова, 

пр. №352/06г. на прокурор Алексей Ангелов, пр. №2409/06г. на прокурор 

Митко Игнатов. 

 

Пр. пр.1206/11г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Константин Тачев- ДП е образувано срещу И. Б. за 

престъпление по чл. 354а, ал.1, пр. 1 от НК и е спряно на 9. 12. 11г. на осн. 
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чл. 244, ал.1,т.1 от НПК.По делото няма данни Белчев да е обявен за ОДИ 

и поради това се явява спряно в нарушение на т.6 и т. 7 от Указание 

№55/14.02.2008г. и Указание №55 от 1. 04. 2008г. на отдел ІІ на ВКП. В 

нарушение на т. 20 от горепосоченото Указание делото е изпратено на 

разследващия орган. 

Пр. пр. №1486/10г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Константин Банчев- ДП е образувано на 6. 04. 10г. срещу Я. Р. 

и Р. С. Спряно е на 21. 10. 10.г. на осн. чл. 244, ал.1,т.1 от НПК. В 

нарушение на т. 20 от Указание №55/14.02.2008г. и Указание №55 от 1. 

04. 2008г. на отдел ІІ на ВКП делото е изпратено на разследващия 

орган.Същото нарушение е допуснато по  пр.№2620/05г. на прокурор 

Недялка Маринова, пр. №4/10г. на прокурор Петър Василев, пр. 0324/95г. 

на прокурор Росица Стоянова, пр. №109/08г. на прокурор Росица 

Стоянова; 

Пр.пр. № 4/10г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Петър Василев- ДП е образувано на 30. 12. 2009г. срещу Г. Г. 

за престъпление по чл. 343, ал.1, б.”в” вр. с чл. 342, ал.1 от НК. Спряно е на 

27. 04. 2010г. В обстоятелствената част на постановлението се 

навеждат доводи за отсъствие на свидетели, при изписване на правното 

основание с числа е посочен чл. 244, ал.1,т.1 вр. с чл. 25, т.2 от НПК. 

Досъдебното производство е възобновено на 29. 03. 11г. и отново е спряно 

на 16. 05. 2011г. И в двете постановления прокурорът не е разпоредил да 

се изпратят преписи от постановлението в изпълнение изискването на 

чл. 244, ал.3 от НПК. 

Пр. пр. № 2409/06г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Митко Игнатов-В постановлението за спиране от 6. 06. 2008г. 

и 29. 09. 2010г., които са с правно основание чл. 244, ал.1,т.3 от НПК не е 

посочено дали лицата, поради чието отсъствие се спира наказателното 

производство са обявени за ОДИ. 

Пр. пр. № 3443/09г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Митко Игнатов-в постановлението за спиране от 22. 11. 

2011г. не е дадено указание препис от постановлението да се изпрати на 

пострадалата съгласно чл. 244, ал.3 от НПК. 

 

Предмет на проверка бяха и пр. №1091/10г., пр. №621/03г., пр. 

№2811/05г., пр. №3365/07г., пр. №1219/03г., пр. №2262/05г., пр. 

№3443/09г., пр. №1219/03г. и др.Проверяващият екип не откри нарушения 

по тяхното движение и приключване. 
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При случаен подбор беше извършена проверка на преписки, които са 

водени срещу неизвестен извършител и по които е постановено спиране 

на досъдебно производство, както следва: 

 

Пр. пр. №1404/09г. по описа на ОП- Стара Загора- на 26. 01. 2010г. 

досъдебното производство, водено за престъпление по чл. 115 от НК срещу 

Г. е прекратено спрямо него и е спряно за разкриване на 

извършителя.Постановлението за спиране не е изпратено на 

наследниците на убитата в нарушение на изискването на чл. 244, ал.3 от 

НПК. Делото е поискано за проверка на 28. 04. 2010г. След тази дата 

материалите по делото не са предоставяни на прокурора, прокурорът не 

е получавал периодично информация за резултатите от издирването и не 

е изпращал напомнителни писма. Допуснато е нарушение на т.14 от 

Указание №55/14.02.2008г. и Указание №55 от 1. 04. 2008г. на отдел ІІ на 

ВКП. 

 

Пр. пр. №4904/10г. по описа на ОП- Стара Загора- ДП е спряно 

на 24. 03. 2010г.- материалите по делото не са предоставяни на 

прокурора, прокурорът не е получавал периодично информация за 

резултатите от издирването и не е извършвал действия по 

контролирането изпълнението на тези задължения от страна на 

разследващия орган по смисъла на  т.14 от Указание №55/14.02.2008г. и 

Указание №55 от 1. 04. 2008г. на отдел ІІ на ВКП.Същото нарушение е 

допуснато по пр. пр. №3500/10г., пр. №2075/07г., пр. №2262/05г., пр. 

№2206/07г., пр. №3597/10г.,пр. №3070/10г., пр. №801/11г., пр. №5187/09г., 

пр. №3058/07г., пр. №3124/10г., пр. №1067/10г. всичките по описа на ОП- 

Стара Загора- делото е спряно на 31.01.2011г. 

 

Пр. пр. № 1335/10г. по описа на ОП- Стара Загора- 

постановлението за спиране е от 3. 06. 10г.В него не е посочено, че на осн. 

чл. 244, ал.5 от НПК може да се обжалва пред ОС- Стара Загора.Същото 

нарушение е допуснато по пр. №4110/09г., пр. №2053/11г., пр.№ 1839/11г., 

пр. №1027/11г., пр. №5238/09г. 

 

Предмет на проверка бяха и пр.пр. №194/11г., пр. №444/11г., пр. 

№2972/11г., пр. №1347/11г., пр. №1091/10г. всичките по описа на ОП- 
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Стара Загора.Проверяващият екип не откри нарушения при тяхното 

образуване и движение.  

 

ІІІ.3.Проверка на образуването и движението на прекратените 

наказателни производства : 

 

През   2010г.   в   ОП-  Стара Загора   са   прекратени   131бр.   

наказателни производства. От тях 39бр,  са водени срещу известен 

извършител и 92бр.- срещу неизвестен извършител. 

През проверявания период общия брой на прекратените ДП поради 

изтичане на предвидената в закона погасителна давност е 49бр. От тях 5бр. 

досъдебни производства са водени срещу известен извършител. Останалите 

44бр. дела, прекратени поради изтекла давност са водени срещу неизвестен 

извършител. От общия брой на делата, прекратени поради изтичане на 

предвидената в закона давност на наказателно преследване наблюдаващ 

прокурор по 27бр. дела е бил Петър Василев, наблюдаващ прокурор по 

8бр. дела е бил Христо Мишов, а по 6бр. дела прекратени поради 

изтичане на предвидената в закона давност за наказателно преследване 

наблюдаващ прокурор е бил Алексей Ангелов. 

Най- голям брой дела са прекратени на осн. чл. 24, ал.1,т.1 от НПК 

поради това, деянието не е извършено или не съставлява престъпление- 

63бр. досъдебни производства. 

Поради недоказаност, на осн. чл. 243, ал.1,т.2 от НПК са прекратени 

7бр. досъдебни производства. 

В   18   случая   постановленията   за прекратяване са обжалвани пред 

ОС- Стара Загора на осн. чл.243, ал.З от НПК. Решаващият съд е потвърдил 

8 от обжалваните постановления и отменил 10  от тях.  През  2010г.  по-  

горестоящата  прокуратура  е  отменила  4 постановления   за   

прекратяване   съгласно   чл.   243,   ал.   9   от  НПК   и потвърдила 7 

постановление за прекратяване.  

 

Приложение: Справка № 3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства за периода 

1.01.2010- 31. 12. 2010г., изготвена от ОП- Стара Загора 
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През   2011г.   в   ОП-  Стара Загора   са   прекратени   134бр.   

наказателни производства. От тях 97бр,  са водени срещу известен 

извършител и 37бр.- срещу неизвестен извършител. 

През проверявания период общия брой на прекратените ДП поради 

изтичане на предвидената в закона погасителна давност е 40бр. От тях 3бр. 

са водени срещу известен извършител, а останалите 37бр. са водени срещу 

неизвестен извършител. От общия брой на прекратените по давност дела 

наблюдаващ прокурор по 11бр. дела е била Недялка Маринова. 

Прокурорите Дончо Вучков, Румен Арабаджиков и Ваня Меранзова са 

наблюдавали всеки по 4бр. дела. Прокурорите Алексей Ангелов, Петър 

Василев и Росица Стоянова са наблюдавали всеки по 3 дела, 

прокурорите Константин Тачев и Христо Мишов са наблюдавали всеки 

по 2 дела, а останалите прокурори от състава на ОП- Стара Загора са 

наблюдавали всеки по 1 дело. 

Най- голям брой дела са прекратени на осн. чл. 24, ал.1,т.1 от НПК 

поради това, деянието не е извършено или не съставлява престъпление- 

79бр. досъдебни производства. 

Поради недоказаност, на осн. чл. 243, ал.1,т.2 от НПК са прекратени 

6бр. досъдебни производства. 

В   16   случая   постановленията   за прекратяване са обжалвани пред 

ОС- Стара Загора на осн. чл.243, ал.З от НПК. Решаващият съд е потвърдил 

6 от обжалваните постановления и отменил 10  от тях.  През  2011г.  по-  

горестоящата  прокуратура  е  отменила 7 постановления   за   прекратяване   

съгласно   чл.   243,   ал.   9   от  НПК   и потвърдила 15 постановления за 

прекратяване.  

 

Приложение: Справка № 3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства за периода 

1.01.2011- 31. 12. 2011г., изготвена от ОП- Стара Загора 

Бяха проверените следните прекратени дела, определени чрез 

случаен подбор като движението им се проследи и във входящия дневник 

и в Книгата за досъдебните производства: 

 

 Пр. пр. №1240/11г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Росица Стоянова- постановлението за прекратяване е от 18. 11. 

11г. Не е връчено на обв. И. И. Има данни, че той е в затвора, но въпреки 

това не са предприети мерки за изпълнение на задължението по чл. 243, 
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ал. 3 от НПК. Служба „Регистратура и деловодство” не е докладвала 

делото на съответния прокурор за предприемане на мерки по изпращане 

на постановлението за прекратяване. 

  

 Пр. пр. №3082/09г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Росица Стоянова- ДП е образувано на 28. 08. 09г. срещу Н. И. 

за престъпление по чл. 343, ал.1, пр. 1, б.В” вр. с чл. 342, ал.1 от НК. 

постановлението за прекратяване е от 15. 03. 2010г. По делото не е 

приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор. В 

постановлението за прекратяване не е указано препис от 

постановлението да се изпрати на лицето, срещу което е образувано ДП. 

Не са приложени известия за доставяне, удостоверяващи, че е изпълнено 

задължението по чл. 243, ал.3 от НПК. По делото не е искано удължаване 

на срока и фактически действията по разследването са извършвани извън 

законоустановените срокове. 

 

 Пр. пр. №532/11г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Константин Банчев- постановлението за прекратяване е от 10. 

05. 2011г. В него прокурорът не се е произнесъл по веществените 

доказателства и с това е допуснал нарушение на чл. 243, ал.2 от НПК. 

Сторил го е с друго постановление по повод на молба, съдържаща искане 

в този смисъл.Подобен пропуск е допуснат по пр. №143/11г. на прокурор 

Митко Игнатов.  

 

 Пр. пр. №3833/10г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Митко Игнатов- ДП е образувано на 1. 12. 2010г. 

Пострадалият не е уведомен, че е образувано досъдебно производство и 

така не е изпълнено задължението по чл. 75, ал.2 от 

НПК.Постановлението за прекратяване е от 28. 04. 2010г. Не е приложено 

известие за доставяне, удостоверяващо, че е изпълнено задължението по 

чл. 243, ал.3 от НПК за уведомяване на пострадалия. 

 

 Пр. пр. №287/ 92г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Румен Арабаджиков- преписката е прекратена поради изтичане 

на предвидената в закона давност за наказателно преследване.В 

постановлението не е посочено, че на осн. чл. 243, ал.3 от НПК може да 

се обжалва пред ОС- Стара Загора. 
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 Предмет на проверка бяха и пр. №1191/11г., пр. №359/11г., пр. 

№86/10г., пр. №3351/10г., пр. №3312/10г., пр. №3835/10г., пр. №2189/10г., 

пр. 0161/11г., пр. №325/10г., пр. №4268/09г., пр. №1645/10г., пр. 

№316/11г., пр. №95/11г., пр. №5319/09г., пр. №3578/10, пр. №2678/10, пр. 

№1138/09г., пр. №839/05г., пр. №2198/05г., пр. №1319/09г., пр. №5152/09г., 

пр. №3640/09г., пр.№1117/03г.,пр. №1115/03г., пр. №1156/08г., пр. 

№1520/11г., пр. №1171/03г., пр. №471/10г., пр. №3669/09г., пр. №2281/10г., 

пр. №5369/09г., пр. № 4769/09г., пр. №5322/09г., пр. 

№3480/08г.Проверяващият екип не констатира нарушения по тези 

преписки. 

 

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 ОП- Стара Загора са внесли в съда за 

разглеждане общо 116бр. дела. От тях 89бр. са обвинителни актове и 22бр. 

са споразумения и 5бр. постановления за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание. Окръжният 

прокурор Константин Тачев е внесъл 1бр. обвинителен акт, заместник- 

окръжният прокурор Дичо Атанасов- 8бр., заместник- окръжният прокурор 

Дончо Вучков няма внесени обвинителни актове, прокурор Алексей 

Ангелов е внесъл 10бр. обвинителни актове, прокурор Росица Стоянова- 

9бр., прокурор Петър Василев- 9бр., прокурор Ваня Меранзова- 8бр., 

прокурор Недялка Маринова- 7бр., прокурор Юлияна Станева- 7бр., 

прокурор Христо Мишов- 6бр., прокурор Константин Банчев- 5бр., 

прокурорите Румен Арабаджиков, Петко Георгиев, Нейка Тенева и 

прокурор Митко Игнатов- всеки по 4бр. обвинителни актове и прокурор 

Радостин Рахнев- 3бр. 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. 

През  2010г. ОС- Стара Загора е постановил съдебни актове по 75бр. 

внесени обвинителни актове. Осъдителни присъди по общия ред съдът е 

постановил по 27бр. обвинителни актове. Те са разпределени по прокурори 

както следва: по 5бр. обвинителни актове, внесени от прокурор Петър 
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Василев, по 5бр. обвинителни актове, внесени от прокурор Христо Мишов, 

по 4бр. обвинителни актове, внесени от прокурор Румен Арабаджиков, по 

2бр. обвинителни актове, внесени от заместник- окръжния прокурор Дичо 

Атанасов, по 2бр. обвинителни актове, внесени от прокурор Алексей 

Ангелов, по 2бр. обвинителни актове, внесени от прокурор Митко Игнатов, 

по 2бр. обвинителни актове, внесени от прокурор Росица Стоянова, по 1бр. 

обвинителен акт, внесен от окръжния прокурор Константин Тачев, по 1бр. 

обвинителен акт, внесен от прокурор Недялка Маринова, по 1бр. 

обвинителен акт, внесен от прокурор Нейка Тенева, по 1бр. обвинителен 

акт, внесен от прокурор Радости Рахнев, по 1бр. обвинителен акт, внесен от 

прокурор Юлияна Станева. По тях са подадени три протеста. Единият 

протест е на прокурор Радостин Рахнев и той е уважен, вторият протест е на 

прокурор Игнатов и към края на 2010г. не е бил разгледан, а третият 

протест е на прокурор Ангелов. Протестът на прокурор Ангелов не е 

уважен.  

През 2010г. ОС- Стара Загора е постановил една оправдателна 

присъда. Обвинителният акт е внесен от прокурор Юлияна Станева. 

Срещу оправдателната присъда прокурор Станева подала протест и той е 

уважен. През 2010г. в съдебния район на ОП- Стара Загора са оправдани 

23 лица, а оправданите лица с влязла в сила присъда са 15(вж. стр. 5 от 

Отчетен доклад за дейността на ОП- Стара Загора за 2010г.). 

През 2010г. ОС- Стара Загора е постановил 32бр. присъди по реда на 

глава 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие в производството пред 

първата инстанция”. 

 

При комплексната ревизия извършена от АП- Пловдив 

проверяващите са констатирали, че като правило обвинителните актове са 

изготвени в съответствие с изискванията на чл. 246 от НПК. Не са 

констатирали обвинителни актове, изготвени извън срока по чл. 242, ал.3 от 

НПК. Установили са, че се допускат слабости, които не са от категорията на 

съществените процесуални нарушения, както следва: 

а/ в обстоятелствената част на някои обвинителни актове са описани 

действията на обвиняемите, с които се осъществяват елементите и на други 

престъпни състави, освен на престъплението, за което са предадени на съд. 

тези действия са останали извън обвинението. В някои обвинителни актове 

има несъответствие между обстоятелствената част и диспозитива. В 

ревизионния акт са посочени ПД№1/2010г., ПД№35/10г., ПД№55/10г., 

ПД№60/10г., ПД№99/10г. 
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б/ Обвинителните актове, изготвени от прокурорите Меранзова, 

Василев, Маринова, Мишов, Стоянова, Станева, Игнатов, Тенева и 

Георгиев в по- голямата си част са изготвени в съответствие с изискванията 

на чл. 246, ал.2 от НПК. В тях се излага фактическата обстановка, която 

прокурорите са приели. 

Според проверяващите все повече прокурори сочат в обвинителните 

актове какви действия са извършени, правят анализ на доказателствата, т. е. 

вместо да изложат фактическата обстановка, която са приели за установена, 

те включват в обвинителните актове елементи на пледоария. В ревизионния 

акт е посочено, че това е неправилно и води до проблеми при разглеждане 

на делата по реда на глава 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие”(вж. 

стр.4 от ревизионния акт на АП- Пловдив).Като илюстрация за това 

нарушение в ревизионния акт са посочени всички обвинителни актове на 

прокурор Алексей Ангелов. Посочени са също ПД№46/10г., ПД№13/10г., 

ПД№66/10г., ПД№106/10г. Обвинителните актове на прокурор Банчев също 

били изготвени в посочения по- горе стил, но освен това съдържали и 

сложни и неясни изречения- напр. обвинителния акт по ПД№70/10г.,  

ПД№8/10г. При изготвяне на обвинителния акт по ПД№84/10г. той не е 

посочил само едно осъждане на обвиняемия, въпреки, че прокурорът е 

посочил правна квалификация по чл. 29, ал.1,б.”б” от НК. По ПД№70/10г. 

прокурор Банчев не е посочил в обвинителния акт, че като веществено 

доказателство на досъдебното производство е иззет лек автомобил, който 

бил оставен на съхранение в КАТ. По делото е сключено споразумение, но 

в него не е намерило отражение разпореждането с вещественото 

доказателство.Повече от месец, след като обвинителния акт е бил внесен в 

съда с постановление от 1. 06. 2010г. прокурорът се е разпоредил с 

вещественото доказателство, вместо да сезира съда по реда на чл. 306 от 

НПК.  

в/според проверяващите прокурорите не спазват и хронологията по 

чл. 246, ал.2 и 3 от НПК като са посочили обвинителни актове, по които е 

допуснато това нарушение. 

Ревизиращите са препоръчали на прокурорите да изготвят 

обвинителните актове, след като добре се запознаят с доказателствата и 

изградят точна фактическа обстановка, в която да бъдат описани действията 

на обвиняемите, а не на разследващите или свидетелите(вж. стр.7 от 

ревизионен акт за извършена комплексна ревизия на Окръжна прокуратура- 

стара Загора за дейността й през 2010г.). 
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Настоящата проверка се солидаризира с тези констатации, изводи и 

препоръки. 

 

Бяха проверените следните прокурорски дела, определени чрез 

случаен подбор: 

 

Пр. пр. №3183/10г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Митко Игнатов- досъдебното производство е получено от ОД 

на МВР- Стара Загора на 22. 10. 2010г. Прокурор Митко Игнатов внесъл 

обвинителен акт срещу М. А. за извършено от него престъпление по чл. 

304а от НК и по чл. 343б, ал.1 от НК на 9. 11. 2010г., т. е. в срока по чл. 242, 

ал.3 от НПК.На стр. 20 от ДП има веществено доказателство- 1 бр. 

банкнота с номинал 20 лв. Според чл. 110, ал.5 от НПК парите и другите 

ценности се предават за пазене в търговска банка, обслужваща 

държавния бюджет.В прокурорското дело няма приемо- предавателен 

протокол по чл.110, ал.3 от НПК, съответно чл. 141, ал.2 от ПАРОАВАС. 

Няма приемо- предавателни протоколи за веществените 

доказателства  и по пр. пр. №4338/09г. по описа на ОП- Стара Загора. 

 

Пр. пр. №1405/10г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Румен Арабаджиков- А. А. е обвиняем по това дело за 

престъпление по чл. 198, ал.1, вр. с чл. 152, ал.3 от НК. На 28. 03. 2010г. 

съдът му наложил мярка за неотклонение „задържане под стража”. 

Обвинителният акт е внесен на 8. 06. 2010г. В него е посочено, че на обв. А. 

А. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”, но не е 

посочено на коя дата е наложена тази мярка. 

Същото нарушение е допуснато и по пр. №5146/09г., и пр. 

№3591/09г. по описа на ОП- Стара Загора. 

 

Към прокурорските дела не се прилага копие от постановения 

съдебен акт. Прилагат се справки съгласно т. 30 от Указание на ВКП № 

И- 21/16. 01. 2002г. 

 

Предмет на проверка бяха и пр. №5248/09г., пр. №1539/10г., пр. 

№2542/09г., пр. №2282/10г., пр. №3668/10г., пр. №954/10г, 

пр.№2872/10г.Проверяващият екип не намери нарушение по образуването 

и движението на тези преписки. 

 



 61 

През 2010г. съдът е прекратил и върнал на прокуратурата за 

отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения 26 дела 

/15 с разпореждане  по чл. 249 НПК, 9 с определение по чл. 288 НПК, 2бр. 

дела са върнати от АС- Пловдив на осн. чл. 334,т.1 от НПК/. Прокурорите 

от ОП- Стара Загора са подали 4 протеста срещу разпореждането, с 

което съдът е връщал делата.От тях 1 протест е уважен, а 3 протеста 

не са уважени. От общо върнатите от съда  дела 12бр. дела са на прокурор 

Алексей Ангелов. От тях 8бр. са върнати с разпореждане и  3бр. с 

определение. Три бр. дела съдът е върнал на прокурор Нейка Тенева. По  

2бр. дела съдът е върнал на прокурор Дичо Атанасов и прокурор Юлиана 

Станева и по 1 дело съдът е върнал на прокурорите Константин Банчев, 

Недялка Маринова, Радостин Рахнев, Росица Стоянова и Христо Мишов.  

В изпълнение на заповед №53/28. 11. 2007г. на Апелативния 

прокурор за всяко върнато дело се изготвя досие. Изключение е допуснато 

за няколко дела на прокурор Ангелов, които съдът е върнал и по които той 

отказал да даде становище и за едно дело, по което обвинителният акт е 

внесен от прокурор Димитров, който към датата на връщане на делото бил 

напуснал съдебната система. През 2010г. е въведена и книга за върнатите 

дела, в която се отразява състоянието и движението на делата, които са 

върнати. 

В ревизионния акт от комплексната ревизия на ОП- Стара Загора за 

дейността й през 2010г. подробно са анализирани делата, върнати на 

прокурора(вж. стр.8-14 от ревизионния акт).Настоящата проверка се 

солидаризира с констатациите, изводите и препоръките на прокурорите, 

извършили комплексната ревизия. 

Предприемани са множество мерки за намаляване броя на делата, 

върнати от съда на прокурора. Провеждали се работни съвещания на 

прокурори и разследващи полицаи, както и съвместни съвещания със съда 

за разрешаване на принципни проблеми при констатирана противоречива 

практика за правилно прилагане на закона. 

За всяко върнато дело се изготвя самостоятелно досие, като 

прокурора изготвил обвинителния акт, представя своето становище, а 

тричленна комисия извършва преценка по обосноваността на мотивите за 

връщане. Становищата на комисията и наблюдаващия прокурор се 

разглеждат на общо събрание на прокурорите, всеки последен петък от 

месеца. 

Провеждали се работни срещи от административния ръководител на 

Окръжна прокуратура Стара Загора с ръководителите на районните 
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прокуратури и прокурорите, пряко ангажирани с анализа на върнатите 

дела, за обсъждане на резултатите в края на всяко шестмесечие, както и за 

набелязване на конкретни мерки за всяка прокуратура.  

Провеждат се ежемесечни работни срещи между административното 

ръководство на прокуратурата и съда с цел синхронизиране на съдебната 

практика в Старозагорския съдебен район. Анализира се съдебната 

практика, с цел изпълнение на задачите на наказателния процес и се 

набелязват конкретни мерки за еднакво прилагане на НПК от страна на 

разследващите органи  и съдебните състави. 

Прокурорите от ОП- Стара Загора вземали участие в организираните 

от Окръжен съд- Стара Загора дискусии по констатирана противоречива 

съдебна практика. След изготвяне на докладите по дискусиите, със 

становището на ОС- Стара Загора по прилагането на закона, същите се 

предоставят на всички прокурори за запознаване и съобразяване в работата 

на наказателните производства. 

 

През 2010г. в хода на съдебното следствие са сключени 15бр. 

споразумения. С предложение за решаване на делото със споразумение по 

чл. 381 и сл. от НПК са внесени 22бр. дела. Съдът е одобрил 24броя 

споразумения. Някои от споразуменията по които се е произнесъл съда са 

внесени през предходен период. 

 

 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: 

 

Пр. пр. №2825/10г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Петър Василев- делото е приключило със споразумение от 23. 

12. 2010г.В прокурорското дело се съдържа само проект за споразумение. 

Не е приложено копие от определението на съда, с което се одобрява 

сключеното споразумение. 

Не е приложено копие от определението на съда, с което се одобрява 

сключеното споразумение и по пр. №954/10г., пр. №2830/09г., както и по 

всички други дела, които бяха ревизирани от проверяващия екипи и които 

са приключили със споразумение. 
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Пр. пр. №Спор6/10г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Дичо Атанасов- по делото е сключено споразумение с обв. Н. 

Г.Споразумението не съответства на изискването на чл. 381, ал.5,т.1 от 

НПК, защото в него не е посочено дали деянието е извършено виновно. 

 

Пр. пр. №2830/09г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Дичо Атанасов- делото е приключило със споразумение от 2. 

03. 2010г. Единият от обвиняемите се съгласил да изтърпи наказание 

1година и 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал.1 от 

НК изпълнението на наказанието е отложено за 3г. Споразумението не 

съответства на изискването на чл. 381, ал.5,т.4 от НПК, защото в него 

не е посочено на кого се възлага възпитателната работа. 

Същото нарушение е допуснато по пр. №Спор 20/10г. и пр. 

№3395/10г., по които наблюдаващи са били други прокурори от ОП- Стара 

Загора. 

 

Предмет на проверка бяха и пр. №5318/09г. и пр. 

№Спор38/11г..Проверяващият екип не е констатирал нарушения по 

тяхното образуване, движение и приключване. 

Във всички случаи за престъпление по чл. 343 от НК е налагано и 

наказанието по чл. 343г от НК. Като цяло налаганите наказания не са 

снизходителни. 

 

През 2010 г. са изготвени и внесени 5 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 част 

от делата, като 2 предложения за налагане на административно наказание 

по реда на чл.78а от НК са уважени, а по останалите 3бр. предложения към 

края на проверявания период съдът не се е произнесъл. 

   

Проверени са следните прокурорски преписки, избрани чрез случаен 

подбор: 

Пр. пр. №723/10г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Дичо Атанасов- Към прокурорското дело не е приложено копие 

от решението на съда. 

Не е приложено копие от съдебното решение и по пр. №4544/09г. на 

прокурор Митко Игнатов. 
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Констатира се добра практика на прокурор Дичо Атанасов 

както следва: в края на постановлението, с което се прави 

предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание са посочени 

лицата за призоваване, има справка за наложената мярка за 

неотклонение, писмените доказателства, веществените 

доказателства, имуществените вреди и разноските по делото. 

Добра практика от този вид е приложил и прокурор Митко Игнатов 

по пр. №3094/09г. Към прокурорското дело по тази преписка е приложено 

и копие от съдебното решение. 

 

ПРОТЕСТИ: 

 

През 2010г. прокурорите от ОП- Стара Загора са изготвили 19 

въззивни протеста.От тях 5 протеста са уважени, а 14 протеста са оставени 

без уважение. Три протеста  имат за предмет размера и вида на 

наказанието, наложено с първоинстанционната присъда. От тях единият от 

протестите е уважен, вторият е оставен без уважение, а третият не е 

разгледан към края на проверявания период. 

По- голямата част от протестите са срещу определения, с които ОС- 

Стара Загора е отменил постановления за прекратяване на наказателното 

производство. Това са общо 5 протеста. 

Както беше посочено по- горе 5 протеста са срещу разпореждане на 

съда по чл. 249 от НПК за връщане на делото на прокурора. 

Три протеста са във връзка с дела за мярка за неотклонение 

„задържане под стража” по реда на чл. 63 и сл. от НПК. 

Изготвен е и един касационен протест срещу оправдателна присъда 

на въззивната инстанция по дело на Районен съд, който е уважен от 

ВКС.Протестът е на прокурор Росица Стоянова. 

Протестите са добре мотивирани, с посочване на конкретни 

пороци на съдебните актове, исканията и мотивите за последните. 

 

През 2010 г. прокурорите от ОП Стара Загора са участвали общо в 

488бр. съдебни заседания по наказателни дел. От тях прокурорите са 

участвали в 327 съдебни заседания по първоинстанционни наказателни дела 

и в 161 заседания по въззивни наказателни дела. 

В най- голям брой съдебни заседания по пъровинстанционни 

наказателни дела е участвал прокурор Алексей Ангелов- 50бр. Прокурор 
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Христо Мишов е участвал в 45бр. съдебни заседания по 

първоинстанционни дела, а прокурор Митко Игнатов- в 32бр. съдебни 

заседания. 

В най- голям брой съдебни заседания по въззивни дела е участвала 

прокурор Юлияна Станева- 19 заседания по въззивни дела. Прокурор ваня 

меранзова е участвала в 16бр. заседания по въззивни дела, а всеки от 

прокурорите Петър Василев и Недялка Маринова е участвал в по 15 бр. 

заседания по въззивни наказателни дела.  

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на ОП- 

Стара Загора за периода 1.01.2010г.- 31.12.2010г. 

        Ревизионен акт от извършена комплексна 

ревизия на АП- Пловдив за дейността на ОП- Стара Загора през 2010г. 

 

 

2. Организация по изпълнение на наказанията и другите 

принудителни мерки. 

През 2010г. прокурорите от ОП- Стара Загора са приведели в 

изпълнение 107бр. присъди. Всички присъди са приведени в изпълнение в 

5 дневен срок. 

По присъди с наложено наказание „лишаване от свобода” по които 

осъдените лица не са задържани в продължение на повече от 30 дни 

прокурорите са координирали действията си с полицейските управления. 

При всички случаи, осъдените са били обявявани за ОДИ. 

Прокурорите сезирали служебно съда за извършване на кумулация. 

ОС- Стара Загора избягвал да се произнася по приложението на чл. 

25 от НК с присъдата ,особено когато лицето е с многократни осъждания. 

Често необходимостта от групиране на наказанията по различни 

присъди за едно и също осъдено лице се констатирала от съответната 

затворническа администрация, когато това лице започне реално да търпи 

наказанието „Лишаване от свобода”. В тези случаи прокурорите са 

извършвали огромна по обем предварителна дейност по проверка 

обосноваността на исканията за кумулация, инициирали са процедурата, а 

съдът е постановявал общо наказание в полза на осъдените лица. 

 С наказание „лишаване от свобода” органите по изпълнение на 

наказанието не са задържали 5лица, от в продължение на повече от 180 дни 

не са били задържани 2 лица. 
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По присъдите, които не са приведени в изпълнение поради 

невъзможност да се издирят осъдените лица, прокурорите периодично са 

изпращали напомнителни писма до службите на МВР, на които е 

възложено издирването. 

През 2010г. ОП- Стара Загора е прекъснала изпълнението на 

наказанието „лишаване от свобода” по отношение на две лица. 

Прокурорите са изготвяли своевременно предложения до съда по 

реда на чл. 306 от НПК за определяне на общо наказание по правилата на 

съвкупността и своевременно са се произнасяли по реда на чл. 417 от НПК 

вр. с чл. 59 от НК. 

Нито едно лице не е задържано над срока на присъдата. 

През 2010г. прокурорите от ОП- Стара Загора са взели участие в 122 

съдебни производства, свързани с изпълнение на наказанията по глава 35 

от НПК. 

Затворническата администрация при затвора гр. Стара Загора е 

уведомявала своевременно прокуратурата за всички случаи на незавърнали 

се от отпуск осъдени лица, за прекъсване изпълнението на наказанието им, 

както и за бягства или други отклонения от правилата за изтърпяване на 

наказанието. Не е имало случаи при които прокуратурата да не е 

уведомена за началото на изпълнението на наказанието лишаване от 

свобода, поради това, че лицето ,чиято присъда е изпратена за изпълнение 

в момента търпи друго наказание лишаване от свобода. Не е имало 

аналогични проблеми при наказанието пробация. 

Съществували са проблеми при изпълнение на наказанието лишаване 

от правоуправление на МПС. Имало е случаи при които осъдените лица не 

предават свидетелството си за правоуправление, с обяснението, че са го 

изгубили и фактически продължават да го използват, въпреки че са 

лишени от съответното право. 

През 2010г. не е имало бягства от затвора- гр. Стара Загора. 

В изпълнение на Указания И-42/2000г. и И-308/2008г. прокурорите 

от ОП- Стара Загора продължили дейността си по ежемесечни посещения в 

затвора гр. Стара Загора и ОС „ИН” сектор Арести гр. Стара Загора. 

Проверките имали за цел точното спазване на закона при приемане и 

настаняване на задържаните лица, спазване на правата и задълженията на 

задържаните лица и на лишените от свобода, спазване на законовите 

изисквания, свързани с битовите условия, медицинското обслужване, 

срещи със защитник, право на свиждане, ползване на неразрешени вещи и 

др. Проверявана е редовността на воденето на регистрите и дневниците. 
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През 2010г. не са констатирани случаи на неоснователно задържани лица. 

При по- голямата част от проверките прокурорите са констатирали, че 

правата на задържаните лица и на лишените от свобода се спазват. 

Проблемите са свързани главно с лошите битови условия, които в по- 

голямата си част не отговарят на европейските стандарти и с липсата на 

възможност за престой на открито в ОЗ”Следствени арести” гр.Стара 

Загора. Прокурорите не  са установили нарушения при ежемесечните 

проверки. 

В изпълнение на Указание №335/2010г. на ВКП през 2010г. е 

извършена тематична проверка в Затвора гр. Стара Загора и ОС”ИН” 

сектор Арести гр. Стара Загора за точното спазване на нормативните 

изисквания относно правата и задълженията на задържаните под стража 

лица. В резултата на проверката са констатирани 6 случая на притежаване 

на мобилни телефони в затвора гр. Стара Загора. 

Изключително значение при надзора за законност в местата за 

лишаване от свобода има участието на прокурора в работата на Комисиите 

по чл. 73 от ЗИНЗС, в които се вземат всички основни решения, имащи 

отношение към начина на изпълнение на наказанието „лишаване от 

свобода”. През 2010г. комисията по изпълнение на наказанията към 

затвора гр. Стара Загора е предложила 99 лишени от свобода за условно 

предсрочно освобождаване. ОС- Стара Загора е уважил всички 

предложения. Режимът на 138 лишени от свобода е променен в по- лек. 

Комисията е заменила режима със следващия по- тежък от първоначално 

определения на трима лишени от свобода. 

В затворническото общежитие от открит тип са настанени 78 лишени 

от свобода. Комисията по чл. 73 от ЗИНЗС на осн. чл. 75, ал.1,т.5 от 

ЗИНЗС е предложила пред ОС- Стара Загора 11 лишени от свобода да не 

изтърпяват наказанието в затворническо общежитие от открит тип. ОС- 

Стара Загора е уважил всички предложения. През 2010г. не са отменяни 

решения на Комисията по изпълнение на наказанията. 

През 2010г. са нараснали случаите при които наказанието 

„пробация” е заменено по чл. 43а, т.2 от НК с лишаване от свобода. При 

замяната често се определя наказание лишаване от свобода за кратки 

срокове- 5, 10 или 15 дни, а съществуващите затвори, като единствени 

места за лишаване от свобода не са пригодени за изтърпяване на 

наказанието „лишаване от свобода” за такива кратки срокове. 

Проверяващите се запознаха с изпълнителните преписки, азбучника 

и книгата за изпълнение на присъди. Книгата за присъдите се води 
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изрядно, като се посочват всички необходими данни и се отразяват 

периодично извършените проверки. Не бяха констатирани нарушения 

при тяхното образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на ОП- 

Стара Загора  за периода 1.01.2010г.- 31.12.2010г. 

        Констатации от извършена комплексна ревизия 

на АП- Пловдив за дейността на ОП- Стара Загора през 2010г. 

                         

3. Гражданско - съдебен надзор. 

 

През 2010 г. гражданско-съдебният надзор в   ОП Стара Загора се 

изразява в 94 участия на прокурори по граждански дела на ОС Стара 

Загора. От тях първоинстанционни са 77 бр. дела, а въззивни- 17бр. 

Прокурорите от ОП- Стара Загора са предявили и 4 иска. Прокурор 

Юлиана Станева е предявила 2 иска, прокурор Петър Василев е предявил 1 

иск и прокурор Нейка Тенева е предявила 1 иск. 

Прокурорите са се явявали добре подготвени за съдебните заседания, 

което се установява от факта, че съдът е възприемал техните становища. 

Изготвените искови молби са съобразени с изискванията на закона. 

Няма дела по ЗОДОВ, които да са приключили с влязло в сила решение. 

В прокуратурата се води тетрадка, в която се записват участията на 

прокурорите по граждански дела, но не се вписват основанията на които са 

образувани делата. 

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на ОП- 

Стара Загора за периода 1.01.2010г.- 31.12.2010г. 

 

4. Административно-съдебен надзор.  

 

В изпълнение на Заповед № ЛС-797/11.03.2008 г. на главния 

прокурор на Република България, прокурорите, които са отговаряли за 

административно- съдебния надзор са осъществявали дейност по 

разкриване и отстраняване на нарушения в дейността на администрацията, 

както и производство по дела, свързани с правомощията на прокуратурата 

по отделните закони, в сферата на административното право.  

През 2010г. прокурорите от ОП- Стара Загора за участвали в 152бр. 

административни дела. В 128бр. участието на прокурора е бил по силата на 

закона, а в 24 дела прокурорът е участвал по своя преценка. 
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Прокурорите са участвали активно в съдебните заседания и са давали 

мотивирани становища. 

В ОС- Стара Загора са били образувани общо  398бр. касационни 

административни производства. Прокурорите са взели участие във всички 

дела. 

В прокуратурата се водят отделни тетрадки, в които се отразява 

участието на прокурорите по касационни административни и 

административно- наказателни дела. Те се попълват от съдебните 

служители в прокуратурата. В тетрадката не се вписва  законовото 

основание за образуваните дела. 

Подадени са 74 предложения срещу незаконосъобразни актове на 

съда, от тях за възобновяване по ЗАНН- 71. От тях само едно предложение 

е оставено без уважение. 

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на ОП- 

Стара Загора  за периода 1.01.2010г.- 31.12.2010г. 

        Констатации от извършена комплексна ревизия 

на АП- Пловдив за дейността на ОП- Стара Загора през 2010г. 

 

ІV.2. Проверка по организацията  на съдебния надзор през 2011г.: 

 

1. Наказателно-съдебен надзор. 

 

През 2011г. прокурорите от ОП- Стара Загора са внесли в съда за 

разглеждане общо 138бр. дела. От тях 84бр. са обвинителни актове и 52бр. 

са споразумения и 2бр. постановления за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание. Окръжният 

прокурор Константин Тачев е внесъл 1бр. обвинителен акт, заместник- 

окръжният прокурор Дичо Атанасов- 6бр., заместник- окръжният прокурор 

Дончо Вучков- 1бр., прокурор Недялка Маринова- 13бр., прокурор Петър 

Василев- 11бр., прокурор Алексей Ангелов е внесъл 9бр. обвинителни 

актове, прокурор Христо Мишов- 7бр., прокурор Росица Стоянова- 6бр., 

прокурор Ваня Меранзова- 6бр.,  прокурорите Румен Арабаджиков и 

Константин Банчев- всеки по 5бр. обвинителни актове, прокурорите Митко 

Игнатов и  Нейка Тенева- всеки по 4бр. обвинителни актове, прокурор 

Петко Георгиев- 3бр., прокурор Юлияна Станева- 2бр., прокурор Радостин 

Рахнев- 1бр. обвинителен акт.  
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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. 

През  2011г. ОС- Стара Загора е постановил съдебни актове по 89бр. 

обвинителни актове. Осъдителни присъди по общия ред съдът е 

постановил по 29бр. обвинителни актове. Те са разпределени по 

прокурори както следва: по 5бр. обвинителни актове, внесени от прокурор 

Петър Василев, по 4бр. обвинителни актове, внесени от прокурор Росица 

Стоянова, по 3бр. обвинителни актове, внесени от прокурор Алексей 

Ангелов, по 3бр. обвинителни актове, внесени от прокурор Христо 

Мишов, по 2бр. обвинителни актове, внесени от прокурор Дичо Атанасов, 

по 2бр. обвинителни актове, внесени от прокурор Недялка Маринова, по 

2бр. обвинителни актове, внесени от прокурор Нейка Тенева, по 2бр. 

обвинителни актове, внесени от прокурор Петко Георгиев, по 2бр. 

обвинителни актове, внесени от прокурор Радостин Рахнев, по 2бр. 

обвинителни актове, внесени от прокурор Румен Арабаджиков, по 1бр. 

обвинителен акт, внесен от прокурор Константин Банчев, по 1бр. 

обвинителен акт, внесен от прокурор Константин Тачев.През 2011г. съдът 

не се е произнасял по обвинителни актове на прокурорите Ваня 

Меранзова, Дончо Вучков, Митко Игнатов и Юлияна Станева. 

През 2011г. ОС- Стара Загора е постановил две оправдателни 

присъди. Обвинителните актове са внесени от прокурор Росица Стоянова 

и прокурор Нейка Тенева. Срещу оправдателните присъди прокурорите  са 

подали протести, които към края на проверявания период не са разгледани. 

През 2011г. в съдебния район на ОП- Стара Загора са оправдани 19 лица, а 

оправданите лица с влязла в сила присъда са 14(вж. стр. 6 от Отчетен 

доклад за дейността на ОП- Стара Загора за 2011г.). 

През 2011г. ОС- Стара Загора е постановил 32бр. присъди по реда на 

глава 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие в производството пред 

първата инстанция”. 

 

Бяха проверените следните прокурорски дела, определени чрез 

случаен подбор: 

 

Пр. пр. №626/11г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Митко Игнатов- досъдебното производство е приключило на 3. 

05. 2011г. Прокурор Митко Игнатов внесъл обвинителен акт срещу И. Х. за 

извършено от него престъпление по чл. 304а от НК на 9. 05. 2011г., т. е. в 

срока по чл. 242, ал.3 от НПК.В ДП има веществено доказателство- 2 бр. 

банкнота с номинал 20 лв. и 5лв. запечатани в полиетиленов плик. Според 
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чл. 110, ал. 5 от НПК парите и другите ценности се предават за  пазене в 

търговска банка, обслужваща държавния бюджет. В прокурорското дело 

няма приемо- предавателен протокол по чл.110, ал.3 от НПК, съответно 

чл. 141, ал.2 от ПАРОАВАС. 

Няма приемо- предавателни протоколи за веществените 

доказателства  и по пр.  пр. №2046/11г. и пр. №4027/10г. и двете по описа 

на ОП- Стара Загора.По пр. №4027/10г. не е изпълнено и задължението по 

чл.110, ал.5 от НПК.По тези преписки наблюдаващи прокурори са били 

Росица Стоянова и Радостин Рахнев 

 

Към прокурорските дела не се прилага копие от постановения 

съдебен акт. Прилагат се справки съгласно т. 30 от Указание на ВКП № 

И- 21/16. 01. 2002г. 

 

Предмет на проверка бяха и пр. №3185/11г., и ПД№55/11г. и др. 

Проверяващият екип не намери нарушение по образуването и движението 

на тези преписки. 

 

През 2011г. съдът е прекратил и върнал на прокуратурата за 

отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения 21 дела 

/13 с разпореждане  по чл. 249 НПК, 4 с определение по чл. 288 НПК, 4бр. 

дела са върнати от АС- Пловдив на осн. чл. 334,т.1 от НПК/. Прокурорите 

от ОП- Стара Загора са подали 9 протеста срещу разпореждането, с 

което съдът е връщал делата.От тях 2 протеста са уважени, а 7 

протеста не са уважени. От общо върнатите от съда  дела 5бр. дела са на 

прокурор Петър Василев. От тях 4бр. са върнати с разпореждане и  1бр. е 

върнато от АС- Пловдив.  

Четири бр. дела съдът е върнал на прокурор Нейка Тенева. От тях 1 

бр. дело е върнато на осн. чл. 249 от НПК, 1 бр. с определение по чл. 288 от 

НПК и 2 бр. от АП- Пловдив.  

Три бр. дела съдът е върнал на прокурор Алексей Ангелов. И трите 

дела са върнати с разпореждане по чл. 249 от НПК. 

По  2бр. дела съдът е върнал на прокурор Константин Банчев и 

прокурор Юлиана Станева и по 1 дело съдът е върнал на прокурорите Ваня 

Меранзова, Дончо Вучков, Петко Георгиев, Румен Арабаджиков и Христо 

Мишов.  

 И през 2011г. са предприемани са множество мерки за намаляване 

броя на делата, върнати от съда на прокурора. Мерките, които подробно 

бяха описани в раздела за 2010г. прокурорите са предприемали и през 
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2011г. В допълнение следва да се посочи, че през 2011г. за повишаване на 

срочното и качествено разследване прокурорите са извършвали регулярни 

проверки на наблюдаваните от тях досъдебни производства, преписки и 

спрени досъдебни производства срещу известен извършител. Въпреки 

това през 2011г. процентът на върнатите дела за съдебния район на ОП- 

Стара Загора леко се е повишил- от 4.6% за 2010г. на 5.5% за 2011г. По 

отношение на ОП- Стара Загора делата, върнати от съда на прокурора 

представляват 29,1% от обвинителните актове, внесени през 2010г. и 25% 

от обвинителните актове, внесени през 2011г. Следователно мерките, 

които ОП- Стара Загора е предприела са довели до намаляване на броя на 

делата, които съдът е върнал на прокурора през 2011г. 

В обобщената справка за делата, върнати от съда на прокурора през 

2011г., която ОП- Стара Загора е изпратила на АП- Пловдив са посочени 

17бр. дела. От раздела за причините за връщане на делата става ясно, че 

най- голям брой дела съдът е върнал на прокурора поради процесуални 

нарушения, които прокурорът е допуснал при изготвяне на обвинителния 

акт- 14бр. От тях: 

а/поради несъответствие между обстоятелствената част на 

обвинителния акт и правната квалификация на деянието са върнати 6бр. 

дела- ПД№16/11, ПД№71/11г., ПД№67/11г., ПД№15/11г., ПД№81/11г., 

ПД№3/11 по описа на ОП- Стара Загора; 

б/поради липса на конкретизация на обвинението са върнати 6бр. 

дела- ПД№72/11г., ПД№50/11г., ПД№104/10г., ПД№40/11г., ПД№30/11г., 

ПД№5/11г.всичките по описа на ОП- Стара Загора; 

в/ поради непосочване в обвинителния акт в какви форми се е 

осъществило съучастието на всеки един от обвиняемите по отношение на 

другите е върнато 1бр.дело- ПД№8/11г. по описа на ОП- Стара Загора; 

г/поради други причини е върнато 1бр.дело- ПД№14/10г. по описа на 

ОП- Стара Загора; 

Поради съществени процесуални нарушения, допуснати от 

разследващия орган, които прокурорът, внесъл обвинителния акт не е 

забелязал са върнати 2бр. дела: 

а/поради неуведомяване на родителите на непълнолетен обвиняем 

при предявяване на разследването е върнато 1бр. дело- ПД№77/11г. по 

описа на ОП- Стара Загора; 

б/поради незапознаване на пострадалия или обвиняемия с правата им 

е върнато 1 бр. дело- ПД№101/10г. по описа на ОП- Стара Загора. 

В справката за делата, които съдът е върнал на прокурора през 2011г., 

изготвена от ОП- Стара Загора и изпратена на АП- Пловдив е посочено и 

1бр. споразумение, което съдът върнал поради липса на основания за 
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внасяне на делото със споразумение- ПД№13/10г. по описа на ОП- Стара 

Загора. 

 

Чрез случаен подбор бяха определени и проверени следните дела, 

върнати от съда на прокурора. Постановените съдебни актове са влезли в 

сила, а обвинителните актове се явяват окончателни за съответния етап от 

наказателното производство и поради това ще бъдат предмет на анализ 

съобразно правомощията на Инспектората към ВСС по чл.54, ал.1,т.3 от 

ЗСВ: 

 

1.Пр. пр. №697/08г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Юлияна Станева- на 14. 12. 2010г. ОП- Стара Загора внесла в 

ОС- Стара Загора обвинителен акт срещу А. Ц. за това, че в периода от 1. 

04. 2007г.- 14. 11. 2007г. в условията на продължавано престъпление, в гр. 

Стара Загора в качеството си на представляващ и управител на „А” ЕООД 

е избегна установяването на данъчни задължения: ДДС, като при 

представяне на информация пред органите по приходите:ТД на НАП- 

Стара Загора е използвал документи с невярно съдържание: справки- 

декларации по ЗДДС и прилежащите им дневници за покупки с описаните 

в тях данъчни фактури и приспаднал неследващ се данъчен кредит за 

съответните данъчни периоди, подробно посочени в обвинителния акт в 

размер общо на 797 741.08лв., което представлява данък в особено големи 

размери- престъпление по чл.255, ал.3 вр. с ал.1, т.6 пр. 1 и т. 7 вр. с чл. 26 

ал.1 от НК. 

Въз основа на така внесения обвинителен акт в ОС- Стара Загора 

било образувано НОХД№758/10г. по описа на същия съд. Съдия- 

докладчик по делото е съдия Татяна Гьонева. С разпореждане от 11. 03. 

2011г. тя установила, че не са налице основания за прекратяване или 

спиране на наказателното производство и насрочила съдебното заседание 

за 28. 03. 2011г. 

С определение, постановено на осн. чл. 288 от НПК на 28. 04. 2011г. 

тя прекратила съдебното производство и върнала делото на прокурора. В 

мотивите на определението посочила, че са допуснати „ несъответствия в 

данъчен период за месец август 2007г., като същите съществуват още в 

постановлението за привличане на лицето като обвиняем. За месец август в 

постановлението за привличане на обвиняем е допуснато несъответствие 

досежно основанието на фактури №98 и №99, а в обвинителния акт- 

досежно фактура №98. За данъчен период месец октомври 2007г.” в 

постановлението за привличане като обвиняем не били правилно отразени 
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датите на фактурите, с изключение на две от тях и основанията на 

фактурите, с изключение на две от тях. В обвинителния акт не били 

отразени вярно датите на фактурите за м. октомври 2007. 

При изготвяне на обвинителния акт прокурор Юлияна Станева не е 

проявила необходимата прецизност и допуснала фактически грешки при 

описване на датите и основанията за издаване на фактурите, посочени в 

определението на СтЗОС. 

С измененията на чл. 287, ал.1 от НПК, обнародвани в ДВ бр. 

32/2010г. се даде възможност на прокурора да повдига ново обвинение, 

когато на съдебното следствие установи основания за съществено 

изменение на обстоятелствената част на обвинението. Отпадна 

изискването тези обстоятелства да не са били известни на органите на 

досъдебното производство.Следователно с горепосочените изменения 

приложното поле на чл. 287, ал.1 от НПК се разпростира и върху 

обстоятелства, които са били известни на органите на досъдебното 

производство. Такава е хипотезата и в настоящия случай. 

Съдът може да върне делото на прокурора поради това, че в 

обвинителния акт датите и основанията за издадените фактури, които 

са предмет на обвинението са посочени неточно едва след изчерпване на 

възможността за упражняване на правомощието на прокурора по чл. 

287, ал.1 от НПК.В конкретния случай преценката на решаващият 

състав на ОС- Стара Загора за връщане на делото на прокурора се явява 

преждевременна. 

Основанията за връщане на делото, които съдът е посочил в 

протоколното определение от 28. 04. 2011г. е могло да бъдат 

констатирани още при произнасяне на разпореждането от 11. 03. 2011г. 

Противоречивото тълкуване на едни и същи факти и обстоятелства от 

страна на съдията- докладчик води до различни изводи и един от тях е, че 

проверката по чл. 248 от НПК е направена формално и без делото да е 

внимателно проучено. Това е довело до неоправдано забавяне на 

производството по делото с най- малко 1 месец и 17 дни. В случая не е 

включено времето, през което делото се обработва в различните 

канцеларии и времето за произнасяне на прокурора, които също са част 

от продължителността на наказателното производство и от разумния 

срок за неговото приключване.  

 

2. Пр. пр. №535/09г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Алексей Ангелов- с обвинителен акт от 17. 03. 2010г. ОП- 
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Стара Загора е предала на съд Е. Г. за престъпление по чл. 255, ал.3 във вр. 

с ал.1, т.2, т.6 и т.7 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК.Въз основа на така внесения 

обвинителен акт в ОС- Стара Загора било образувано НОХД№172/10г. със 

съдия- докладчик Мариана Христакиева.  

С разпореждане от 20. 04. 2010г. тя върнала делото на прокурора 

поради нарушения, допуснати при изготвяне на обвинителния акт. В 

мотивите на разпореждането посочила, че между обстоятелствена и 

заключителна част на обвинителния съществува противоречие. Според 

съдията- докладчик в обстоятелствената част на обвинителния акт не е 

посочено самото престъпление с всички елементи на фактическия състав 

съдържащи се в съответния текст на НК. 

Проверяващият екип намира, че обвинителният акт не посочва 

престъплението, извършено от обвиняемия, времето, мястото и начинът 

на извършването му. Вместо това се посочва какво установяват едни или 

други доказателства, събрани на ДП. Не е ясно има ли други 

доказателства, които опровергават установеното с посочените в 

обвинителния акт.Проверяващият екип намира, че при изготвяне на 

обвинителния акт прокурор Ангелов не е проявил необходимата 

прецизност. 

В разпореждането съдията- докладчик не е конкретизирала 

допуснатите нарушения, съгласно изискването на чл. 249, ал.2 от НПК. 

Тя не е посочила кои елементи от фактическия състав, съдържащи се в 

съответния текст на НК не са посочени в обстоятелствената част на 

обвинителния акт, но са посочени в неговия диспозитив. Без да се посочат 

конкретните недостатъци на обвинителния акт не би могло да се 

направи обоснован извод за наличие на противоречие между неговата 

обстоятелствена част и диспозитива. Липсата на конкретика в 

горепосоченото разпореждане води до затруднения при изпълнение на 

разпореждането на съда. 

На 16. 03. 2011г. ОП- Стара Загора внесла в ОС- Стара Загора нов 

обвинителен акт, с който предала на съд Е. Г. за престъпление по чл.255, 

ал.3 във вр. с ал. 1, т.2, т.6 и т.7 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК. въз основа на 

така внесения обвинителен акт е образувано НОХД№214/11г. със съдия- 

докладчик Мариана Христакиева. 

С разпореждане от 8. 06. 2011г. тя върнала делото на прокурора 

поради нарушения, допуснати при изготвяне на обвинителния акт. В 

мотивите на разпореждането посочила, че между обстоятелствена и 

заключителна част на обвинителния акт по п. 4, 5, 6, 8, 9, 12 и 14 е налице 
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несъответствие в номерата на подадените справки- декларации за 

съответните данъчни периоди. Според съдията неточното посочване води 

до порочност, защото не позволява да се разбере въз основа на кои 

документи прокурорът е формулирал обвинението си. 

Внимателното запознаване с обвинителния акт сочи, че номерата 

на справките- декларации, посочено в обстоятелствената част и в 

диспозитива на обвинителния акт са идентични. В началото на 

обстоятелствената част на обвинителния акт при посочване на 

входящия номер на справките- декларации не е посочен кода на ТДД- 

Стара Загора, до което е адресиран документа и който е един и същ за 

всички данъчни субекти със седалище в неговия данъчен район. Прокурор 

Ангелов е посочил този код при изписване на престъплението в 

обстоятелствената част на обвинителния акт и в диспозитива на 

обвинението, като при изписване на кода на ТДД – Стара Загора по т.12 

от ОА е допуснал и техническа грешка. Посочването или непосочването 

на кода на съответното териториално данъчно учреждение в справката- 

декларация по ЗДДС не е съществена част от индивидуализацията на 

документа. Този код дори не винаги се изписва. Разминаването не води до 

неяснота на обвинението. Следователно няма противоречие между 

обстоятелствена част и диспозитив на обвинителния акт, което да е 

довело до неяснота на обвинението и с това да е нарушило правото на 

защита на обвиняемия. Доводите на съда не се подкрепят от 

съдържанието на обвинителния акт. 

С измененията на чл. 287, ал.1 от НПК, обнародвани в ДВ бр. 

32/2010г. се даде възможност на прокурора да повдига ново обвинение, 

когато на съдебното следствие установи основания за съществено 

изменение на обстоятелствената част на обвинението. Отпадна 

изискването тези обстоятелства да не са били известни на органите на 

досъдебното производство.Следователно с горепосочените изменения 

приложното поле на чл. 287, ал.1 от НПК се разпростира и върху 

обстоятелства, които са били известни на органите на досъдебното 

производство. Такава е хипотезата и в настоящия случай. 

Съдът може да върне делото на прокурора в случай, че според него 

в обстоятелствената част на обвинителния акт и в неговия диспозитив 

едни и същи справки- декларации са посочени с различни номера и това 

води до съществено изменение на обстоятелствената част на 

обвинението едва след изчерпване на възможността за упражняване на 

правомощието на прокурора по чл. 287, ал.1 от НПК в открито съдебно 
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заседание.В конкретния случай преценката на решаващият състав на ОС- 

Стара Загора за връщане на делото на прокурора се явява 

преждевременна. 

Проверяващият екип констатира и противоречие в практиката на 

съдията- докладчик изразяваща се в следното: 

При проверката по чл. 248 от НПК, извършена на ОА, внесен на 17. 

03. 2010г. съдия Христакиева е приела, че разминаването в посочването 

на кода на ТДД- Стара Загора в обстоятелствената част на ОА и 

диспозитива, съществуващо в т.4 до т.9 и т. 15 от ОА не води до 

противоречие между тези негови части и до „съществено накърняване 

процесуалните права на обвиняемия, по отношение на който обвинението 

следва да бъде формулирано точно и ясно”. 

При проверката по чл. 248 от НПК, извършена на ОА, внесен на 16. 

03. 2011г. съдия Христакиева застъпила обратното становище. Според 

нея разминаването в посочването на кода на ТДД- Стара Загора в 

обстоятелствената част на ОА и диспозитива, съществуващо в пункт 4, 

5, 6, 8, 9, 12 и 14 от ОА води до противоречие между тези негови части и 

до „съществено накърняване процесуалните права на обвиняемия, по 

отношение на който обвинението следва да бъде формулирано точно и 

ясно”. 

3.Пр. пр. №1315/10г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Петър Василев- с обвинителен акт от 3. 02. 2011г. ОП- Стара 

Загора е предала на съд И. А. А. за престъпление по чл. 321, ал.3, т.1 във 

вр. с чл. 321, ал.1 от НК и за престъпление по чл. 354а, ал.2, т.4, вр. с ал.1 

вр. с чл. 20, ал.3 и ал.4 вр. с чл. 29, ал.1,б. „а” и б.”б” от НК.Въз основа на 

така внесения обвинителен акт в ОС- Стара Загора било образувано 

НОХД№101/11г. със съдия- докладчик Красимира Дончева.  

С разпореждане от 25. 02. 2011г. тя върнала делото на прокурора 

поради нарушения, допуснати при изготвяне на обвинителния акт. В 

мотивите на разпореждането посочила, че в обстоятелствената част на 

обвинителния акт прокурорът не е посочил факти и обстоятелства досежно 

самото образуване на престъпна група и създаването й именно с цел да 

вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 354а от НК. По- 

конкретно според съдията- докладчик, не са посочени факти и 

обстоятелства дали Арабаджиев е познавал всеки от участниците в 

престъпната група и по- специално участниците П. Б. , Д. М. и Ф. Н., по 

какъв начини и чрез какви действия обвиняемият е нареждал на 



 78 

участниците осъществяването на съответната престъпна дейност, по какъв 

начин им е възлагал задачите и как е упражнявал контрол върху тях. 

Според съдията- докладчик съществува противоречие между 

фактическите обстоятелства, изложени в обстоятелствената част на ОА и 

диспозитива досежно една от формите на изпълнителното деяние по 

обвинението за първото престъпление.В обстоятелствената част 

прокурорът посочил, че обв. А. уговорил св. М. Г. да организира група, 

която да започне да се занимава с разпространение на наркотици, като 

самият той щял да ръководи групата. В същото време в диспозитива той е 

обвинен, че е организирал и ръководил ОПГ като освен св. Г. се изброяват 

още четирима участници. 

Съдия Дончева посочила, че в обстоятелствената част на 

обвинителния акт не са изложени никакви факти досежно участието на 

обв. А. в осъществяването на второ престъпление по обвинението. Не са 

описани умишлените действия, чрез които е извършено подбудителството 

и помагачеството ,при това поотделно за всяка от формите на съучастието, 

както и спрямо кой от съучастниците обвиняемият е действал като 

подбудител и/или помагач. 

Срещу така постановеното разпореждане прокурор Василев подал 

протест. С определение по ЧНД№155/11г. на АС- Пловдив разпореждането 

на съдия Красимира Дончева е потвърдено. 

Според проверяващия екип доводите на съдията- докладчик 

досежно второто престъпление са основателни. Доводите относно 

второто престъпление са в пълно съответствие с ОА, но в този случай не 

е налице неяснота на обвинението, което е отстранимо съществено 

нарушение на процесуалните правила, довело до нарушаване на правото 

на защита на обвиняемия.Когато в обвинителния акт не са описани 

действия, които осъществяват състава на престъпление това не води до 

неяснота. Напротив то съвършено ясно показва, че няма извършено 

престъпление. Следователно по отношение на престъплението по чл. 

354а, ал.2, т.4 вр. с ал.1 вр. с чл. 20, ал.3 и ал.4 вр. с чл. 29, ал.1, б. „а” и б. 

„б” от НК хипотезата на чл. 248, ал.2,т.3 от НПК не е налице. 

Наред с недостатъците, посочени от съдията- докладчик така 

внесеният ОА страда и от други пороци- напр. обвинението е по чл. 29, 

ал.1, б. „а” и б. „б” от НК, а в ОА е посочено само едно осъждане на 

обвиняемия А. Със споразумение №173/16.12.2009г. той бил осъден на 2 

години „лишаване от свобода” за престъпление по чл. 354а, ал.2. Към 

датата на внасяне на обвинителния акт обвиняемият изтърпявал 
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наказанието в затвора в гр. Стара Загора. Това осъждане мотивира 

квалификацията по чл. 29, ал.1,б.”а” от НК. В ОА не са посочени 

осъждания, които да мотивират престъпление, извършено в условията 

на чл. 29, ал.1, б.”б” от НК. Прокурорът е посочил като отегчаващи 

отговорността обстоятелства предишни осъждания. Същите не са 

конкретизирани. Не е ясно те имат ли значение за правната 

квалификация на деянието или не. 

Обвинителният акт е изготвен от прокурор Петър Василев. 

Проверяващият екип намира, че при изготвяне на обвинителния акт 

прокурор Петър Василев не е проявил необходимата прецизност. 

 

4. Пр. пр. №1088/11г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Петър Василев- с обвинителен акт от 27. 09. 2011г. ОП- Стара 

Загора е предала на съд М. С. за престъпление по чл. 116, ал.1, т.6 във вр. с 

чл. 115 вр. с чл. 29, ал.1,б. „а” и б.”б” от НК.Въз основа на така внесения 

обвинителен акт в ОС- Стара Загора било образувано НОХД№655/11г. със 

съдия- докладчик Соня Каменова.  

С разпореждане от 3. 10. 2011г. тя върнала делото на прокурора 

поради нарушения, допуснати при изготвяне на обвинителния акт. В 

мотивите на разпореждането посочила, че са нарушени процесуалните 

права на пострадалите- наследниците на убития И. П. като подробно  и 

изчерпателно мотивирала това свое становище. 

Отделно от това според съдията- докладчик в обстоятелствената част 

на обвинителния акт прокурорът не е посочил факти и обстоятелства, 

които да обосновават обвинение за убийство, извършено по особено 

мъчителен за жертвата начин. 

Внимателното запознаване с обвинителния акт и становището на 

прокурор Василев водят до извода, че мнението на съдията- докладчик 

кореспондира с доказателствата по делото и обвинителния акт. В ОА 

прокурорът е посочил, че смъртта на П. не настъпила веднага, а след 

силни болки и мъчения, но без посочването на факти в подкрепа на това 

твърдение, то остава необосновано. 

Наред с недостатъците, посочени от съдията- докладчик така 

внесеният ОА страда и от други пороци- напр. в приложението на ОА е 

посочено, че спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение 

„задържане под стража”, но не е изпълнено задължението по чл. 246, 

ал.4 от НПК, защото не е посочена датата, на която е наложена тази 

мярка. 
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Наред с това като отегчаващи отговорността обстоятелства 

прокурор Василев посочил”множество квалифициращи обстоятелства”. 

Отегчаващите отговорността обстоятелства са факти от 

действителността, които не са предвидени в закона и които обуславят 

по- висока обществена опасност на деянието и дееца и по- голяма 

укоримост на престъпното поведение.Съгласно чл. 56 от НК не са 

отегчаващи обстоятелства тези, които са взети предвид от закона при 

определяне на съответното престъпление. Определянето на „множество 

квалифициращи обстоятелства” като отегчаващи обстоятелства е в 

противоречие със закона. 

Обвинителният акт е изготвен от прокурор Петър Василев. 

Проверяващият екип намира, че при осъществяване на правомощията на 

наблюдаващия прокурор и при изготвяне на обвинителния акт прокурор 

Петър Василев не е проявил необходимата прецизност. 

5. Пр. пр. №3785/10г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Константин Банчев- с обвинителен акт от 10. 01. 2011г. ОП- 

Стара Загора е предала на съд Г. Е. за престъпление по чл. 304а от НК.Въз 

основа на така внесения обвинителен акт в ОС- Стара Загора било 

образувано НОХД№32/11г. със съдия- докладчик Татяна Гьонева.  

С разпореждане от 24. 01. 2011г. тя върнала делото на прокурора 

поради нарушения, допуснати при изготвяне на обвинителния акт. В 

мотивите на разпореждането посочила, че обвинението не съответства на 

цифрово изписаната материалноправна норма, действаща към момента на 

извършване на деянието. Деянието е извършено на 17. 11. 2010г. По това 

време съставът на чл. 304а изисква подкупът да бъде предложен на 

длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, 

включително полицейски орган. Формулировката на обвинението на 

Емилов ри повдигане на обвинението и при предаване на съд  не е пълна. 

Тя не съдържа всички задължителни реквизити на състава на чл. 304а от 

НК. Според чл. 246, ал.2 от НПК и според задължителната съдебна 

практика в заключителната част на обвинителния акт се посочва правната 

квалификация на деянието. 

Обвинителният акт е внесен от прокурор Константин 

Банчев.Проверяващият екип намира, че при осъществяване 

правомощията на наблюдаващ прокурор и при  изготвяне на обвинителния 

акт прокурор Банчев не е проявил необходимата прецизност. 

Проверяващият екип намира, че разпореждането на съда е 

съобразено със задължителната съдебна практика и закона. 
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6. Пр. пр. №873/11г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Дончо Вучков- с обвинителен акт от 07. 09. 2011г. ОП- Стара 

Загора е предала на съд Г. С. за престъпление по чл. 199, ал.1,т.4, вр. с чл. 

198, ал.1 вр. с чл. 29, ал.1,б.”а” е б.”б вр. с чл. 26, ал.3, вр. с ал.1 от НК.Въз 

основа на така внесения обвинителен акт в ОС- Стара Загора било 

образувано НОХД№637/11г. със съдия- докладчик Мариана Христакиева.  

С определение от 07. 11. 2011г. тя върнала делото на прокурора 

поради нарушения, допуснати при изготвяне на обвинителния акт. В 

мотивите на определението посочила, че в обвинителния акт има 

несъответствие между обстоятелствената част и заключителната 

такава.Обстоятелствата, изложени в обвинителния акт сочат на 

престъпление по чл. 196 НК, което е продължавано и на престъпление по 

чл. 199, ал.1,т.4 от НК осъществено с едно деяние. В заключителната част 

на обвинителния акт на подсъдимия С. е предаден на съд с обвинение за 

престъпление по чл.199, ал.1,т.4, вр. с чл. 198, ал.1 вр. с чл. 29, ал.1,б.”а” е 

б.”б вр. с чл. 26, ал.3, вр. с ал.1 от НК. 

Обвинителният акт е внесен от прокурор Дончо Вучков. Поради 

заболяване на прокурор Вучков в съдебно заседание е участвал прокурор 

Петър Василев. При изразяване на позиция по въпроса за даване на ход на 

делото той защитил становище според което ход на делото не следва да 

се дава. В подкрепа на това становище посочил доводи, че по делото е 

допуснато отстранимо процесуално нарушение, което нарушава правото 

на защита на подсъдимия. Според прокурор Василев в обвинителния акт 

деянията на подсъдимия С. са квалифицирани неправилно. При условията 

на продължавано престъпление са извършени само кражбите, а 

грабежът е осъществен с едно деяние. Съставът на грабежа не поглъща 

състава на кражбите. Налице е реална съвкупнаст, която следва да 

намери адекватно отражение в обвинителния акт. Поради това делото 

следва да се върна на прокурора за отстраняване на допуснатото 

нарушение.Съдът възприел аргументите на прокурор Василев. 

Проверяващият екип намира, че при изготвяне на обвинителния акт 

прокурор Вучков не е проявил необходимата прецизност. 

Проверяващият екип намира, че съдията- докладчик не е извършил 

проверката по чл. 248 от НПК с необходимото старание и  

задълбоченост. В случай, че беше проучил внимателно делото преди 

внасянето му в открито съдебно заседание, съдията- докладчик щеше да 

постанови разпореждане, с което да върне делото на прокурора още във 
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фазата на подготвителните действия за разглеждане на делото в 

съдебно заседание и предаване на обвиняемия на съд. 

 

7. Пр. пр. №1235/11г. по описа на ОП- Стара Загора, наблюдаващ 

прокурор Ваня Меранзова- с обвинителен акт от 03. 11. 2011г. ОП- Стара 

Загора е предала на съд Ж. М. П. за престъпление по чл. 115 вр. с чл. 63, 

ал.1, т.2 от НК.Въз основа на така внесения обвинителен акт в ОС- Стара 

Загора било образувано НОХД№760/11г. със съдия- докладчик Татяна 

Гьонева.  

С определение от 10. 11. 2011г. тя върнала делото на прокурора 

поради нарушения, допуснати на досъдебното производство. при 

предявяване на разследването не е изпълнено изискването на чл. 392, ал.1 

от НПК, която изисква за предявяване на разследването да бъдат 

уведомени родителите на непълнолетния обвиняем. 

В разпореждането си съдия Гьонева обърнала внимание, че в 

протоколите за предявяване на разследването неправилно е отразено, че на 

осн. чл. 226, ал.1 от НПК делото е докладвано на прокурор при Районна 

прокуратура. 

Обвинителният акт е изготвен от прокурор Ваня Меранзова. 

Проверяващият екип намира, че при упражняване на правомощията на 

наблюдаващ прокурор и при осъществяване на преценката по чл. 242 от 

НПК прокурор Меранзова не е проявила необходимата прецизност. 

 

През 2011г. в хода на съдебното следствие са сключени 26бр. 

споразумения. С предложение за решаване на делото със споразумение по 

чл. 381 и сл. от НПК са внесени 52бр. дела. Съдът е одобрил 51броя 

споразумения. Някои от споразуменията по които се е произнесъл съда са 

внесени през предходен период. Съдът не е одобрил едно споразумение, 

внесено от прокурор Росица Стоянова. 

 

 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: 

 

Пр. пр. №Спор. 6/11г. по описа на ОП- Стара Загора, 

наблюдаващ прокурор Дичо Атанасов- на 28. 01. 2011г. е сключено 

споразумение с В. Д. за извършено от нея престъпление  по чл. 282, ал.1, 



 83 

предл.1, алт.1 от НК. В споразумението не е посочена формата на вината и 

по този начин не е изпълнено изискването на чл. 381, ал.5 ,т.1 от НПК. В 

прокурорското дело се съдържа само проект за споразумение.  

Не е посочена формата на вината и в споразумение по пр. 

№Спор.17/11г. с наблюдаващ прокурор Митко Игнатов пр. №Спор.27/11г.  

и пр. №Спор.22/11г.  с наблюдаващ прокурор Румен Арабаджиков 

 

Пр. пр. №Спор. 8/11г. по описа на ОП- Стара Загора, 

наблюдаващ прокурор Митко Игнатов- на 19. 01. 2011г. е сключено 

споразумение с П. С. за престъпление по чл. 354а, ал.1 от НК. на С. е 

наложено наказание „лишаване от свобода в размер на 3 години и глоба в 

размер на 20 000лв.На осн. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието 

е отложено за срок от 5 години. Не е посочено на кого се възлага 

възпитателната работа и по този начин не е изпълнено изискването на чл. 

381, ал.5, т.4 от НПК.  

Не е посочено на кого се възлага възпитателната работа и по този 

начин не е изпълнено изискването на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК и по пр. 

№Спор.22/11г., както и по пр. №Спор.18/11г. с наблюдаващ прокурор 

Алексей Ангелов, пр. №Спор.30/11г. с наблюдаващ прокурор Радостин 

Рахнев 

 

Предмет на проверка бяха и пр.Спор№36/11г., пр. №Спор.39/11г., пр. 

№Спор.38/11г., ПД№76/11г. и др. Проверяващият екип не откри 

нарушения по образуването и приключването на тези преписки. 

 

Към споразуменията не се прилага копие от определението на съда, 

с което се одобрява сключеното споразумение.  

Във всички случаи за престъпление по чл. 343 от НК е налагано и 

наказанието по чл. 343г от НК. Като цяло налаганите наказания не са 

снизходителни. 

 

През 2010 г. са изготвени и внесени 2 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 уважил 5 

предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а 

от НК. По едно предложение съдът е прекратил делото на осн. чл. 378, 

ал.4,т.3 от НПК. През проверявания период съдът се  е произнасял и по 

предложения, внесени през предходния период. 
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ПРОТЕСТИ: 

 

През 2011г. прокурорите от ОП- Стара Загора са изготвили 18 

въззивни протеста.От тях 3 протеста са уважени, а 7 протеста са оставени 

без уважение. Към края на проверявания период съдът не се е произнесъл 

по останалите протести.  

Прокурорите са подали 5 протеста срещу изцяло и частично 

оправдателни присъди и решения. От тях 1 е уважен, а останалите 4бр. не 

са разгледани до края на проверявания период. 

Най- голям брой протести прокурорите са подали срещу 

разпореждането на съд по чл. 249 от НПК. Както беше посочено и по- горе 

прокурорите от ОП- Стара Загора са подали 9 протеста срещу 

разпореждането, с което съдът е връщал делата.От тях 2 протеста са 

уважени, а 7 протеста не са уважени.  

 

Протестите са добре мотивирани, с посочване на конкретни 

пороци на съдебните актове, исканията и мотивите за последните. 

 

През 2011 г. прокурорите от ОП Стара Загора са участвали общо в 

544бр. съдебни заседания по наказателни дел. От тях прокурорите са 

участвали в 363 съдебни заседания по първоинстанционни наказателни дела 

и в 181 заседания по въззивни наказателни дела. 

В най- голям брой съдебни заседания по първоинстанционни дела е 

участвал прокурор Алексей Ангелов-42бр., прокурор Росица Стоянова е 

участвала в 34бр. заседания по първоинстанционни дела, а прокурор 

Христо Мишов- в 32 заседания по първоинстанционни дела. 

В най- голям брой заседания по въззивни дела е участвал прокурор 

Петко Георгиев- 33бр., прокурор Дончо Вучков е участвал в заседания по 

20бр. въззивни дела, а прокурор Ваня Меранзова- 18 заседания по въззивни 

дела. 

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на ОП- 

Стара Загора за периода 1.01.2011г.- 31.12.2011г. 
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2. Организация по изпълнение на наказанията и другите 

принудителни мерки. 

През 2011г. прокурорите от ОП- Стара Загора са приведели в 

изпълнение 111бр. присъди. Всички присъди са приведени в изпълнение в 

5 дневен срок. 

По присъди с наложено наказание „лишаване от свобода” по които 

осъдените лица не са задържани в продължение на повече от 30 дни 

прокурорите са координирали действията си с полицейските управления. 

При всички случаи, осъдените са били обявявани за ОДИ. 

На осн. чл. 415 от НПК е отложено наказанието в 2 случая. 

Прокурорите сезират служебно съда за извършване на кумулация. 

ОС- Стара Загора избягвал да се произнася по приложението на чл. 

25 от НК с присъдата ,особено когато лицето е с многократни осъждания. 

Често необходимостта от групиране на наказанията по различни 

присъди за едно и също осъдено лице се констатирала от съответната 

затворническа администрация, когато това лице започне реално да търпи 

наказанието „Лишаване от свобода”. В тези случаи прокурорите са 

извършвали огромна по обем предварителна дейност по проверка 

обосноваността на исканията за кумулация, инициирали са процедурата, а 

съдът е постановявал общо наказание в полза на осъдените лица. 

 С наказание „лишаване от свобода” органите по изпълнение на 

наказанието не са задържали  2 лица, от тях над 180 дни - няма. 

По присъдите, които не са приведени в изпълнение поради 

невъзможност да се издирят осъдените лица, прокурорите периодично са 

изпращали напомнителни писма до службите на МВР, на които е 

възложено издирването. 

По чл. 70 и чл. 71 от НК за изготвени предложения за 3 лица, като 

всички са уважени. 

През 2011г. ОП- Стара Загора е прекъснала изпълнението на 

наказанието „лишаване от свобода” по отношение на 33 лица. Няма случаи 

на прекъсване на наказанието поради опасност от неоснователно 

задържане. 

Прокурорите са изготвяли своевременно предложения до съда по 

реда на чл. 306 от НПК за определяне на общо наказание по правилата на 

съвкупността и своевременно са се произнасяли по реда на чл. 417 от НПК 

вр. с чл. 59 от НК. 

Нито едно лице не е задържано над срока на присъдата. 
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През 2010г. прокурорите от ОП- Стара Загора са взели участие в 122 

съдебни производства, свързани с изпълнение на наказанията по глава 35 

от НПК. 

Затворническата администрация при затвора гр. Стара Загора е 

уведомявала своевременно прокуратурата за всички случаи на незавърнали 

се от отпуск осъдени лица, за прекъсване изпълнението на наказанието им, 

както и за бягства или други отклонения от правилата за изтърпяване на 

наказанието. Не е имало случаи при които прокуратурата да не е 

уведомена за началото на изпълнението на наказанието лишаване от 

свобода, поради това, че лицето ,чиято присъда е изпратена за изпълнение 

в момента търпи друго наказание лишаване от свобода. Не е имало 

аналогични проблеми при наказанието пробация. 

Съществували са проблеми при изпълнение на наказанието лишаване 

от правоуправление на МПС. Имало е случаи при които осъдените лица не 

предават свидетелството си за правоуправление, с обяснението, че са го 

изгубили и фактически продължават да го използват, въпреки че са 

лишени от съответното право. 

През 2011г. не е имало бягства от затвора- гр. Стара Загора. 

В изпълнение на Указания И-42/2000г. и И-308/2008г. прокурорите 

от ОП- Стара Загора продължили дейността си по ежемесечни посещения в 

затвора гр. Стара Загора и ОС „ИН” сектор Арести гр. Стара Загора. 

Проверките имали за цел точното спазване на закона при приемане и 

настаняване на задържаните лица, спазване на правата и задълженията на 

задържаните лица и на лишените от свобода, спазване на законовите 

изисквания, свързани с битовите условия, медицинското обслужване, 

срещи със защитник, право на свиждане, ползване на неразрешени вещи и 

др. Проверявани е редовността на воденето на регистрите и дневниците. 

През 2011г. не са констатирани случаи на неоснователно задържани 

лица.При по- голямата част от проверките прокурорите са констатирали, 

че правата на задържаните лица и на лишените от свобода се спазват. 

Проблемите са свързани главно с лошите битови условия, които в по- 

голямата си част не отговарят на европейските стандарти и с липсата на 

възможност за престой на открито в ОЗ”Следствени арести” гр.Стара 

Загора. Прокурорите не  са установили нарушения при ежемесечните 

проверки. 

Изключително значение при надзора за законност в местата за 

лишаване от свобода има участието на прокурора в работата на Комисиите 

по чл. 73 от ЗИНЗС, в които се вземат всички основни решения, имащи 
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отношение към начина на изпълнение на наказанието „лишаване от 

свобода”. През 2011г. комисията по изпълнение на наказанията към 

затвора гр. Стара Загора е предложила 87 лишени от свобода за условно 

предсрочно освобождаване. ОС- Стара Загора е уважил всички 

предложения. Режимът на 132 лишени от свобода е променен в по- лек. 

Комисията е заменила режима със следващия по- тежък от първоначално 

определения на двама лишени от свобода. 

В затворническото общежитие от открит тип са настанени 152 

лишени от свобода. Комисията по чл. 73 от ЗИНЗС на осн. чл. 75, ал.1,т.5 

от ЗИНЗС е предложила пред ОС- Стара Загора 10 лишени от свобода да 

не изтърпят наказанието в затворническо общежитие от открит тип. ОС- 

Стара Загора е уважил всички предложения. През 2011г. не са отменяни 

решения на Комисията по изпълнение на наказанията. 

Случаите при които наказанието „пробация” е заменено по чл. 43а, 

т.2 от НК с лишаване от свобода продължили да нарастват. При замяната 

често се определя наказание лишаване от свобода за кратки срокове- 5, 10 

или 15 дни, а съществуващите затвори, като единствени места за лишаване 

от свобода не са пригодени за изтърпяване на наказанието „лишаване от 

свобода” за такива кратки срокове. 

Проверяващите се запознаха с изпълнителните преписки, азбучника 

и книгата за изпълнение на присъди. Книгата за присъдите се води 

изрядно, като се посочват всички необходими данни и се отразяват 

периодично извършените проверки. Не бяха констатирани нарушения 

при тяхното образуване, движение и приключване. 

Бяха проверени следните присъдни преписки, избрани чрез случаен 

подбор: 

Пр.№Р48/11г., Пр. №3/11г., Пр.№Р64/11г.,Пр.№Р40/11г., пр. 

№Р17/11г., пр. №Р8/11г., пр. №Р17/11г., пр. №Р61/11г., пр. №Р33/11г., пр. 

№Р5/11г., пр. №Р57/11г., пр. №Р63/11г., пр. №Р11/11г. и др. По тях са 

работили прокурорите Христо Мишов, Радостин Рахнев и Петко 

Георгиев.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. 

Прокурорите по изпълнение на наказанията периодично са 

извършвали проверка на книгата за изпълнение на присъдите и след 

констатация за липса на уведомителни писма, касаещи начало и край на 
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изпълнението на наказанието са изпращали на компетентните органи 

напомнителни писма. 

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на ОП- 

Стара Загора  за периода 1.01.2011г.- 31.12.2011г. 

         

 3. Гражданско - съдебен надзор. 

 

През 2011 г. гражданско-съдебният надзор в   ОП Стара Загора се 

изразява в 111 участия на прокурори по граждански дела на ОС Стара 

Загора. От тях първоинстанционни са 103 бр. дела, а въззивни- 8бр. 

Прокурорите от ОП- Стара Загора са предявили и 7 иска. Прокурор Румен 

Арабаджиков е предявил 2 иска, прокурор Петър Василев е предявил 1 иск 

, прокурор Росица Стоянова е предявила 1 иск, прокурор Петко Георгиев е 

предявил 1 иск, прокурор Ваня Меранзова е предявила 1 иск и прокурор 

Нейка Тенева е предявила 1 иск. 

Прокурорите са се явявали добре подготвени за съдебните заседания, 

което се установява от факта, че съдът е възприемал техните становища. 

Изготвените искови молби са съобразени с изискванията на закона. 

Няма дела по ЗОДОВ, които да са приключили с влязло в сила решение. 

В прокуратурата се води тетрадка, в която се записват участията на 

прокурорите по граждански дела и основанията на които са образувани 

делата. 

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на ОП- 

Стара Загора за периода 1.01.2011г.- 31.12.2011г. 

 

4. Административно-съдебен надзор.  

 

В изпълнение на Заповед № ЛС-797/11.03.2008 г. на главния 

прокурор на Република България, прокурорите, които са отговаряли за 

административно- съдебния надзор са осъществявали дейност по 

разкриване и отстраняване на нарушения в дейността на администрацията, 

както и производство по дела, свързани с правомощията на прокуратурата 

по отделните закони, в сферата на административното право.  

През 2011г. прокурорите от ОП- Стара Загора за участвали в 76бр. 

административни дела. В 58бр. участието на прокурора е било по силата на 

закона, а в 18 дела прокурорът е участвал по своя преценка. 
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Прокурорите са участвали активно в съдебните заседания и са давали 

мотивирани становища. 

В прокуратурата се водят отделни тетрадки, в които се отразява 

участието на прокурорите по касационни административни и 

административно- наказателни дела. Те се попълват от съдебните 

служители в прокуратурата. В тетрадката се вписва  законовото основание 

за образуваните дела. 

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на ОП- 

Стара Загора  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. 

ОП- Стара Загора е добре администрирана прокуратура, като 

издаваните актове и разпореждания на Окръжния прокурор са в 

съответствие и в изпълнение на актовете на по – горестоящите 

прокуратури. В случай на необходимост той е проявявал активност като 

е издавал заповеди и разпореждания по своя инициатива. Всички 

прокурори и съдебни служители в ОП- Стара Загора се уведомяват за 

издаваните от административния ръководител заповеди срещу подпис, 

което гарантира тяхното изпълнение. 

В този смисъл са и констатациите на комплексната ревизия на АП- 

Пловдив, според които със своята дейност той се е утвърдил като 

сериозен административен ръководител. Окръжният прокурор 

Константин Тачев е изпълнил техните препоръки за проявяване на по- 

голяма взискателност към прокурорите от ОП- Стара Загора. 

Предприети са съответните действия за заемане на свободните 

щатни бройки за прокурори, с оглед ограничаване на командироването на 

прокурори от районните прокуратури в ОП- Стара Загора за различни 

периоди от време. 

Книгите, регистрите и дневниците се водят редовно и отговарят 

на изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ 
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и съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. 

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. 

С писмо изх. № 61058/2010г. от 13.05.2010г. на зам. главния 

прокурор на ВКП Валери Първанов до административните ръководители 

на прокуратурите в страната, са очертани приоритетите при воденето 

на регистрите и дневниците. Посочва се, че занапред като водещ 

източник на информация за дейността на прокуратурите ще се използва 

УИС. Воденето на деловодните книги ще продължи само като 

спомагателна дейност, с цел допълнително гарантиране на съхранението 

на информацията. Посочва се още, че в близко бъдеще воденето на 

деловодни книги ще бъде сведено до минимум, а впоследствие ще отпадне 

изцяло. Съдебните служители в деловодството на ОП-Стара Загора 

спазват инструкциите и заповедите за работа с УИС и въвеждат в нея 

всички изискуеми данни своевременно. 

Установи се, че пр. пр. №103/2003г. по описа на ОП- Стара Загора, 

сл. д. №38/2003г. по описа на ОСС- Стара Загора не е въведена в УИС. 

Тематичната проверка, извършена въз основа на заповед АП№50 от 17. 

11. 2010г. на апелативен прокурор на АП- Пловдив е констатирала, че 

делото е образувано срещу И. И. за престъпление по чл. 213а, ал.3, т.2 вр. 

с ал.1 от НК. В съобщение от 12. 07. 2010г. на ОС- Стара Загора се сочи, 

че делото се връща на ОП- Стара Загора ведно с определение от 8. 07. 

2010г. касаещо производство по реда на чл. 368, ал.1 от НПК(стара 

редакция). С определението от 8. 07. 2010г. , постановено по 

НЧД№383/10г. по описа на СтЗОС от съдия- докладчикът Мариана 

Христакиева е дадена възможност на прокурор в двумесечен срок да 

внесе делото за разглеждане в съда с обвинителен акт, с предложение за 

освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане 

на административно наказание или със споразумение за решаване на 

делото, или да прекрати наказателното производство като уведоми за 

това съда. С резолюция от 12. 07. 2010г.  делото е било разпределено на 

прокурор Василев.Проверяващият прокурор от АП- Пловдив Николай 

Божилов установил, че материалите по делото не са налични.Изискал 

копие от съобщението на ОС- Стара Загора от 12. 07. 2010г. и др. 

материали. Констатирал, че на съобщението на Окръжния съд е 

положена резолюция без дата „липсва делото”. 
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През 2011г. препоръките, дадени в резултат на комплексната 

ревизия, извършена от АП- Пловдив са изпълнени.В тетрадките, в които 

се записват участията на прокурорите по граждански и 

административни дела се записват и основанията на които са 

образувани делата. 

Дейността по описване и съхраняване на веществените 

доказателства е организирана съгласно чл. 95 и сл. от ПОДАПРБ.В 

резултат на намесата на АП- Пловдив и енергичните действия на 

окръжния прокурор на ОП- Стара Загора през 2011г. са преодолени 

недостатъците, които комплексната ревизия е констатирала през 

2010г. Необходимо е стриктно да се спазват въведените изисквания за 

ежегодна проверка на веществените доказателства относно тяхната 

наличност, правилно съхранение, както и по отношение на 

обстоятелството има ли веществени доказателства, спрямо които не е 

направено разпореждане на прокурора в крайния прокурорски акт или 

прокурорското разпореждане не е изпълнено от съдебните служители. 

В ОП- Стара Загора е въведен случайния принцип за разпределение 

на преписките и делата. При възникнала служебна необходимост от 

промени в начина на разпределение на преписките и делата, 

административният ръководител издава нова заповед. При проверката 

не се установиха случаи на отклонение от този принцип. 

Със заповедите, издадени от административния ръководител на 

ОП- Стара Загора  е създадена много добра организация на деловодната 

дейност в канцеларията. Налице е вътрешно разпределение на съдебните 

служители при воденето на дневниците и деловодното обработване на 

делата и преписките, както  и на тяхното входящо и изходящо 

движение. 

Проведените курсове и семинари през проверявания период от 

време безспорно са допринесли за повишаване на професионалната 

квалификация на прокурорите при ОП- Стара Загора. Би следвало да се 

помисли за допълнително обучение и специализиране на прокурорите, с 

оглед спецификата на отделните видове престъпления. Фактът, че най- 

голям брой дела се връщат поради недостатъци на обвинителния акт 

налага някои от прокурорите да преминат през обучение за опресняване 

знанията за изготвяне на обвинителни актове, които да бъдат в пълно 

съответствие с разпоредбите на чл. 246 от НПК. Следва да се 

осъществява и продължаващо обучение за повишаване на 

професионалната квалификация и на съдебните служители. 
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ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

А/ относно администриране на преписките от 

административния ръководител и деловодното обработване на 

преписките: 

Преписките се завеждат в деня на тяхното постъпване. 

Разпределят се в деня на тяхното завеждане в ОП- Стара Загора 

на случаен принцип, след определяне на групите от административния 

ръководител, съобразно съответните заповеди. Преразпределят се на 

случаен принцип, съобразно заповедите на административния 

ръководител за изключване на дадени прокурори от съответните групи, в 

случаите на отпуск, командировка, при неправилно първоначално 

определяне на групата и др.  

Към преписките се прилага протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор, удостоверяващ, че преписката е разпределена съгласно чл. 9 от 

ЗСВ. Проверката на електронното разпределение чрез случаен подбор на 

проверените преписки констатира, че прокурорите, които са 

разглеждали преписките са същите, които са били определени чрез 

случайно разпределение.  

Записванията във входящия дневник са пълни и точни, 

кореспондират с материалите по преписките, отразяват цялостно 

движението на преписките. 

 Описната книга на възложените предварителни проверки се води 

добре – записванията в графите са пълни и точни. Съдържанието на 

графите съответства на Указание И-281/2006 г. В практически план 

книгата подпомага воденото на статистиката и отчетността. 

Съдебните служители следят определените срокове, вписани в книгата и 

докладват на наблюдаващите прокурори седем дни преди изтичане на 

срока, след което съответните наблюдаващи прокурори преценяват 

необходимостта от предприемане на съответни действия по 

изискването на преписките. 

 Преписите от прокурорските актове и писмата, относими към 

движението на преписките се изпращат в деня на деловодната 

обработка или най-късно на следващия ден. Датата на постановяването 

на акта се поставя от изготвилия го прокурор, а датата на деловодното 

извеждане се поставя от съответния служител. Не се констатираха 

случаи на голям интервал между двете дати 
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 Администриране на преписките във връзка с жалби срещу 

постановления на ОП  - Стара Загора и упражняване на служебен 

контрол от АП- Пловдив - преписките се изпращат по компетентност 

своевременно като се окомлектоват и с преписките на съответната РП, 

когато ОП- Стара Загора се е произнесла по реда на инстанционния 

контрол.  

 Окомплектоване и архивиране на преписките – преписките се 

подреждат  и съхраняват много добре, класират се по ред и начин, който 

улеснява работата в прокуратурата. 

 

 Б/ Относно администрирането на преписки от наблюдаващите 

прокурори 

 

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 дават конкретни и относими към дадения случай указания. 

Посочват се обстоятелствата, които следва да бъдат изяснени и 

способите за това. Изрично се обосновава защо първоначалните данни не 

са достатъчни за образуване на ДП и се налага извършване на проверка. В 

писмото се посочва и 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; 

Прокурорите в ОП- Стара Загора определят най- често проверката 

да се извърши в  30- 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. Поради своята малобройност 
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констатираните случаи на несвоевременно продължаване на срока на 

проверката не могат да се разглеждат като характеристика на ОП- 

Стара Загора. Предприети са адекватни мерки за намаляване на 

случаите, в които сроковете на предварителните проверка не са 

продължавани своевременно, както и на случаите, в които 

предварителните проверки превишават максималния срок от 6 м., 

предвиден в чл. 9, ал.4 от ИПП, Указания №И-89/10.03.2011г.В подкрепа 

на тези мерки Инспекторатът към ВСС следва да сигнализира 

Министъра на вътрешните работи за преписките, по които 

предварителните проверки не са приключили въпреки, че максималният 

срок е изтекъл. 

Постановленията за отказ да бъде образувано досъдебно 

производство са добре мотивирани. Издадени са при правилна преценка на 

фактите по преписките. Прокурорите са правили задълбочен анализ на 

събраните материали и са обосновавали своите правни изводи. В 

случаите, когато са били налице данни за извършено административно 

нарушение, прокурорите изпращат препис от постановлението на 

съответния орган за налагане на административно наказание. 

Всички постановления за отказ да се образува досъдебно 

производство са постановени в едномесечен срок. Проверяващият екип не 

е констатирал през 2011г.  постановления за отказ да се образува 

досъдебно производство, които да са постановени  след този срок. 

Спазва се изискването на чл. 213, ал.1 от НПК и 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.Прокурор Радостин Рахнев следва да предприема 

мерки за установяване адреса на лицето, подало съобщението в случаите, 

когато се установи, че адресът по делото е непълен. 

Прокурор Алексей Ангелов и Нейка Тенева следва да посочват във 

всички случаи, че на осн. чл. 213, ал.2 от НПК постановлението за отказ 

да се образува ДП може да се обжалва пред по- горестоящата 

прокуратура. 
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Прокурор Недялка Маринова следва да се произнася с постановление 

за отказ да се образува ДП и в случаите, когато постъпи нов сигнал по 

преписка, приключила с такова постановление. 

 

В/ Относно администрирането на преписки, по които ОП- 

Стара Загора е осъществила инстанционен контрол: 

Общата констатация от проверените преписки, по които 

прокурорите от ОП- Стара Загора са осъществили инстанционен 

контрол на постановления за отказ да се образува предварително 

производство на прокурори от съответната РП, е положителна. 

Произнасянето на прокурорите от ОП- Стара Загора е своевременно. 

Движението на преписките е в разумни срокове. 

В случаите, когато по преписката има данни за престъпление от 

компетентността на различни по степен прокуратури прокурорите от 

ОП- Стара Загора следва първо да се произнасят по престъплението, 

което от компетентност на окръжна прокуратура и след това да го 

изпращат на по- ниската по степен прокуратура, за да се произнесе по 

престъплението, което е от нейна компетентност.  

 

ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението 

на досъдебните производства в ОП – Стара Загора, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

ІІІ.1.Проверка на наблюдаваните досъдебни производства 

 

В ОП- Стара Загора наблюдението върху досъдебните 

производства се осъществява от един прокурор през цялата досъдебна 

фаза.Това създава гаранции, че срокът за разследване няма да надхвърли 

необходимото за осъществяване на правосъдието. 

Постановленията за образуване на ДП са в съответствие със 

закона. Прокурорите дават конкретни и относими към дадения случай 

указания. Посочват обстоятелствата, които следва да бъдат изяснени и 

способите за това. 

Установиха се случаи, при които указанията, дадени от 

наблюдаващия прокурор с постановлението за образуване на ДП не са 

изпълнени. Това налага даване на повторни указания, като това 

неизбежно е свързано с удължаване на сроковете за разследване на 

формално основание. 
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При работа по делата, взети на специален надзор прокурорите са 

спазвали Указание за оказване на засилена методическа помощ и надзор 

на наказателни производства- 2011г. на главния прокурор.По делата, 

взети на специален надзор ся образувани надзорни преписки. В надзорната 

преписка се съдържа разпореждането за вземането на делото на СН, 

кореспонденцията по делото, актовете на надзорния прокурор, копия от 

актовете на наблюдаващия прокурор, изпратени във връзка с надзора и 

др. Съгласно посочените по- горе указания специалният надзор 

,осъществяван до момента на тяхното издаване върху преписки, по които 

не е образувано наказателно производство е преустановен. 

Подборът на делата върху които е упражняван специален надзор е 

направен в съответствие с т.2(1).На специален надзор са взети дела, 

признати по установения ред за представляващи изключителен 

обществен интерес, имащи важно значение за съдебната практика или 

съдържащи особена фактическа и правна сложност.Това са дела, 

определени с изрично разпореждане на главния прокурор, наказателни 

дела, наблюдавани от ВСС и наказателни дела, посочени от 

Европейската комисия чрез Министерство на правосъдието. 

Специалният надзор е осъществяван след образуване на 

наказателното производство и се е разпростирал върху неговата 

досъдебна и съдебна фаза. 

Съответните наблюдаващи прокурори от ОП- Стара Загора са 

търсили професионално съдействие и методическа помощ от АП- 

Пловдив, по свои  дела, по които АП- Пловдив упражнявала специален 

надзор.Наблюдаващият прокурор е уведомявал надзорния прокурор за 

всички свои актове, по които може да се осъществи служебна проверка, 

а при нужда от методическа помощ е обсъждал актовете си в 

досъдебната фаза с надзорния прокурор от АП- Пловдив.Обсъждали са 

обвинителния акт и споразумението за решаване на делото, сключено в 

досъдебната фаза предварително с надзорния прокурор. 

Надзорните прокурори от ОП- Стара Загора са оказвали 

професионално съдействие и методическа помощ на компетентните по 

закон прокурор от съответните РП, а в определени случаи са 

осъществявали и служебен контрол върху постановените прокурорски 

актове.Изисквали от съответните наблюдаващи прокурори да ги 

уведомяват за всички свои актове, по които може да се осъществи 

служебна проверка.надзорните прокурори са осъществявали 

задължителен служебен контрол върху постановленията на 
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наблюдаващия прокурор, за които законът допуска обжалване пред съд- 

доколкото същите не са били предмет на съдебен контрол или са били 

обжалвани, но съдът ги е оставил без разглеждане, като процесуално 

недопустими. При поискване са давали и методическа помощ. Обсъждали 

са обвинителния акт и споразумението за решаване на делото, сключено в 

досъдебната фаза предварително с наблюдаващия прокурор. 

През проверявания период прокурорите от ОП- Стара Загора са 

спазвали едномесечния срок за произнасяне по чл. 242, ал.3 от НПК. 

През 2010г. на основание чл. 242, ал.2 от НПК прокурорът е 

изпратил на разследващия орган 27бр. ДП, а по 3 ДП е извършил лично 

необходимите действия. Това представлява 7, 4% от общия брой на 

решените ДП. 

През 2011г. на основание чл. 242, ал.2 от НПК прокурорът е 

изпратил на разследващия орган 33бр. ДП, а по 3 ДП е извършил лично 

необходимите действия. Това представлява 8, 25% 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 

бележи леко повишение през втората проверявана година. Броят на 

делата, върнати на осн. чл. 242, ал. 2 от НПК показва, че при 

осъществяване на правомощията по чл. 226, НПК прокурорите в ОП 

Стара Загора правят задълбочена проверка дали разследването е 

законосъобразно, обективно, всестранно и пълно. Указанията, които 

дават са изчерпателни. 

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. Констатираните 

изключения са твърде малко на брой и не отговарят на белега за 

системност. 

По своето съдържание исканията за продължаване на срока 

кореспондират с чл. 234, ал.3 от НПК и Указание №И- 261/12. 07. 2010г. 

на главния прокурор.В тях се сочат данни кога е образувано ДП, по кой 

текст е образувано ДП и кога е извършено деянието, срещу кого се води 

разследването и установените данни за личността, органът който 

извършва разследването, привлечен ли е обвиняем, на коя дата и по кой 
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текст от НК, какви мерки за процесуална принуда са взети, от коя дата, 

изменяни ли са и от кой орган,какви действия по разследването са 

извършени и какво е установено, какви обстоятелства от предмета на 

доказване не са установени, какви действия по разследването са 

планирани и предстои те да се извършат, по какви причини разследването 

не е приключено в законоустановения срок и в какво се изразява 

фактическата и правна сложност на делото, като се има предвид 

ТР№35/1990г., ОСНК, с оглед изискванията на чл. 234, ал.3 от НПК, 

удължаван ли е срокът на разследване, от кой орган и каква е общата 

продължителност на разследването; за какъв период от време се иска 

удължаването на срока и от коя начална дата. 

В случаите когато искането е направено до административния 

ръководител на АП- Пловдив прокурорите са спазвали  изискването на чл. 

234, ал.3, изр.2 от НПК като са обосновавали и защо случаят е 

изключителен. 

Административният ръководител на ОП- Стара Загора е 

удължавал сроковете на ДП съобразно правомощието си по чл. 234, ал.3, 

изр.1 от НПК не по- късно от 3-дневния срок по т.7 от горепосоченото 

Указание. Продължаването на сроковете е извършвано с писма. Тази 

процесуална форма е установена с т. 10 от Указание №И-261/12.07.2010г. 

на главния прокурор.В писмото за удължаване на срока 

административният ръководител е посочвал прокуратурата, до която се 

изпраща, номера на ДП, отметка, че копие от същото се изпраща и на 

разследващия орган, законовото основание за удължаване на срока, 

продължителността на срока на удължаване в месеци, начална дата на 

удължения срок, номерът на ДП, лицето, срещу което се води и 

съответният текст от НК, произнасяне по мярката за неотклонение, 

взета по отношение на обвиняемия, ако са били налице условията на чл. 

234, ал.6 и 8 от НПК. 

 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- 
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специално дали продължителността на разследването няма да надхвърли 

необходимото за осъществяване на правосъдието.  

 

Продължаване на срока по чл. 234, ал.3, изр.2 от НПК: 

 

Административният ръководител- окръжният прокурор 

Константин Тачев се е произнасял по исканията за продължаване на 

сроковете по дела на съответните Районни прокуратури в 3-дневния срок 

по т.7 от Указания И-261/12. 07. 2010г. на главния прокурор. 

Продължаването на сроковете е извършвано с писма. Тази процесуална 

форма е установена с т. 10 от Указание №И-261/12.07.2010г. на главния 

прокурор. Писмата притежават необходимото съдържание, очертано в 

т.10 на горепосоченото Указание. 

По всички проверени преписки, касаещи продължаване на срока на 

разследване по досъдебни производства писмата, с които е продължен 

срока на разследването се изпращат в деня на тяхното извеждане или 

най-късно на следващия ден. Това обстоятелство се установи след 

проверка в разносната книга, с която писмата се предават в 

съответната прокуратура. Всяко едно от писмата е описано с номера на 

прокурорската преписка. Приемането в съответната прокуратура се 

установява с подпис на приемащия служител.  

 

ІІІ.2.Спрени наказателни производства 

 

ІІІ.2.1. спрени 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 постановлението може да бъде обжалвано от обвиняемия, 

пострадалия или неговите наследници пред ОС- Стара Загора в 7-дневен 

срок. Констатираните отклонения от посочената по- горе практика са 

по малък брой дела. 
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Установиха се и проблеми във връзка със задължението делата, 

спрени на осн. чл. 244, ал.1,т3 от НПК да се възобновяват след изтичане 

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

Спазват се т. 6 и т.7 от Указание №55/14. 02. 2008г. и Указание 

№55 от 1.04.2008г. на отдел ІІ на ВКП според които досъдебното 

производство се спира само ако наред с другото са извършени и всички 

действия по издирване на ненамерени или укриващи се обвиняеми и 

свидетели, които включват обявяването на съответните лица за местно 

и общодържавно издирване. Случаите, в които в постановлението за 

спиране на делото срещу известен извършител не е посочено дали 

съответното лице е обявено за ОДИ и не е посочен номер на телеграмата 

са единични и не очертават тенденция в работата на ОП- Стара Загора. 

Препис от постановлението се изпраща на обвиняемия, както и на 

пострадалия или неговите наследници съгласно чл. 244, ал.3 от НПК. 

Констатираните нарушения се отнасят за малък брой дела. 

Установиха се множество нарушения на т. 20 от Указание 

№55814. 02. 2008г. и Указание №55 от 1. 04. 2008г. на отдел ІІ на ВКП, 

изразяващи се в изпращане на делата, спрени срещу известен извършител 

на осн. чл. 244, ал.1,т.1 и т.3 от НПК на органите на МВР за 

осъществяване на съответните оперативно- издирвателни мероприятия. 

 

б/ спрени срещу неизвестен извършител: 

 

Постановленията за спиране са мотивирани.Притежават 

задължителните реквизити по чл. 199, ал.2 от НПК. В 

обстоятелствената част на постановлението за спиране прокурорите 

подробно са анализирали събраните в хода на разследването 

доказателства, в т. ч. и тези, установяващи съответното основание по 

смисъла на чл. 244, ал.1 от НПК за спиране на наказателното 

производство. 

Случаите, в които в постановлението за спиране на делото срещу 

неизвестен извършител не е посочено, че на осн. чл. 244, ал.5 от НПК 

постановлението може да се обжалва пред ОС- Стара Загора са 

единични и не очертават тенденция в работата на ОП- Стара Загора. 

 

Спазва се изискването на чл. 245, ал.1 от НПК и т.13 от Указание 

№55/14. 02. 2008г. и Указание №55 от 1.04.2008г. на отдел ІІ на ВКП 
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според които делата, спрени поради неразкриване на извършителя са 

изпратени на разследващия орган за продължаване на разследването. 

Констатираха се много нарушения на т.14 от от Указание №55/14. 

02. 2008г. и Указание №55 от 1.04.2008г. на отдел ІІ на ВКП, според 

която разследващият орган е длъжен да уведомява прокурора за 

резултатите от разследването и да му предоставя събраните материали 

на всеки четири месеца. Прокурорите не винаги са контролирали 

изпълнението на тези задължения. 

  

ІІІ.3. Проверка на образуването и движението на прекратените 

наказателни производства: 

През 2010г. 5бр. наказателни производства, водени срещу известен 

извършител са прекратени поради изтичане на абсолютната давност, 

предвидена в чл. 81, ал.3 от НК. Това представлява 10% от всички ДП, 

прекратени поради изтичане на предвидената в закона давност за 

наказателно преследване.  

През 2011г 3бр. дела, водени срещу известен извършител са 

прекратени по давност. Това представлява 7.5% от всички ДП, 

прекратени през 2011г. поради изтичане на предвидената в закона 

давност за наказателно преследване.Налице е тенденция на 

намаляване на техния брой, което е сигнал за подобряване качеството 

и резултатността на проведените издирвателни мероприятия. 

Проверяващият екип напомня, че е необходимо да се работи 

активно по делата, спрени срещу известен извършител с оглед 

недопускане на прекратяването им поради изтекла давност. 

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. През 2011г. са изпълнени указанията на АП- Пловдив 

и във всички случаи 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.Както комплексната ревизия на дейността на ОП- Стара 

Загора за 2010г., така и настоящата проверка намират, че в доста 

случаи по дела, включително такива водени   тежки престъпления след 

спиране на производството както следствените, така и полицейските 

органи въобще не са работили. Много семпли и недостатъчни са били и 
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първоначалните действия за събиране на доказателства.Занижен е бил и 

прокурорския контрол по тези дела.   

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. В 

констативната част са посочени преписките, по които се установи, че 

не е искано своевременно продължаване на срока и фактически 

действията по разследването са извършени извън законоустановените 

срокове. 

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.  

В повечето случаи прокурорите са използвали възможностите на 

НПК за дисциплиниране на разследващия орган за своевременно 

приключване на ДП. 

В по- голямата си част постановленията за прекратяване са 

обосновани. Всички постановления за прекратяване са в 

законоустановения едномесечен срок. Постановленията съдържат 

изискуемите реквизити и са мотивирани много добре. Прокурорите 

анализират задълбочено събраните в хода на разследването 

доказателства, подробно излагат фактическата обстановка, която са 

приели за установена и правят обосновани правни изводи. В същото време 

следва да се посочи, че броят на постановленията за прекратяване, 

отменени от ОС- Стара Загора, а и от горестоящата прокуратура е 

неприемливо висок.Комплексната ревизия на дейността на ОП- Стара 

Загора е констатирала три производства, които са прекратени 

необосновано-пр. №2841/09г., пр. №4352/2009г. и пр. №2753/10г. всичките 

по описа на ОП- Стара Загора. Върху тях АП- Пловдив е упражнила 

служебен контрол и постановленията за прекратяване са отменени. 

При извършване на комплексната ревизия на дейността на ОП- 

Стара Загора е указано на Окръжния прокурор на ОП- Стара Загора да 

издири 29 производства, които не са били представени на проверяващите 

и след като изясни причините поради които делата не са били 

представени да изпрати в АП- Пловдив копие от актовете на 

прокурорите, които са се произнасяли по тях. Става дума за ДП, които 

са посочени от номер 67 до номер 91 на ревизионния акт в раздела за 
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прекратените ДП.Всички те правилно били прекратени от прокурор 

Петър Василев поради изтекла абсолютна давност. При проверката се 

установило, че следствените дела липсват. За всички дела от 67 до 91 

нямало отметка как са били разпределени за решаване на прокурор Петър 

Василев. 

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. 

Констатираха се и случаи, в които постановленията за прекратяване не 

винаги са съобразени с изискването на чл. 243, ал.2 от НПК- прокурорите 

не се произнасят по веществените доказателства. В такива случаи те се 

произнасят по веществените доказателства с ново постановление, най- 

често по молба на заинтересованото лице. 

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 ОС- Стара Загора 

съгласно чл. 243, ал.3 от НПК. Постановленията са изпращани 

своевременно с известие за доставяне, които се намират към 

наблюдателните производства.Случаите, в които се установи, че към 

наблюдателното производство липсва известие за доставяне или друг 

документ, удостоверяващ изпълнението на задължението по чл. 243, ал.3 

от НПК са малобройни и не очертават тенденция в работата на ОП- 

Стара Загора. 

Постановленията, които подлежат на служебен контрол от АП- 

Пловдив и ВКП се изпращат своевременно. 

 

Служебен контрол върху постановленията за прекратяване на 

наказателното производство: 

Прокурорите от ОП- Стара Загора са осъществявали служебен 

контрол върху постановленията за прекратяване на наказателното 

производство, постановени от прокурорите в съответните РП от 

съдебния район. 

При осъществяване на служебния контрол прокурорите от ОП- 

Стара Загора са се произнасяли своевременно. Постановленията са добре 

мотивирани и правните изводи са добре обосновани. В случаите, когато 

са отменяли постановлението за прекратяване на съответната РП, 
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прокурорите са давали подробни, конкретни и относими към случая 

указания. Препис от постановлението е изпращан на заинтересованите 

лица. 

Постановленията на прокурорите от ОП- Стара Загора се 

изпращат в деня на тяхното извеждане или най- късно на следващия ден. 

Това се установява от разносната книга, с която преписките ведно с 

постановленията се предават на съответната прокуратура. 

Приемането в съответната РП се установява с подпис на приемащия 

служител. 

 

ІV. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ: 

През 2010г. 

а/относно досъдебни производства, приключили с внасяне на 

обвинителен акт в съда: 

Досъдебните производства, чието разследване е приключило и са 

постъпили в прокуратурата с мнение за съд, се разпределят на 

наблюдаващите прокурори в деня на тяхното постъпване или най-късно 

на следващия ден.  

Произнасянията на прокурорите са в рамките на 

законоустановения едномесечен срок. 

По голяма част от проверените на случаен принцип прокурорски 

дела, се установяват бързи действия на наблюдаващите прокурори /в 

рамките на няколко дни/ по изготвяне на обвинителните актове и внасяне 

на делата в съда. 

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 

комплексната ревизия на дейността на ОП- Стара Загора за 2010г. 

констатират, че има случаи, когато: 

1/ 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. 

2/съществува противоречие между обстоятелствената част и 

диспозитива на обвинителния акт въпреки, че това не е станало повод за 

връщане на делата. 
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3/не се излага фактическата обстановка, която прокурорите са 

приели за установена, а се сочи какви действия са извършени,прави се 

анализ на доказателствата и др. 

Видно от канстатациите по настоящия акт прокурорите не 

проявяват достатъчно прецизност при изготвяне на обвинителните 

актове и при внасяне на делото в съда: 

-не се спазва чл. 110, ал.5 от НПК и липсват приемо-предавателни 

протоколи по чл. 110, ал.3 от НПК и чл. 141, ал.2 от ПАРОАВАС относно 

веществените доказателства. 

- прокурор Банчев се е произнесъл по веществено доказателство 

въпреки, че по делото имало сключено споразумение, одобрено от съда.  

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 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.  

В ОП- Стара Загора се изготвят досиета по върнатите дела и 

действа комисия съгласно заповед АП№53/28.11.2007г. на Апелативния 

прокурор- Пловдив. През 2010г. е въведена и книга за върнатите дела, в 

която се отразява състоянието и движението на делата,които са 

върнати. 

Окръжният прокурор и прокурорите в ОП- Стара Загора са 

предприели много и разнообразни мерки за намаляване броя на делата, 

върнати от съда на прокурора.Въпреки това броят им остава тревожно 

висок.Фактът, че почти всички дела са върнати поради нарушения, 

допуснати при изготвяне на обвинителния акт показва, че има 

неизползвани резерви. Мнението на съда и на комплексната ревизия 

относно причините за връщане на делата съвпадат в много висока 

степен. Комисията, определена със заповед на окръжния прокурор, която 

дава становище относно връщането на делата от съда на прокурора 

почти във всички случаи е застъпвала становището, че прокурорът 

изготвил ОА не е допуснал нарушение. Неоправданата проява на 

професионална солидарност със становището на прокурора, изготвил 

обвинителния акт от страна на комисията обезмисля нейната работа. 

Тя би била по- полезна ако се опита да влезе в ролята на арбитър и в 
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случаите, когато наистина е налице недостатък в работата на 

прокурора следва да  съдейства за неговото преодоляване. 

Протестите, които прокурорите изготвят са добре мотивирани, с 

посочване на конкретни пороци на съдебните актове, исканията и 

мотивите за последните. 

Проверката на обвинителните актове, внесени в ОС- Стара Загора 

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. продължила негативната практика към прокурорските 

дела да не се прилага копие от постановения съдебен акт. 

Отново се установиха случаи, при които не се спазва чл. 110, ал.5 

от НПК и липсват приемо-предавателни протоколи по чл. 110, ал.3 от 

НПК и чл. 141, ал.2 от ПАРОАВАС относно веществените 

доказателства. 

През 2011г. броят на делата, върнати от съда на прокурора бележи 

известно намаление. И през 2011г. по- голямата част от делата съдът 

връща на прокурора заради недостатъци на обвинителния акт. това са 

14бр. или 2/3 от делата върнати от съда на прокурора.  

При изготвянето на някои от обвинителните актове прокурор 

Алексей Ангелов, прокурор Юлияна Станева, прокурор Петър Василев, 

прокурор Константин Банчев, прокурор Дончо Вучков и прокурор Ваня 

Меранзова не са проявили необходимата прецизност. 

Две от делата са върнати заради нарушения, допуснати на ДП. 

Следователно наблюдаващите прокурори 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 

остава висок. Прокурорите в ОП- Стара Загора следва да бъдат по- 

прецизни при изготвянето на обвинителните актове като спазват 

стриктно изискванията на чл. 246 от НПК  и при проверката по чл. 226 

и чл. 242 от НПК. 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 ОП- Стара Загора следва да се посочи изготвянето на по- голямата 

част от обвинителните актове в едноседмичен срок. 
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Нарушенията, дали основание на ОС- Стара Загора да постанови 

определения, с които върнал на прокурора НОХД№758/10г., 

НОХД№637/11г. по описа на същия съд, е могло да бъдат констатирани 

от съдията- докладчик с разпореждането по чл. 249 от НПК. 

При постановяване на  определение от 28. 04. 2011г. по 

НОХД№758/10г., разпореждане от 8. 06. 2011г. по НОХД№214/11г., 

всичките по описа на ОС- Стара Загора, с които съдът върнал на делата 

на прокурора не  е калкулирана възможността прокурорът да повдигне 

ново обвинение по реда на чл. 287, ал.1 от НПК. 

 Съдиите не винаги правят разлика между отстранимо съществено 

процесуално нарушение и между отстранимо нарушение на процесуалните 

правила, което обаче не е съществено. 

Проверяващият екип констатира и противоречие в практиката на 

съдията- докладчик изразяваща се в следното: 

При проверката по чл. 248 от НПК, извършена на ОА, внесен на 17. 

03. 2010г. съдия Христакиева е приела, че разминаването в посочването 

на кода на ТДД- Стара Загора в обстоятелствената част на ОА и 

диспозитива, съществуващо в т.4 до т.9 и т. 15 от ОА не води до 

противоречие между тези негови части и до „съществено накърняване 

процесуалните права на обвиняемия, по отношение на който обвинението 

следва да бъде формулирано точно и ясно”. 

При проверката по чл. 248 от НПК, извършена на ОА, внесен на 16. 

03. 2011г. съдия Христакиева застъпила обратното становище. Според 

нея че разминаването в посочването на кода на ТДД- Стара Загора в 

обстоятелствената част на ОА и диспозитива, съществуващо в пункт 4, 

5, 6, 8, 9, 12 и 14 от ОА води до противоречие между тези негови части и 

до „съществено накърняване процесуалните права на обвиняемия, по 

отношение на който обвинението следва да бъде формулирано точно и 

ясно”.  

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 ОС- 

Стара Загора за предприемане на мерки за преодоляване на тези 

негативна практика. 

Броят на оправдателните присъди е на възможния минимум. 
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Всички обстоятелства, относно внесените в съда обвинителни 

актове са отразени пълно и точно в Описната  книга по Наказателно-

съдебния надзор по обвинителни актове. 

б/относно досъдебни производства, които са били внесени в съда 

с постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от 

НК: 

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. 

Констатира се добра практика на прокурор Дичо Атанасови 

Митко Игнатов както следва: в края на постановлението, с което се 

прави предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание са посочени 

лицата за призоваване, има справка за наложената мярка за 

неотклонение, писмените доказателства, веществените 

доказателства, имуществените вреди и разноските по делото. 

 

в/относно протестите- Протестите са добре мотивирани, с 

посочване на конкретни пороци на съдебните актове, исканията и 

мотивите за последните.Прокурорите са упражнявали това свое 

правомощие винаги, когато е имало основание за това. 

 

г/относно досъдебни производства, по които прокуратурата е 

сключила споразумения по реда на чл.381 от НПК:  

Както през 2010г., така и през 2011г. досъдебните производства, по 

които е сключено споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 

от НПК, се разпределят на наблюдаващите прокурори своевременно. 

Споразуменията се сключват  в законоустановения едномесечен 

срок. По част от проверените дела споразуменията са сключени в деня на 
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постъпването на досъдебните производства в ОП- Стара Загора, или в 

следващите няколко дни.  

Досъдебните производства се внасят от прокуратурата в съда 

непосредствено след сключване на споразуменията.  

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 някои споразумения не е посочена формата на вината. В 

случаите на условно осъждане споразуменията не сочат на кого да се 

възложи възпитателната работа съгласно изискването на чл. 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. При 

определяне на наказанията не е проявена неоправдана снизходителност.  

В голяма част от проверените дела се установи изключителна 

бързина в движението на наказателното производство – от 

образуването му до постановяването на окончателен съдебен акт , както 

и ефективност в действията на наблюдаващите прокурори.  

Всички обстоятелства, относно внесените в съда споразумения, са 

отразени пълно и точно във водената Описна книга за споразумения и 

предложения за освобождаване от наказателна отговорност. 

Към наблюдателните преписки не се прилага протокол от съдебно 

заседание, с което е одобрено споразумението. Липсва и  текстът на 

споразумението, одобрен от съда. 

 

д/ относно организацията по изпълнение на наказанията: 

Отбелязванията в книгите по изпълнение на присъдите са пълни и 

точни. Присъдните преписки се комплектоват много добре. 

Въведена е много добра организация на работа в звеното, въпреки 

относително малкия брой прокурори, между които се разпределя 

работата. 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. 

Периодично се извършват проверки на  книгите за изпълнение на 

наказанията, които следва да се отразяват ежемесечно в писмен вид в 

самите книги.  

Няма присъди, които не са приведени в изпълнение поради: 

1. Изтекъл срок на наказанието, покрито от предварителното 

задържане; 
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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. 

 

е/ относно гражданско - съдебния надзор и административно-

съдебния надзор: 

 

От анализа на дейността на ОП- Стара Загора през двата 

проверявани периода може да се направи извод за активно участие на 

прокурорите от ОП- Стара Загора, ангажирани в осъществяването на 

гражданско-съдебния надзор, в сравнение с дейността на други окръжни 

прокуратури в страната. 

 

Горепосочените изводи се основават единствено и само на 

проверените дела и документацията, предоставена от ОП- Стара 

Загора. 

 

На осн. чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът към 

ВСС дава следните 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

І.Окръжният прокурор на ОП- Стара Загора: 

1. Да предприеме необходимите стъпки  и да изиска от 

разследващите органи спрените дела, които се водят срещу известен 

извършител с оглед тяхното съхраняване в ОП- Стара Загора съгласно 

т. 20 от Указание №55/14. 02. 2008г. и Указание №55 от 1.04.2008г. на 

отдел ІІ на ВКП; 

2. Да създаде необходимата организация към наблюдателните 

производства  по внесени в съда обвинителни актове, споразумения и 

предложения по чл. 78а от НК да се прилага копие от постановения 

съдебен акт; 

 

ІІ.Прокурорите от ОП- Стара Загора: 

1. Да спазват стриктно продължителността на срока на чл. 244, 

ал.8 от НПК, когато досъдебното производство е спряно на осн. чл. 244, 

ал.1,т.3 от НПК; 
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2. Да спазват стриктно т. 6 и т.7 от Указание №55/14. 02. 2008г. и 

Указание №55 от 1.04.2008г. на отдел ІІ на ВКП, според които 

досъдебното производство се спира само ако наред с другото са 

извършени и всички действия по издирване на ненамерени или 

укриващи се обвиняеми и свидетели, които включват обявяването на 

съответните лица за местно и общодържавно издирване; 

3. Да предприемат активни действия по контрол върху 

действията на разследващите органи за установяване на 

извършителите на престъпления съгласно т. 14 от Указание №55/14. 

02. 2008г. и Указание №55 от 1.04.2008г. на отдел ІІ на ВКП; 

4. Да работят активно по делата, спрени срещу известен 

извършител с оглед недопускане на прекратяването им поради 

изтекла давност; 

5. Да спазват стриктно чл. 243, ал. 2 от НПК като с 

постановлението за прекратяване се произнасят и по веществените 

доказателства, когато  са налице условията за това; 

6. Да изготвят обвинителните актове и приложенията към тях в 

пълно съответствие с чл. 246 от НПК и при стриктно спазване на 

изискванията, установени в закона; 

 

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. 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 Окръжния прокурор при ОП- Стара Загора, който да запознае с 

него прокурорите и съдебните служители в РП- Казанлък в едномесечен 

срок от неговото получаване. Окръжният прокурор на ОП- Стара Загора да 

уведоми Главния инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на 

това свое задължение. 

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се изпрати сигнал на Главния 

прокурор.На осн чл. 54, ал.1, т.7 да се изпрати сигнал на Министъра на 

вътрешните работи. 

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.7 от ЗСВ да се сигнализира ВСС , 

Апелативният прокурор на АП- Пловдив и председателят на Окръжен съд- 
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Стара Загора като се изпрати копие от настоящия Акт за резултати от 

извършена проверка. 

 

 

  

             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                       

                                                      …………….…….……………                                     

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

 

 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Константин 

Тачев- Окръжен прокурор на ОП Стара Загора. 

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 

 

 

 


