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

Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2014 г., Протокол 

№ 20/08.08.2014 г. за промяна в изпълнение на Годишната програма на 

ИВСС и Заповед № ПП-01-92/03.10.2014 г.  на Главния инспектор на 

ИВСС. 

Задача на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията по образуването, движението приключването на 

прокурорските дела за 2012г. и 2013г. в Софийска градска прокуратура 

 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-92/03.10.2014 г. на Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС, плановата проверка се осъществи 

от екип, включващ инспектор Албена Костова и експерти – Мариела 

Митева и Олег Велинов. 

 

Проверката бе извършена в СОФИЙСКА ГРАДСКА 

ПРОКУРАТУРА в  периода от 06. 10. 2014г. до 31. 01. 2015г. 

 

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 2012 г.  и 2013г. 

на Софийска градска прокуратура и предоставените от СГП справки 

относно: организацията на образуването и движението на досъдебните, 

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

съдебния надзор /справка № 4/, както и допълнителните справки, които 

бяха изискани от проверяващия екип. Справките включват данни 

поотделно за 2012г. и за 2013г. 

 

Констатациите на настоящия Акт за резултати се състоят от две 

части- за 2012г. и 2013г. Изводите и препоръките са общи за двете 

проверявани години. 
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 2012г. 
 
Проверка на организацията по образуването и движението на 

досъдебните производства, бързи и незабавни производства в СГП, на 

основание чл. 54,ал.1,т.2 ЗСВ относно  периода 1. 01. – 31. 12. 2012г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

А. РАБОТА ПО ПРОКУРОРСКИТЕ ДЕЛА КАТО ПЪРВА 

ИНСТАНЦИЯ: 

 

А.І. ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРОРИТЕ В 

СГП КАТО НАБЛЮДАВАЩИ ПРОКУРОРИ: 

 

Съгласно чл. 46, ал.2, т.1 от НПК прокурорът ръководи 

разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното 

му и своевременно провеждане като наблюдаващ прокурор. В чл. 196 

НПК са посочени изчерпателно начините и средствата, чрез които 

прокурорът осъществява ръководство и надзор за законност върху 

дейността по разследването. 

В периода 1. 01. 2012г.- 31. 12. 2012г. в СГП са наблюдавани 

общо 4 763 бр. досъдебни производства. От тях новообразувани са 

2 011 бр. От разследващ орган са образувани 694 бр. ДП. 

Новообразувани с постановление на прокурора са 1 317  дела. През 

2012г. в СГП не са образувани и не са наблюдавани бързи и незабавни 

производства. 

Подробна информация за броя на досъдебните производства, 

които всеки един от прокурорите в СГП е наблюдавал през 2012г. се 

съдържа в Справка №3, предоставена от СГП. Според нея най- много 

досъдебни производства са наблюдавали прокурорите: 

Севдалин Цанков- 155бр. ; 

Иван Гешев- 150бр.; 

Емил Петров- 147бр.; 

Мариана Станкова- 146 бр.; 

Димитър Петров- 143бр.; 
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Николай Русинов- 138бр.; 

Емилия Русинова- 127бр.; 

Ангел Попколев- 122бр.; 

Юлиана Христова- 122бр.; 

Момчил Георгиев- 117 бр.; 

Снежана Копчева- 116 бр.; 

Нина Кирилова- 115 бр.; 

Боряна Бецова- 114 бр.; 

Георги Мирчев- 111бр.; 

Цветослав Вергов- 108 бр.; 

Илиана Стойкова- 107бр.; 

Владимир Дешев- 100 бр.; 

 

Приложение: Справка №3 за 2012г. 

 

От общо наблюдаваните досъдебни производства, през 2012г. са 

приключили 2 365 бр. Това представлява 49,65% от наблюдаваните 

производства. Всичките са 2 365 приключени в законов срок. 

  В отчетния доклад на СГП е посочено, че неприключените 

разследвания през 2012г. са 1 640, но всички те са в законоустановения 

срок. През 2011г. разследванията, които не са приключили били 1 813. 

Наблюдателните преписки на наблюдаваните досъдебни 

производства, които се намират на производство при разследващите 

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

 

 

А.І.1.ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗСЛЕДВАНИ ПО 

ОБЩИЯ РЕД ОТ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ, СЛЕДОВАТЕЛ И 

ПРОКУРОР: 

а/Наблюдаваните производства, разследвани по общия ред от 

разследващ полицай са 3 676. От тях новообразувани са общо 1 656 , 

от които образувани с постановление на прокурор са 1 009 досъдебни 

производства, а образувани от разследващ орган са 647 досъдебни 

производства.  
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Приключени от разследващ полицай са 1 972 дела. От тях 

новообразувани са 933 дела или 47,3%. Всички дела са приключили в 

законоустановения срок.  

Неприключени дела от разследващ полицай през 2012 г. са общо 

1 182. Разследването по неприключилите дела е в законовия срок. 

През 2012г. прокурорите от СГП са решили 2146 досъдебни 

производства, разследвани от разследващ полицай. От тях в съда са 

внесени 603 дела или 28,09%, прекратени са 369 дела или 17,19% , а 

спрени- 1 044 дела или 48.64%.  

По 1 772 досъдебни производства прокурорите са се произнесли 

в едномесечния срок, а по 374 дела- извън този срок или 17,42%. 

 В края на 2012г. при прокурор са останали за решаване 109 дела. 

От тях извън срок са 27 досъдебни производства или 24,77%. 

  

б/през 2012г. наблюдаваните производства, разследвани от 

следовател са 1 027. От тях новообразувани дела са 317, от които с 

постановление на прокурор 306 дела. Разследващият орган е образувал 

11 дела от този вид.  

Следователите от Следствения отдел при СГП са приключили 

общо 366 дела. Всички дела са приключили в законов срок. 

В края на 2012г. са останали неприключени 425 дела. 

Разследването по неприключилите дела се извършва в 

законоустановения срок. 

Прокурорите от СГП са решили общо 500 дела, разследвани от 

следовател. От тях в съда са внесени 56 дела или 11,2%, прекратени са 

212 дела или 42,4%, а спрени – 174 дела или 34, 8 %. 

в/наблюдаваните производства, разследвани от прокурор за 

2012 г. са 15. От тях 5 досъдебни производства са новообразувани. 

Приключено е разследването по 8 дела. 

Общо решените досъдебни производства от прокурор са 2 655, 

което представлява 55,7% от всички наблюдавани производства . 

Продължителността на досъдебната фаза на всички прекратени и 

внесени в съда дела е била както следва: до 7 месеца – 320 дела, до една 

година – 266дела и над една година – 656 досъдебни производства. 

 

 Приложение: Отчетен доклад на СГП за 2012г. 
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А.І.2.СРОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО: 

 

Своевременното провеждане на разследването изисква 

действията по него да бъдат извършени в рамките на законоустановен 

срок. Този срок може да бъде както двумесечният срок по чл. 234, ал.1 

НПК, така и срокът, удължен по правилата на чл. 234, ал.3 от НПК. 

При изготвяне на искането за удължаване на срока 

наблюдаващият прокурор следва да се съобразява и с Указание №4-261 

от 12. 07. 2010г. за подобряване организацията на дейността по 

удължаване на срока на разследване по чл. 234, ал.2 и ал.3 НПК(ДВ бр. 

32 от 2010г.) 

Искането за удължаване на срока се прави от наблюдаващия 

прокурор. В случаите, когато при изтичане на срока наблюдаващият 

прокурор отсъства, искането се изготвя от друг прокурор, определен от 

административния ръководител. 

Видно от Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства за 

периода 1. 01.- 31. 12. 2012г. разследващите органи са изготвили 

4874бр. искания за удължаване на срока на разследване. От тях 

прокурорите са уважили 4724бр. и са оставили без уважение 151бр. 

искания за удължаване на срока. 

Наблюдаващите прокурори  са направили 1237бр. искания за 

удължаване на срока на разследването до градския прокурор. Всички 

искания са уважени. 

Наблюдаващите прокурори са направили 3516 бр. искания за 

удължаване на срока на разследването до административния 

ръководител на по- горестоящата прокуратура. От тях без уважение са 

останали 30бр. искания за продължаване на срока на разследване. 

Всички останали са уважени. 

Бяха проверени досъдебни производства, определени на 

принципа на случайния подбор. 

По- голямата част от прокурорите спазват закона и Указанията на 

главния прокурор при изготвяне на своите искания за продължаване на 

срока.  
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Установи се, че има случаи при, които не се спазва срока по чл. 

234, ал.4 от НПК. По немалко на брой досъдебни производства 

искането е изготвено след изтичане на срока. 

Не винаги в искането за удължаване на срока е посочено какви 

мерки за процесуална принуда са взети, от коя дата и от кой орган. 

Има случаи когато искането за удължаване на срока е направено 

без необходимото старание и конкретика. Например: 

а/ Когато по едно досъдебно производство прокурорът е искал 

няколко пъти удължаване на срока, част от по- късно направените 

искания повтарят буквално съдържанието на по- рано направените 

искания за удължаване на срока за разследване; 

б/ В искането не са посочени конкретните обстоятелства, които 

мотивират фактическа и правна сложност на случая; 

в/ има случаи при които не се посочват конкретно какви действия 

по разследването са извършени и какво е установено, както и какви 

действия по разследването са планирани и предстои да се извършат. 

Установи се, че към датата на настоящата проверка няма висящи 

досъдебни производства по които разследването да се извърша в 

хипотезата на чл. 234, ал.7 от НПК 

Продължителността на досъдебната фаза на всички прекратени и 

внесени в съда дела е била както следва: до 7 месеца – 320, до една 

година – 266 и над една година – 656 . 

 

 Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните производства; 

        Отчетен доклад на СГП за 2012г. 

 

А.І.3. ПРОВЕРКА НА ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОРА ПО 

РЪКОВОДСТВО И НАДЗОР НА РАЗСЛЕДВАНЕТО: 

  

Общо 1 254 са досъдебните производства, по които прокурор от 

СГП е участвал в разследването или е извършил отделни действия по 

разследването.  

При упражняването на правомощията по чл.196 НПК в 78 случая 

е отстранен разследващия орган, в 152 е иззето делото от един орган и 

е възложено на друг.  
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През 2012 г. по реда на чл.226, ал.3 НПК са дадени указания от 

прокурор преди предявяване на разследването по 115 дела . 

Поради нарушения, допуснати при предявяване на 

разследването прокурорите са върнали 360бр. дела с указания до 

разследващия орган. Видно от Справка за действия на прокурора на 

осн. чл. 242, ал.2 от НПК за 2012г. най- много дела  са върнали 

прокурорите: 

Росица Слабакова- 16 бр.; 

Виолета Тонева- 15бр.; 

Кирил Димитров- 14 бр.; 

Снежана Копчева- 14бр.; 

Стефан Рачев- 13бр.; 

Мариана Станакова- 12 бр.; 

Севдалин Цанков- 11бр.;  

Бяха проверени досъдебни производства, определени на 

принципа на случайния подбор. Установи, се че в повечето случаи 

прокурорите спазват разпоредбата на чл. 242, ал.2 от НПК. 

Досъдебните производства с поръчка за чужбина са 182 . 

Прокурорите са отменили 72бр. мерки за процесуална принуда, 

поради изтичане на техния срок. Съдът е отменил  една мярка за 

процесуална принуда, поради изтичане на срока . 

Съвместни екипи са извършили разследването по 46 дела. 

Броят на тази екипи е 11. Те са включвали 21 прокурори, 15 

разследващи полицаи и 14следователи. 

 

 А.І.3.1.Използване на СРС.Защитени свидетели 

 

През 2012 г. прокурорите от СГП са поискали 966 оперативни 

способи за СРС. Съдът е одобрил всички искания на СГП от този вид. 

През 2011г. СГП е поискала 1622 бр. оперативни способи за СРС, а 

съдът е одобрил 1618 бр. През 2010г. СГП е поискала 3681 бр. 

оперативни способи за СРС, а съдът е уважил 3664 бр. 

През първата година от проверявания период най-често 

прилагания оперативен способ е подслушването – 354 искания. През 

2011г. СГП е поискала 776 бр. разрешения за подслушване, а през 

2010г.- 2127 бр. 
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Следващият  често прилаган способ е проследяването – 269 бр. 

През 2011г. са направени 399 бр. искания в този смисъл, а през 2010г.- 

750бр. 

След него по честота на използването се нарежда оперативният 

способ наблюдение- 269 бр. През 2011г. са направени 398 наблюдения , 

а през 2010г.- 734бр. 

 В края на това подреждане са: проникването – 36, белязването- 

16 , разследване чрез служител под прикритие 6, доверителна сделка – 

6 и контролирана доставка – 5. 

През 2012г. е имало 3 дела със защитен свидетел. През2011г.- 

22бр., а през 2010г.- 1 дело.   

През 2012г. прокурорите са предприели 45 мерки по чл. 123 

НПК. 

 

  А.І.3.2.Извършени неотложни следствени действия 

 

Неотложни действия по разследване са извършени по 223 дела. 

През 2011г. са извършени по 695 дела, а през 2010г.- по 393 дела. 

Общият брой на извършените неотложни следствени действия е 

864. През 2011г. те са 2609 бр., а през 2010г.- 2741бр.  

Съдът не е одобрил 7 бр. искания за извършване на неотложни 

действия по разследване. Всички искания,които съдът не е одобрил са 

за извършване на претърсване и изземване. През 2011г. СГС не е 

одобрил 46 бр. искания от този вид, а през 2010г.- 79 бр. Данните 

показват, че е налице тенденция за спад по този показател. Това е 

положителен знак за работата на органите на досъдебното 

производство. 

Неотложните следствени действия  се разпределят както следва: 

 Претърсвания и изземвания- 452 бр. През 2011г. те са 1744 

бр., а през 2010г.- 1 581 бр.; 

 обиски – 208бр. През 2011г. те са 499бр., а през 2010г.- 491 

бр.; 

 други – 202 бр. През 2011г. неотложните следствени 

действия от този вид са 366. 
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Приложение: Справка за действия на прокурора на осн. чл. 242, ал.2 от 

НПК за 2012г. ; 

Отчетен доклад на СГП за 2012г. 

 

А.І.3.3. Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни 

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

 

През 2012г. СГП е внесла 7бр. искания до съда за вземане на 

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

тях 5 бр. са уважени, а 2 бр. искания не са уважени. 

 

Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните производства; 

 

А.І.3.4.Дела на специален надзор: 

 

През 2012г. на специален надзор били 136 досъдебни 

производства. От тях 13бр. ДП са приключили с постановление за 

прекратяване, а 53 ДП са внесени в съда. Голяма част от внесените в 

съда са приключили с влязла в сила присъда, а друга част все още не са 

приключили. 

По част от делата, особено по делата за прест. по чл. 253, чл. 254, 

чл. 282, чл. 219, чл. 283, чл. 302, чл. 116, чл. 257, чл. 321 от НК са 

определяни по двама наблюдаващи прокурори. 

  
А.І.3.5.Контрол на мерките за неотклонение 

„Задържане под стража” и други мерки на процесуална 

принуда 

 

През 2012 г. са направени 197 искания за вземане на мярка за 

неотклонение „задържане под стража”.  През 2011г. СГП е направила 

260 искания за вземане на мярка за неотклонение «задържане под 

стража», а през 2010г.- 242 искания в този смисъл. 

От тях 155 искания за вземане на мярка за неотклонение 

«задържане под стража» са уважени. Това представлява 78,6% от 

всички искания в този смисъл. През 2011г. са уважени 205 искания, 



 11 

което представлява 79% от всички искания от този вид, внесени в съда, 

а през 2010г. са уважени 195 искания, или 80,57%. 

 Съдът е оставил без уважение 42 искания за вземане на мярка за 

неотклонение «задържане под стража». През 2011г. броят на 

неуважените искания е 54, а през 2010г.- 42. От оставените без 

уважение искания за вземане на мярка за неотклонение «задържане под 

стража», съдът е постановил мярка за неотклонение «домашен арест по 

12 бр.  

Срещу определенията, с които съдът оставил без уважение 

исканията за вземане на мярка за неотклонение «задържане под 

стража», прокурорите са подали 13 протеста. От тях 7 протеста са 

уважени, а 6 са оставени без уважение. 

Срещу определенията, с които съдът е заменил мярка за 

неотклонение «задържане под стража» с друга са подадени 6 протеста. 

От тях 4 протеста са уважени. 

 През 2012г. с мярка за неотклонение «задържане под стража» са 

233 лица, а с «домашен арест»- 17 лица. През 2011г. техният брой бил 

съответно 280 и 2, а през 2010г.- 334 и 24 лица. 

 В края на първата година от проверявания период 104 лица са 

останали задържани по неприключили ДП. През 2011г. броят на лицата 

от тази категория бил 86, а през 2010г.- 143. 

 Прокурорите са изменили мярката за неотклонение «задържане 

под стража» на осн чл. 63, ал.6 от НПК в 11 случая. През 2011г. това 

задължение е използвано в 3 случая, а през 2010г. – в 11 случая. 

Прокурорите са изменили мярката за неотклонение «задържане 

под стража» на осн чл. 63, ал.5 от НПК в 7 случая. През 2011г. това 

задължение е използвано в 2 случая. 

 

 

А.ІІ. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

СПРЕНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА: 

 

В началото на 2012г. общият брой на спрените досъдебни 

производства (вкл. от предходни години) е 3 133 дела.  
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От всички спрени в началото на 2012 г.  дела срещу известен 

извършител се водят 193, а останалите 2 940 досъдебни производства 

са спрени поради неразкриване на извършителя.  

През 2012 г. прокурорите в СГП са изготвили постановление за 

спиране общо по 1 225 досъдебни производства. От тях 23 

постановления за спиране са с/у известен извършител. По реда на чл. 

244, ал.5 от НПК са отменени 2 постановления. 

През 2012г. са възобновени 211бр. 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 211бр. наказателни производства 108 бр. 

са водени срещу известен извършител, а 103бр. са водени срещу 

неизвестен извършител.  

В края на 2012 г. общият брой спрени производства вкл. от 

предходни години е 5 847дела. В края на 2011г. броят на спрените 

производства е бил 3 133 дела, а през 2010г.- 2 305 дела. 

От общия брой на делата, които били спрени в края на 2012г. 

срещу известен извършител са 157 дела, а останалите 5 690 дела са 

срещу неизвестен извършител. 

 

 Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните производства; 

       Отчетен доклад на СГП за 2012г. 

 

а/ спрени срещу известен извършител: 

  

Както беше посочено и по- горе през 2012 г. са спрени 23 

наказателни производства, водени срещу известен извършител. 

Постановленията за спиране са мотивирани. Съдържат описание на 

извършените процесуални действия, както и конкретна причина за 

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

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

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

постановлението се изпраща на обвиняемия, както и на пострадалия 

или неговите наследници. Постановленията са изготвени в 

едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК. В тях се посочва, че 
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съгласно чл. 244, ал.5 от НПК постановлението може да бъде 

обжалвано от обвиняемия, пострадалия или неговите наследници пред 

СГС в 7-дневен срок.  

 

 

б/ спрени срещу неизвестен извършител: 

 Както беше посочено и по- горе 2 940 досъдебни производства са 

спрени поради неразкриване на извършителя.  

 

Бяха проверени всички досъдебни производства, спрени през 

2012г., по които наблюдаващият прокурор е допуснал нарушение на чл. 

242, ал.3 от НПК. По- долу са описани само тези преписки, при които е 

допуснато по- голямо закъснение. 

Предмет на проверка бяха и преписки, по които е постановено 

спиране на досъдебното производство, определени чрез случаен 

подбор. Те също са описани по- долу. 

 

Пр. пр. №11929/07г. 

На 5. 11. 2012г. досъдебното производство е приключено с 

мнение за спиране. Същият ден е разпределено на прокурор Ваня 

Илиева. С постановление от 23. 11. 2012г. тя спряла делото на осн. чл. 

244, ал.1,т.3 от НПК. Срокът по чл. 244, ал.8 от НПК е изтекъл на 23. 

11. 2013г. След изискана справка от МВР, на 13. 06. 2013г. 

наблюдаващият прокурор поставила резолюция, че не се налага 

възобновяване на делото. Въпреки, че едногодишният срок по чл. 244, 

ал.8, НПК е изтекъл до настоящият момент досъдебното 

производство не е възобновено.От 14. 01. 2014г. наблюдаващ прокурор 

е Диана Спасова. 

 

Пр. пр. №07316/10г. 

 Преписката е образувана на 21. 06. 2010г. Досъдебното 

производство е водено срещу едно лице за престъпление по чл. 142 от 

НК. От 2. 02. 2012г. наблюдаващ прокурор е Стоян Димитров.  Той 

спрял досъдебното производство на 20 .06. 2012г. Въпреки, че делото 

се води срещу известен извършител от тогава до настоящия момент по 

него не са извършвани никакви действия. Не са изисквани справки от 
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МВР за резултата от оперативно- издирвателни мероприятия, не е 

изискван план за тяхното провеждане. Допуснато е нарушение на т. 14 

от Указания №55 от 2008г. на Главния прокурор на ВКП. 

 

 

Пр. пр. №06595/11г. 

Преписката е образувана на 6. 07. 2011г.Водена е срещу едно 

лице за престъпление по чл. 354а от НК. От 2. 07. 2012г. наблюдаващ 

прокурор е Зорница Таскова. Досъдебното производство е приключило 

с мнение за съд и на 19. 10. 2012г. е разпределено на наблюдаващия 

прокурор.  С постановление то 31. 10. 2012г., изведено от канцеларията 

на СГП на 6. 11. 2012г. прокурор Таскова прекратила наказателното 

производство срещу обвиняемия и спряла делото срещу неизвестен 

извършител. В постановлението за спиране не са дадени указания на 

разследващият орган да докладва на прокурора резултатите от 

издирването на всеки 4 месеца. От тогава до настоящата проверка не са 

искани и не са изпращани справки за резултатите от ОИМ. Допуснато 

е нарушение на т. 14 от Указания №55 от 2008г. на Главния прокурор 

на ВКП. 

 

Пр. пр. №00783/12г 

Прокурор Калин Софиянски е спрял досъдебното производство 

на 23. 03. 2012г. В постановлението за спиране не са дадени указания 

на разследващият орган да докладва на прокурора резултатите от 

издирването на всеки 4 месеца. От тогава до настоящата проверка не са 

искани и не са изпращани справки за резултатите от ОИМ. Допуснато 

е нарушение на т. 14 от Указания №55 от 2008г. на Главния прокурор 

на ВКП. 

 

Пр. пр. №03721/12г 

Прокурор Николай Христов е спрял досъдебното производство 

на 6. 04. 2012г. В постановлението за спиране не са дадени указания на 

разследващият орган да докладва на прокурора резултатите от 

издирването на всеки 4 месеца. От тогава до настоящата проверка не са 

искани и не са изпращани справки за резултатите от ОИМ. Допуснато 
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е нарушение на т. 14 от Указания №55 от 2008г. на Главния прокурор 

на ВКП. 

 

Пр. пр. №02041/12г 

Прокурор Димитър Арабаджиев е спрял досъдебното 

производство на 22. 03. 2012г. В постановлението за спиране не са 

дадени указания на разследващият орган да докладва на прокурора 

резултатите от издирването на всеки 4 месеца. От тогава до настоящата 

проверка не са искани и не са изпращани справки за резултатите от 

ОИМ. Допуснато е нарушение на т. 14 от Указания №55 от 2008г. на 

Главния прокурор на ВКП. 

 

Пр. пр. №03358/11г 

Прокурор Стефка Панайотова е спряла досъдебното 

производство на 16. 03. 2012г. В постановлението за спиране не са 

дадени указания на разследващият орган да докладва на прокурора 

резултатите от издирването на всеки 4 месеца. От тогава до настоящата 

проверка не са искани и не са изпращани справки за резултатите от 

ОИМ. Допуснато е нарушение на т. 14 от Указания №55 от 2008г. на 

Главния прокурор на ВКП. 

 

Пр. пр. №02149/11г 

Прокурор Виолета Тонева е спряла досъдебното производство, 

водено срещу неизвестен извършител за палеж на три автомобила на 

12. 03. 2012г. В постановлението за спиране не са дадени указания на 

разследващият орган да докладва на прокурора резултатите от 

издирването на всеки 4 месеца. От тогава до настоящата проверка не са 

искани и не са изпращани справки за резултатите от ОИМ. Допуснато 

е нарушение на т. 14 от Указания №55 от 2008г. на Главния прокурор 

на ВКП. 

 

Пр. пр. №00732/11г. 

Преписката е образувана на 03. 02. 2011г. срещу неизвестен 

извършител. Наблюдаващ прокурор е Пламен Панайотов. От 5. 01. 

2012г. за наблюдаващ прокурор е избран Милко Момчев. Преписката 

пристигнала в СГП с мнение за спиране и на 23.02. 2012г. е 
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разпределена на наблюдаващия прокурор. Той се произнесъл с 

постановление за спиране на 1. 08. 2012г., т. е. след 5 месеца и 7 дни. 

Налице е закъснение от 4 месеца и 7 дни.Допуснато е нарушение на 

едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК.  

 

Пр. пр. №00449/11г. 

Преписката е образувана на 21. 01. 2011г. Делото е водено срещу 

неизвестен извършител за престъпление. Наблюдаващ прокурор е 

Кирил Димитров.  Делото приключило с мнение за спиране и на 24. 01. 

2011г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Той го спрял с 

постановление от 12. 01. 2012г., т. е. 11 месеца и 18 дни по- късно. 

Допуснато е нарушение на едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК. 

Налице е закъснение от 10 месеца и 18 дни. 

 

Пр. пр. №15691/09г. 

Преписката е образувана на 15. 12. 2009г. Делото е водено срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 249 от НК. Наблюдаващ 

прокурор е Георги Мирчев.  Делото приключило с мнение за спиране и 

на 3. 08. 2012г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Той го 

спрял с постановление от 8. 10. 2012г., т. е. 2 месеца и 4 дни по- късно. 

Допуснато е нарушение на едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК. 

Налице е закъснение от 1 месец. 

 

 

Пр. пр. №5384/12г. 

Преписката е образувана на 18. 06. 2012г. Делото е водено срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 249 от НК. Наблюдаващ 

прокурор е Севдалин Цанков.  Делото приключило с мнение за спиране 

и на 1. 08. 2012г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Той го 

спрял с постановление от 12. 10. 2012г., т. е. 2 месеца и 11 дни по- 

късно. Допуснато е нарушение на едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от 

НПК. Налице е закъснение от 1 месец и 11 дни. 

 

Пр. пр. №05128/12г. 

Преписката е образувана на 6. 06. 2012г. Делото е водено срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 249 от НК. Наблюдаващ 
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прокурор е Нели Златкова.  Делото приключило с мнение за спиране и 

на 13. 08. 2012г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Той го 

спрял с постановление от 15. 11. 2012г., т. е. 3 месеца по- късно. 

Допуснато е нарушение на едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК. 

Налице е закъснение от 2 месеца. 

 

Пр. пр. №5257/11г. 

Преписката е образувана на 11. 05. 2011г. Делото е водено 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 199 от НК. 

Наблюдаващ прокурор е Стелияна Атанасов.  Делото приключило с 

мнение за спиране и на 14. 10. 2011г. е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. Той го спрял с постановление от 8. 02. 2012г., т. е. 3 месеца и 

24 дни по- късно. Допуснато е нарушение на едномесечния срок по чл. 

242, ал.3 от НПК.Налице е закъснение от 2 месеца и 24 дни. 

 

Пр. пр. №09647/10г. 

Преписката е образувана на 6. 08. 2010г. Делото е водено срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 244 от НК. Наблюдаващ 

прокурор е Борис Балев.  Делото приключило с мнение за спиране и на 

30. 03. 2012г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Той го спрял 

с постановление от 17. 07. 2012г., т. е. 3 месеца и 17 дни по- късно. 

Допуснато е нарушение на едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК. 

Налице е закъснение от 2 месеца и 17 дни. 

 

 

Бяха проверени и следните преписки:  

 Пр.пр. №03794/11г.- наблюдаващ прокурор Б. Кирилов; 

 Пр. пр. №04491/12г., наблюдаващи прокурори: от 9. 05. 

2012г. до 30.04.2014г.- Ваня Илиева; от 30. 04. 2014г. до 

настоящия момент Мария Макрелова; 

 Пр. пр. №03879/11г. и пр. пр. №07790/06г., наблюдаващ 

прокурор Цветослав Вергов; 

 Пр. пр. №00471/12г., наблюдаващи прокурори: от 25. 01. 

2012г. до 10. 04. 2012г.- Никола Невенчин; от 10. 04. 

2012г. до 7. 05. 2012г., когато по делото е постановено 

частично прекратяване срещу Симеон Нисимов и 
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спиране срещу неизвестен извършител на прест. по чл. 

199 от НК- Цветослав Вергов; от 3. 12. 2013г. досега- 

Драгомир Янчев; 

 Пр. пр. №02176/12г., наблюдаващ прокурор Драгомир 

Янчев; 

 Пр. пр. №00330/12г. и пр. пр. №4355/04г., наблюдаващ 

прокурор Валентин Филипов; 

 Пр. пр. №10943/10г., наблюдаващ прокурор Севдалин 

Цанков; 

 Пр. пр. №03689/12г. с наблюдаващ прокурор Иван 

Аврамов; 

 Пр. пр. №52890/11г. с наблюдаващ прокурор Кирил 

Ангелов; 

 Пр. пр. №01834/12г., наблюдаващ прокурор Боряна 

Бецова; 

 Пр. пр. №15086/12г., наблюдаващ прокурор Емилия 

Русинова; 

 Пр. пр. №05225/12г., наблюдаващ прокурор Снежана 

Копчева; 

 Пр. пр. №00801/11г., наблюдаващ прокурор Нели  

Златкова; 

 Пр. пр. №11078/11г., наблюдаващ прокурор Любка 

Кръстева; 

 Пр. пр. №02935/08г. и пр. пр. №10416/11г., наблюдаващ 

прокурор Маргарита Немска; 

 Пр. пр. №02653/12г. и пр. пр. №03015/11г., наблюдаващ 

прокурор Владимир Дешев; 

 Пр. пр. №11498/11г., наблюдаващ прокурор Ана 

Малиганова; 

 Пр. пр. №10612/11г. и пр. пр. №11929/07г., наблюдаващ 

прокурор Ваня Илиева; 

 Пр. пр. №03962/12г., наблюдаващ прокурор Мартин 

Бешков; 

 Пр. пр. №04863/12г., наблюдаващ прокурор Йорданка 

Чанкова; 
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 Пр. пр.№02189/12г. и пр. пр. №3613/12г., наблюдаващ 

прокурор Ангел Попколев; 

 Пр. пр. №00226/12г., наблюдаващ прокурор Илиана 

Стойкова; 

 Пр. пр. №10115/09г., наблюдаващи прокурори: от 9.08. 

2009г. до 13. 08. 2009г.- Кирил Димитров; от 13. 08. 

2009г. до 12. 11. 2009г.- Борислава Александрова; от 12. 

11. 2009г. до 10. 02. 2012г., когато делото е спряно- 

Антоанета Близнакова; 

 Пр. пр. №05825/11г.- Антоанета Близнакова; 

 Пр. пр. №04348/12г., наблюдаващ прокурор Лилия 

Симеонова; 

 Пр. пр. №09980/11г., наблюдаващ прокурор Калин 

Софиянски; 

 Пр. пр.№03315/10г., наблюдаващи прокурори: от 9.04. 

2010г. до 13. 01. 2012г.- Митко Димитров; от 13. 01. 

2012г. до 3. 08. 2012г. – Димитър Петров;  

 Пр. пр. №12540/11г., наблюдаващ прокурор Димитър 

Петров; 

 Пр. пр. №04547/10г., наблюдаващи прокурори: от 20. 04. 

2010г. до 27. 07. 2011г.- Боряна Бецова; от 27. 07. 2011г. 

до 13. 08. 2012г., когато делото е спряно Катерина 

Александрова; 

 Пр. пр. №00653/12г., наблюдаващ прокурор Росица 

Слабакова; 

 Пр. пр. №14339/07г., наблюдаващ прокурор Стефан 

Рачев; 

 Пр. пр. №05324/10г. и пр. пр. №02199/12г., наблюдаващ 

прокурор Юлиана Христова; 

 Пр. пр. №02442/11г., наблюдаващ прокурор Емил 

Петров; 

 Пр. пр. №565/12г. пр. пр. №10909/12г., наблюдаващ 

прокурор Венцислав Андреев;  

 Пр. пр. №09809/06г., наблюдаващ прокурор Иван 

Аврамов; 



 20 

 Пр. пр. №10573/12г., наблюдаващ прокурор Николай 

Русинов; 

 Пр. пр. №02041/12г., наблюдаващ прокурор Димитър 

Арабаджиев; 

 Пр. пр. №04547/10г., наблюдаващ прокурор Катерина 

Александрова; 

 Пр. пр. №03549/11г. и пр. пр. №08082/07г., наблюдаващ 

прокурор Стоян Димитров; 

 Пр. пр. №00170/05г., наблюдаващ прокурор Севдалин 

Цанков; 

 Пр.пр. №04445/12г., наблюдаващ прокурор Десислава 

Атанасова; 

 Пр.пр. №00661/12г., наблюдаващ прокурор Петър 

Смолички; 

 Пр. пр. №04115/12г. и пр. пр. №05111/12г., наблюдаващ 

прокурор Димитър Младенов; 

 Пр. пр. №05929/12г., наблюдаващ прокурор Момчил 

Георгиев; 

 Пр.пр. №05528/10г., наблюдаващ прокурор Стелияна 

Атанасова; 

 Пр.пр. №06373/11г., наблюдаващ прокурор Радка 

Стоянова;  

 Пр. пр. №05663/12г., наблюдаващ прокурор Бойко 

Конакчийски; 

 Пр. пр. №12575/11г. и пр. пр. №09809/06г, наблюдаващ 

прокурор Иван Аврамов; 

 Пр. пр. №04035/12г., наблюдаващ прокурор Събина 

Христова; 

 Пр. пр. №08641/11г., наблюдаващ прокурор Румяна 

Арнаудова; 

 Пр. пр. №00731/12г., наблюдаващ прокурор Иван 

Тасков; 

 Пр. пр. №02075/12г., наблюдаващ прокурор Кирил 

Димитров; 

 Пр. пр. №05533/12г., наблюдаващ прокурор Мариана 

Станкова; 
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 Пр. пр. №04443/99г., наблюдаващ прокурор Емил 

Георгиев; 

 Пр. пр. №07593/12г., наблюдаващ прокурор Евгени 

Стоянов; 

 Пр. пр. №04628/12г., наблюдаващ прокурор Илиан 

Точев; 

 Пр. пр. №10310/12г., наблюдаващ прокурор Ралица 

Мравкова; 

 Пр. пр. №12275/11г., наблюдаващ прокурор Мариан 

Маринов; 

 Пр. пр. №09705/07г., наблюдаващ прокурор Иван Гешев; 

  

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения по 

образуването, движението и приключването на тези преписки. 

  

   

А.ІІІ. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО 

НА ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИКЛЮЧИЛИ С 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

От приключилите досъдебни производства общо 543бр. са 

прекратени. Подробна информация за броя на досъдебните 

производства, прекратени от всеки прокурор през 2012г. се съдържа в 

„Справка №3, т. ІХ.Прекратени наказателни производства за 2012г.”, 

предоставена от СГП. От нея става ясно, че са прекратени 235бр. 

досъдебни производства, образувани срещу известен извършител и 

308бр. досъдебни производства, образувани срещу неизвестен 

извършител. 

Пред СГС са обжалвани 80бр. постановления за прекратяване, 

т.е. 14.72% от всички постановления за прекратяване, постановени 

през 2012г. Отменени са 49бр. от обжалваните постановления, а 31бр. 

са потвърдени. Оменените постановления за прекратяване 

представляват 61.25% от обжалваните постановления за прекратяване 

и 9.02% от общия брой на постановления за прекратяване. 

В горепосочената справка, предоставена от СГП подробно са 

посочени броят на обжалваните постановления за всеки прокурор, 
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както и броят на отменените и потвърдени постановления. Повече от 

50% процента потвърдени постановления имат прокурорите: 

Ваня Илиева 

Николай Русинов 

Прокурорите Владимир Дешев, Иван Аврамов, Илиана Стойкова, 

Калин Софиянски, Мариана Станкова, Нина Кирилова, Румяна 

Арнаудова, Станимир Димитров, Събина Христова, Юлиана Христова 

и Явор Димитров имат по едно обжалвано постановление за 

прекратяване и то е потвърдено от СГС. 

 

Приложение: Справка №3, т.ІХ. Прекратени наказателни 

производства. 

           

Горестоящата прокуратура е извършила проверка по реда на чл. 

243, ал.9 от НПК на 57бр. постановления за прекратяване, т. е. 10.49% 

от всички постановления за прекратяване. Отменени са 24бр. от 

проверените постановления, а 33бр. са потвърдени. Отменените 

постановления представляват 42.10% от  постановленията, проверени 

по реда на чл. 243, ал.9 от НПК и 4.41% от всички постановления за 

прекратяване. 

В Справка №3, т.ІХ. Прекратени наказателни производства 

подробно са посочени  броят на служебно отменените и съответно 

потвърдените постановления за прекратяване. С най- голям брой 

потвърдени постановления са прокурорите: 

Красимир Тренчев 

Николай Русинов 

Румяна Арнаудова  

Снежана Копчева 

Прокурорите Драгомир Янчев, Емил Петров, Калоян Ангелов, 

Нели Златкова, Петър Смолички, Станимир Димитров и Бойко 

Конакчийски имат по едно проверено постановление за прекратяване и 

то е потвърдено. 

 

Приложение: Справка №3, т.ІХ. Прекратени наказателни 

производства. 
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Анализът на горепосочените числа показва, че 13.43% от 

постановленията за прекратяване, които са изготвили прокурорите в 

СГП през 2012г. са отменени. Не са отменени 86.57% от 

постановленията за прекратяване. 

 

 Според Отчетен доклад на СГП за 2012г. поради давност са 

прекратени 104  досъдебни производства. От тях 69 са срещу 

неизвестен извършител, а 35- срещу известен извършител. 

 Според Справка, предоставена на ИВСС от СГП по давност са 

прекратени 41 досъдебни производства, т. е. 5.70% от досъдебните 

производства, приключили с постановление за прекратяване. 

 

Приложение: Справка №3, т.ІХ. Прекратени наказателни 

производства; 

         Отчетен доклад на СГП за 2012г. 

 

Бяха проверени всички досъдебни производства, които са 

приключили с постановление за прекратяване през 2012г., по които 

наблюдаващият прокурор е допуснал нарушение на чл. 242, ал.3 от 

НПК. По- долу са описани само тези преписки, при които е допуснато 

по- голямо закъснение. 

Предмет на проверка бяха и прекратени преписки, определени 

чрез случаен подбор. Те също са описани по- долу. Движението им се 

проследи във входящия дневник и в Книгата за досъдебните 

производства. 

 

Пр. пр. №03052/11г. 

 Преписката е образувана на 19. 03. 2011г. срещу едно лице за 

престъпление по чл. 354а, ал.1 от НК. ДП приключило с мнение за съд 

и на 29. 08. 2011г. е разпределено на прокурор Иван Тасков. Той го 

прекратил на 16. 01. 2012г., т. е. след 4 месеца и 17 дни. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение от 3 

месеца и 17 дни. 

 

Пр. пр. №04591/12г. 
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 Преписката е образувана на 11. 05. 2012г. срещу неизвестен 

извършител. ДП приключило с мнение за прекратяване и на 22. 08. 

2012г. е разпределено на прокурор Кирил Димитров. Той го прекратил 

на 05. 12. 2012г., т. е. след 3 месеца и 13 дни. Допуснато е нарушение 

на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение от 2 месеца и 13 

дни. 

 

Пр. пр. №04941/12г. 

 Преписката е образувана на 29. 05. 2012г. срещу едно лице. ДП 

приключило с мнение за прекратяване и на 26. 09. 2012г. е 

разпределено на прокурор Кирил Димитров. Той го прекратил на 04. 

12. 2012г., т. е. след 2 месеца и 8 дни. Допуснато е нарушение на срока 

по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение от 1 месеца и 8 дни. 

 

Пр. пр. №00392/12г. 

 Преписката е образувана на 20. 01. 2012г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 358, ал.1 от НК. Наблюдаващ 

прокурор е Иван Тасков. ДП приключило с мнение за прекратяване и 

на 13. 02. 2011г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Той го 

прекратил на 16. 05. 2012г., т. е. след 2 месеца и 24 дни. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение от 1 

месец и 24  дни. 

 

Пр. пр. №02660/11г. 

 Преписката е образувана на 8. 03. 2011г. Досъдебното 

производство е водено срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл. 242, ал.2 от НК. Наблюдаващ прокурор е Стелияна Атанасова. 

Делото приключило с мнение за прекратяване и на 17. 01. 2012г. било 

разпределено на наблюдаващия прокурор.  Той го прекратил с 

постановление от 26. 03. 2012г., т. е. след 2 месеца и 9 дни. Допуснато 

е нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК.Налице е закъснение от 1 

месец и 9 дни.  

Прокурор Атанасова е допуснала нарушение на срока по чл. 242, 

ал.3 от НПК и по пр.пр. №02660/11г. по описа на СГП. По тази 

преписка закъснението е 1 месец. 
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Пр. пр. №04791/11г. 

 Преписката е образувана на 8. 06. 2011г. Досъдебното 

производство е водено срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл. 199 от НК. Наблюдаващ прокурор е Катерина Александрова. 

Делото приключило с мнение за прекратяване и на 04. 04. 2012г. било 

разпределено на наблюдаващия прокурор.  Той го прекратил с 

постановление от 11. 06. 2012г., т. е. след 2 месеца и 5 дни. Допуснато 

е нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК.Налице е закъснение от 1 

месец и 5 дни.  

 

Пр. пр. №13451/09г. 

 Преписката е образувана на 21. 10. 2009г. Досъдебното 

производство е водено срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл. 282 от НК. От 20. 04. 2010г. наблюдаващ прокурор е Севдалин 

Цанков. Делото приключило с мнение за прекратяване и на 1. 04. 2012г. 

било разпределено на наблюдаващия прокурор.  Той го прекратил с 

постановление от 14. 08. 2012г., т. е. след 4 месеца и 13 дни. Допуснато 

е нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение от 

3 месеца и 13 дни.  

 

Пр. пр. №04116/02г. 

 Досъдебното производство е водено срещу едно лице за 

престъпление по чл. 254 от НК. От 21. 01. 2012г. наблюдаващ прокурор 

е Севдалин Цанков. Делото приключило с мнение за прекратяване и на 

3. 05. 2012г. било разпределено на наблюдаващия прокурор.  Той го 

прекратил с постановление от 09. 08. 2012г., т. е. след 3 месеца и 6 дни. 

Допуснато е нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК.Налице е 

закъснение от 2 месеца и 6 дни.  

 

Пр. пр. №07913/10г. 

  Преписката е образувана на 5. 07. 2010г. Делото е водено срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 304, ал.1 от НК. 

Наблюдаващ прокурор е Красимир Тренчев. Делото приключило с 

мнение за прекратяване и на 29. 11. 2011г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Той го прекратил на 8. 05. 2012г., т. е. след 5 
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месеца и 9 дни. Допуснато е нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от 

НПК. Налице е закъснение с 4 месеца и 9 дни. 

 

Пр. пр. №4273/06г. 

 Делото е водено срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл. 282 от НК. На 12. 11. 2010г. за наблюдаващ прокурор е избран 

Владимир Дешев. ДП приключило с мнение за прекратяване и на 16. 

12. 2011г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Той го 

прекратил на 3. 08. 2012г., т. е. след 7 месеца и 17 дни. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение от 6 

месеца и 17 дни. 

 

Бяха проверени и следните преписки:  

 Пр. пр. № 03853/11г., наблюдаващ прокурор Бисер Кирилов; 

 Пр. пр. №11240/11г., наблюдаващ прокурор Драгомир Янчев; 

 Пр. пр. №000528/06г., наблюдаващи прокурори: от 2. 02. 2006г. 

до 17. 12. 2010г.- Светлана Горанова; от 17. 12. 2010г. до 29. 02. 

2012г., когато делото е прекратено поради смъртта на 

извършителя- Валентин Филипов; 

 Пр. пр. №10912/11г. и пр. пр. №02023/12г., наблюдаващ 

прокурор Севдалин Цанков; 

 пр. пр. №06748/05г., наблюдаващ прокурор Ваня Илиева; 

 пр. пр. №08316/11г., наблюдаващи прокурори: от 12.08. 2011г. 

до7. 12. 2011г. – Борис Балев; от 7. 12. 2011г. до 19. 03. 12г. – 

Емил Петров; от 19. 03. 2012г. до 14. 06. 2012г.- Димитър 

Ангелов; 

 пр. пр.№ 03192/03г. по описа на СГП, наблюдаващ прокурор 

Николай Русинов;  

 пр. пр. №00195/12г. по описа на СГП, наблюдаващ прокурор 

Стефан Рачев; 

 пр. пр. №06088/06г. по описа на СГП, наблюдаващи прокурори: 

от 17.08.2006г. до 23.01.2009г. - Деян Маринов, от         23. 01. 

2009г. до 16. 03. 2009г. - Юлиана Петкова, от 16. 03. 2009г. до 17. 

09. 2010г. - Димитър Димитров, от 17. 09. 2010г. до 5. 12. 2012г. 

когато преписката е прекратена е Антоанета Близнакова; 

 пр. пр. №01372/06г. по описа на СГП, наблюдаващи прокурори: 

от 10. 03. 2006г. до 22. 02. 2007г.- Иванка Трифонова, от 22. 02. 
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2007г. до 16. 03. 2011г.- Никола Невенчин и от 16. 03. 2011г. до 7. 

06. 2012г.- Боряна Бецова; 

 пр. пр. № 05222/08г., наблюдаващи прокурори: от 25. 06. 2008г. 

до 28. 11. 2008г.- Емил Галипонов; от 28. 11. 2008г. до 21. 11. 

2012г., когато досъдебното производство е прекратено- Боряна 

Бецова; 

 пр. пр. №03985/12г., наблюдаващ прокурор Емилия Русинова; 

 пр. пр. №04929/10г., наблюдаващ прокурор Снежана Копчева; 

 пр. пр. №06318/11г.и пр. пр. №09342/10г., наблюдаващ прокурор 

Нина Кирилова; 

 пр. пр. №00712/10г., наблюдаващ прокурор Маргарита Немска; 

 пр. пр. №10023/11г., наблюдаващ прокурор Мартин Бешков; 

 пр. пр. №02189/12г., наблюдаващ покурор Ангел Попколев; 

 пр. пр. №1919/12г., наблюдаващ прокурор Илиана Стойкова; 

 пр. пр. №05756/12г., наблюдаващ прокурор Лилия Симеонова; 

 пр. пр. №03487/11г., наблюдаващ прокурор Калин Софиянски; 

 Пр. пр.№03315/10г., наблюдаващи прокурори: от 9.04. 2010г. до 

13. 01. 2012г.- Митко Димитров; от 13. 01. 2012г. до 3. 08. 2012г. 

– Димитър Петров;  

 Пр. пр. №08877/09г., наблюдаващ прокурор Сашо Тотев; 

 Пр. пр. №02522/12г., наблюдаващ прокурор Росица Слабакова; 

 Пр. пр. №08543/11г.,наблюдаващи прокурори: от 22. 08. 2011г. до 

26. 08. 2011г.- Теодора Златева; от 26. 08. 2011г. до 5. 01. 2012г.- 

Пламен Панайотов; от 5. 01. 2012г. до 30. 08. 2012г., когато 

преписката е прекратена поради смъртта на извършителя- Стефан 

Рачев; 

 Пр. пр. №09990/11г., наблюдаващ прокурор Емил Петров; 

 Пр. пр. №06662/08г., наблюдаващ прокурор Явор Димитров;  

 Пр. пр. №08599/11г-, наблюдаващ прокурор Теодора Златева; 

 Пр. пр. №3654812г., наблюдаващ прокурор Венцислав Андреев; 

 Пр. пр. №06776/10г., наблюдаващ прокурор Калоян Ангелов; 

 Пр.пр. №10072/11г., наблюдаващ прокурор Десислава Атанасова; 

 Пр.пр. №04013/12г., наблюдаващ прокурор Петър Смолички; 

 Пр. пр. №09933/08г., наблюдаващ прокурор Димитър Младенов; 

 Пр.пр. №12743/19г., наблюдаващ прокурор Първолета Никова; 

 Пр.пр. №09608/11г., наблюдаващ прокурор Никола Невенчин; 

 Пр.пр. №00030/05г., наблюдаващ прокурор Радка Стоянова;  

 Пр. пр. №07897/11г., наблюдаващ прокурор Георги Тафров; 

 Пр. пр. №04227/12г.., наблюдаващ прокурор Стоян Димитров; 

 Пр. пр. №04389/12г., наблюдаващ прокурор Събина Христова; 
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 Пр. пр. №11811/07г., наблюдаващ прокурор Румяна Арнаудова; 

 Пр. пр. №15679/09г., наблюдаващ прокурор Иван Тасков; 

 Пр. пр. №07890/11г., наблюдаващ прокурор Кирил Димитров; 

 Пр.пр.№00815/10г., наблюдаващ прокурор Мариана Станкова; 

 Пр. пр. №10145812г., наблюдаващ прокурор Зорница Таскова; 

 Пр. пр. №03693/12г. , наблюдаващ прокурор Мариан Маринов; 

 Пр. пр. №09319/10г., наблюдаващ прокурор Калина Накова; 

 Пр. пр. №10593/11г., наблюдаващ прокурор Любомир Мирчев; 

 Пр. пр. №06834/11г., наблюдаващ прокурор Николай Христов; 

 Пр. пр. №00966/09г., наблюдаващ прокурор Стоил Тойчев; 

 Пр. пр. №12652811г., наблюдаващ прокурор Димитър 

Арабаджиев; 

 Пр. пр. №00717/11г., наблюдаващ прокурор Иван Гешев; 

 Пр. пр. №00651/12г., наблюдаващ прокурор Виолета Тонева; 

 Пр. пр. №05059/12г., наблюдаващ прокурор Детелина Йотова; 

 

                                                                                                                                                        

 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения по 

образуването, движението и приключването на тези преписки. 

 

Прекратени по давност срещу известен извършител: 

 

Пр. пр. №03206/01г. 

Преписката е образувана на 14. 06 2001г. срещу П. М. за престъпление 

по чл. 282, ал.1 от НК. С оглед промяна на подсъдността за 

престъпление по чл. 282, ал.1 от НК ръководството и надзора е иззето 

от СГП на 3. 01. 2006г. Наблюдаващ прокурор е Светлана Горанова. На 

2. 07. 2007 г. досъдебното производство е спряно. Възобновено е на 27. 

11. 2008г. На 29.04.2009г. досъдебното производство отново е спряно 

на осн. чл.244, ал.1,т.3 от НПК с оглед установяване на данни за лицата 

Ж. М., Р. Р. и К. П., чиито разпити били необходими за разкриване на 

обективната истина. На 3. 11. 2010г. делото е разпределено на 

наблюдаващ прокурор Десислава Кайнакчиева, която изискала справка 

за резултата от издирването на свидетелите по ДП. На 19. 11. 2010г. 

следователят поискал да му бъдат предоставени данни за свидетелите.  

С постановление от 13. 12. 2010г., изведено от канцеларията на СГП на 
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15. 12. 2010г. делото е възобновено и върнато на следователя с 

указания по разследването. От спиране на досъдебното производство 

до неговото възобновяване са минали 1 година, 7 месеца и 15 дни. 

Допуснато е нарушение на чл. 244, ал.8 от НПК според която, в 

случаите на чл. 244, ал.1,т.3 от НПК досъдебното производство се 

спира за срок не по- дълъг от една година. През м. ноември делото е 

изпратено на СГП с мнение за прекратяване на осн. чл. 243, ал.1, т.2 от 

НПК. С постановление от 3. 11. 2011г. прокурор Кайнакчиева върнала 

делото на следователя поради това, че не е изпълнил указанията дадени 

с постановление от 13. 12. 2010г. В края на 2011г. делото е постъпило с 

мнение за прекратяване. Прокурор Кайнакчиева приключила делото с 

постановление за прекратяване от 11. 01. 2012г., изведено от 

канцеларията на СГП на 16. 01. 2012г. По делото не са вземани мерки 

за процесуална принуда. 

 

Пр. пр. №09833/09г. 

Преписката е образувана на 29. 07. 2009г. Разпределена е на прокурор 

Антон Стефанов. Той е бил наблюдаващ прокурор до 2. 03. 2012г., 

когато ДП пристигнало с мнение за прекратяване. На 5. 03. 2012г. 

делото е разпределено на прокурор Владимир Дешев. С постановление 

от 5.06. 2012г. той прекратил делото, т.е. след три месеца. Допуснато е 

нарушение на чл. 242, ал.3,НПК. Налице е просрочие от 2 месеца. В 

постановлението за прекратяване е констатирано, че давността е 

изтекла преди 21. 06. 2010г. По това време наблюдаващ прокурор е бил 

Антон Стефанов. Следователно след тази дата делото е продължило 

без да има основание за това.  

 

Бяха проверени и следните преписки:  

 пр. пр. №09531/07г. по описа на СГП, наблюдаващи прокурори: 

от 10.09. 2007г. до 4.01.2012г. – Пламен Панайотов, от 4. 01. 

2012г. до 27. 06. 2012г.- Стелияна Атанасова;  

 пр. пр. №06464/09г. по описа на СГП, наблюдаващи прокурори: 

от 8.06. 2009г. до 10. 11. 2009г. – Любомир Мирчев, от 16. 04. 

2010г. до 18.01.2012г.- Емилия Пашалиева, от 20.01.2012г. до 

12.06.2012г.- Боряна Бецова;  
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 пр. пр. №00805/10г., наблюдаващи прокурори: от 12. 02. 2010г., 

когато е образувано ДП срещувиновни длъжностни лица от 

„Софийски имоти „ЕАД за престъпления по чл. 219, ал.4, вр. с 

ал.2, вр. с чл. 20, ал.2 вр. с ал.1 от НК, извършени в периода от 1. 

01. до 31. 12. 1999г. наблюдаващ прокурор бил Пламен 

Панайотов. Той изпълнявал тези функции до 5. 01. 2012г., когато 

преписката е разпределена на прокурор Ана Малиганова. С 

постановление от 12. 01. 2012г. тя прекратила делото на осн. чл. 

243, ал.1,т.1 вр. с чл. 24, ал.1,т.3 от НК, т. е. поради изтичане на 

предвидената в закона давност за наказателно преследване; 

 пр.пр. №13305/07г., наблюдаващ прокурор Йорданка Чанкова; 

 пр. пр. №06088/06г., наблюдаващи прокурори: от 17. 08. 2006г. 

до 23. 01. 2009г. – Деян Маринов; от 23.01. 2009г. до 16. 03. 

2009г.- Юлиана Петкова; от 16. 03. 2009г. до 17. 09. 2010г.- 

Димитър Димитров; от 17. 09. 2010г. до 5. 12. 2012г.- Антоанета 

Близнакова; на 5. 12. 2012г. делото е разпределено на прокурор 

Ангел Попколев, който го прекратил поради изтичане на 

предвидената в закона давност. 

 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения по 

образуването, движението и приключването на тези преписки. 

 

А.Б.  ПРОВЕРКА ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪДЕБНИЯ 

НАДЗОР НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 54, АЛ.1,Т.2 ОТ ЗСВ: 

 

А.Б.1. ДЕЛА, ВНЕСЕНИ В СЪДА: 

 

През 2012г. прокурорите от СГП са внесли в съда за разглеждане 

общо 692 бр. дела.  

От тях 554 бр. са обвинителни актове. С обвинителен акт са 

приключили 128 бр. ДП, образувани приз 2012г. и 426 ДП, образувани в 

предишни години. 

Със споразумения са приключили 122бр. ДП. От тях съдът е 

одобрил 105 споразумения. Съдът не е одобрил 17 споразумения и е 

върнал делата на прокурора. 

С постановления за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание са приключили 16 бр. дела. От 
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тях съдът е уважил 9 предложения, а е върнал на прокурора -7 бр. 

предложения. 

През 2012г. СГС е решил 687 дела, образувани въз основа на 

прокурорски актове, внесени от СГП.  От тях: 

а/ делата, приключили с осъдителни присъди са 275. През 2011г. 

с осъдителни присъди са приключили 274 дела, а през 2010г.- 289 дела. 

Данните показват, че броят на осъдителните присъди се е увеличил с 1 

спрямо данните за 2011 год., но е намалял с 14 в сравнение с 2010 год.; 

б/ делата, образувани въз основа на внесени обвинителни актове, 

но приключили с наложени наказания по чл.78а от НК са 9. През 2011г. 

те са 26, а през 2010г.- 11. Налице е намаление със 17 спрямо 

предходната година и с 2 спрямо данните за 2010 година; 

 От делата, които през 2012г. са приключили с осъдителна 

присъда, 77 дела са разгледани по реда на  Глава двадесет и седем 

„Съкратено съдебно следствие” /чл.373, ал.3 вр. чл.372, ал.4 вр. чл.371, 

т.2/ от НПК. 

Относителният дял на осъдителните и санкционни решения 

спрямо общо внесените прокурорски актове е 74,1%. През 2011г. този 

дял е 78,6%, а през 2010г.- 76,4% .  Налице е намаление с 4,5% спрямо 

предходната година и с 2,3% спрямо данните за 2010 год. 

 

Според Справка №4 от 2012г.- т. 1, 2,3, предоставена от СГП най- 

много обвинителни актове са внесли следните прокурори: 

К. Димитров- 33 обвинителни акта; 

Ст. Рачев- 33 обвинителни акта; 

Др. Янчев- 28 обвинителни акта; 

Цв. Вергов- 26 обвинителни акта; 

И. Стойкова- 24 обвинителни акта; 

В. Тонева- 21 обвинителни акта; 

В. Андреев- 20 обвинителни акта; 

Р. Слабакова- 21 обвинителни акта; 

А. Попколев- 15 обвинителни акта; 

М. Станкова- 15 обвинителни акта; 

Стоян Димитров- 15 обвинителни акта; 

Арабаджиев- 13 обвинителни акта; 

Б. Кирилов- 13 обвинителни акта; 
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Д. Петров- 13 обвинителни акта; 

К. Александрова- 13 обвинителни акта; 

М. Момчев- 13 обвинителни акта и др. 

 

А.Б.2.ВЪРНАТИ ОТ СЪДА ДЕЛА: 

 

Организацията на работа за преодоляване на причините за 

върнатите от съда дела през 2012 г. в СГП е съобразена с Указание на 

Главния прокурор на Република България № 154/28.03.2012 год.  

Административният ръководител на СГП е издал Заповед № 

1000/03.05.2012 год. С нея  са създадени правила за анализ и оценка на 

върнатите от съда дела на Прокуратурата. Според Правилата в 

прокурорските дела/ПД/, които след връщане на делото стават 

наблюдателни преписки/НП/ наред с другите материали, които са 

подробно посочени се съхраняват становище на прокурора, изготвил 

обвинителния акт, относно основанията за връщането му, посочени/ в 

случай, че същият не е изготвил частен протест/, както и доклада на 

комисията по т. 1.3 от заповед №1000/3.05.12г., като неразделна част. 

Според горепосочената т. 1.3. за извършване на обективен и независим 

анализ на причините, довели до връщане на делото се съставя Комисия 

измежду прокурорите от СГП в състав от двама души, които не са 

участвали по делото, избрани чрез случаен подбор, чрез използване на 

софтуерен продукт „Komisii”, предоставен от ВСС. Изборът се 

извършва от Любка Вакарелска- началник- служба, а в нейно 

отсъствие- от заместващия я съдебен служител. За извършения избор се 

съставя протокол в два екземпляра- първия за прокурорското дело/ПД/, 

а втория се предоставя за съхранение на Румяна Пенкова- старши 

специалист. Създаден е и регистър на върнатите от съда дела.   

Докладът на Комисията следва да съдържа изводи относно 

причините, довели до прекратяване на съдебното производство и 

връщане на делото на прокурора и по- специално- този резултат дължи 

ли се на грешки в действията на органите на досъдебното 

производство, ако има такива, те били ли са предвидими или се дължат 

на последващо развитие на процеса, съществувала ли е алтернатива на 

предприетите действия и могло ли е тя да бъде осъществена. 

Комисията изготвя доклад в два екземпляра, като първият от тях се 
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прилага към прокурорските дела/ПД/, а вторият- се класира към втория 

екземпляр от протокола за избор на комисия. 

Докладите на комисиите, съдържащи анализ на причините, 

довели до връщане на делата от съда се обсъждат на общо събрание на 

прокурорите от СГП веднъж на 6 месеца в рамките на календарната 

година, а изводите от тези работни съвещания се обобщават в 

аналитични доклади, които са задължително приложение към 6- 

месечните доклади  за дейността на СГП, като екземпляр от тази 

доклади се изпраща в отдел „Съдебен и изпълнение на наказанията” и в 

отдел „ИАМР” при ВКП. 

При констатиране на системно допускани едни и същи грешки от 

един и същи прокурор или следовател в тяхната работа, които са 

станали единствена причина за връщане на делото от съда, 

административният ръководител на СГП вземал предвид решението на 

общото събрание на прокурорите, което било отразено при изготвяне 

на неговата атестация или при определяне на ДМС, а за разследващите 

полицаи- констатациите следвало да се отразяват в ежегодното 

писмено становище по тяхната работа съгласно чл. 144, ал.3 от ЗСВ.  

 Делата, които съдът е върнал на прокурора с указания се 

разпределят така: 

а/ върнати на основание чл.249, ал.2 от НПК – 124 дела; 

б/ върнати на основание чл.288, т.1 от НПК – 1 дело; 

в/ върнати на основание чл.334, т.1 от НПК – 4 дела; 

г/ върнати на основание чл.377 от НПК /предложения по чл.78а 

от НК/ - 4 дела; 

В края на годината  в СГП е изготвен анализ на наказателните 

производства, по които през 2012г. са постановени актове на съда за 

връщане на делото на прокурора.  

Докладите на горепосочените комисии, съдържащи причините за 

връщане на делата са приложени към НП и са докладвани на 

ръководителите на отдели – зам. градските прокурори, защото те имат 

задължението да изготвят аналитични доклади, които да бъдат 

обсъждани в рамките на съответния отдел. С оглед спецификата на 

работа, натоварения заседателен цикъл на СГС, Административен съд – 

София град и Специализирания наказателен съд, изпълнението на 

служебни задължения на някои от прокурорите извън сградата на 
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Съдебната палата  се оказало, че на практика е невъзможно 

обсъждането на причините довели до връщане на делата от съда да се 

прави на общо събрание на прокурорите от СГП. 

 Прокурорите в СГП преценили, че обсъждането на причините 

довели до връщане на делата може в по- висока степен да доведе до 

повишаване на вниманието на наблюдаващите прокурори и на 

процесуалния контрол върху дейността на разследващите органи, по-

задълбочено изучаване на съдебната практика и отделянето на нужното 

време и прецизност при изготвянето на съответния акт след 

приключилото разследване, когато то се извършва в рамките на отдела. 

Подобни обсъждания са извършвани всеки месец. 

През 2012г. съдът е върнал на СГП с указания за отстраняване на 

съществено нарушение на процесуалните правила 134 дела. Броят на 

делата, върнати на прокурора с указания за отстраняване на 

съществено нарушение на процесуалните правила представлява 

23.50% от обвинителните актове и постановления по чл. 78а от НК, 

внесени в СГС през 2012г. 

Според Справка, предоставена от СГП най- много дела съдът е 

върнал на следните прокурори: 

Цветослав Вергов- 9 дела; 

Ст. Рачев- 8 дела; 

Др. Янчев- 8 дела; 

Г. Мирчев- 7 дела; 

Ив. Аврамов- 6 дела; 

Н. Русинов- 6 дела; 

Сравнението между прокурорите, които са внесли най- много 

обвинителни актове и прокурорите, които имат най- голям брой дела, 

върнати от съда води до извода, че понякога при по- голяма 

натовареност на прокурорите желанието да бъдат спазени 

процесуалните срокове за произнасяне по чл.242 от НПК е за сметка на 

качеството на тяхната работа. Това не остава незабелязано от съда и 

води до връщане делата на СГП, с всички произтичащи от това 

неблагоприятни последици.  

 От анализите на комисиите, съставени от прокурори при СГП, се 

извеждат групи причини, които водят до връщане на производствата от 

съда, а именно: 
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1. Наказателни производства се връщат от съда,  поради 

допуснато нарушение на процесуалните правила, довело до 

ограничаване на процесуалните права на пострадалия. Тези дела на 

фона на общия брой върнати на СГП такива са сравнително малко, но 

въпреки това отново се отчита подобен пропуск от страна както на 

наблюдаващия прокурор, така и на разследващите органи – 

разследващи полицаи и следователи.  

Пр.пр.308/11г. по описа на СГП, наблюдаващ прокурор Ст. 

Рачев- въз основа на внесения от него обвинителен акт е образувано 

НОХД № 948/12 год. То е върнато от съдебно заседание, тъй като съдът 

е констатирал, че не са били разпитани родителите на починалото лице, 

като негови възходящи, с оглед осигуряване на възможност да 

упражнят правата си, които имат по чл.227, ал.2 от НПК. 

  2. Липсват доказателства за съставяне на  постановление за 

частично прекратяване на наказателното производство на едно от 

обвиняемите лица, което е починало и обвинението срещу него е 

останало висящо. 

Пр. пр. №922/09г. по описа на СГП, наблюдаващ прокурор Н. 

Кирилова. Въз основа на внесения от нея обвинителен акт в СГС е 

образувано НОХД № 332/12 год. Делото е върнато на прокурора, 

защото не е съставено постановление за частично прекратяване на 

наказателното производство спрямо починал обвиняем, въпреки 

наличието на акт за смърт, което е довело до висящност на 

обвинението спрямо него. 

  3. Наказателни производства се връщат от съда и поради 

допуснато на досъдебното производство  нарушение на процесуалните 

правила, довело до ограничаване на процесуалните права на 

обвиняемия. Такива нарушения са различни по своя характер 

„технически грешки”, които водят до несъответствие между 

обстоятелствена част и диспозитив на обвинителен акт, или 

несъответствие между постановление за привличане в качество на 

обвиняем и обвинителен акт, несъответствие между текстова част и 

цифрово изписване на обвинението.  

Пр. пр. №3713/11г. по описа на СГП, наблюдаващ прокурор 

Л. Кръстева- въз снова на обвинителния акт в СГС е образувано 

НОХД № 163/11 год. Съдията-докладчик е констатирал, че в 
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обстоятелствената част на ОА е посочено, че деянието е извършено на 

една дата, а в друг абзац – на друга дата. Несъответствието в датата 

води до извода, че е налице противоречие в обстоятелствената част на 

ОА от една страна, а от друга – противоречие между обстоятелствената 

част и диспозитива му. 

4. Наказателни производства се връщат на прокурора поради 

допуснато на досъдебното производство специфично отстранимо 

нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на 

правата на обвиняемия. 

Пр. пр. №2610/07г. по описа на СГП, наблюдаващ прокурор 

Сн. Станчева- въз основана на внесения от нея обвинителен акт в СГС 

е образувано НОХД № 1839/12 год. Съдията-докладчик е констатирал, 

че обвиняемият спрямо когото наказателното производство се води при 

условията на чл.269 от НПК и се намира в Затвор в РТурция за 

изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” за срок от 13 години 

и 4 месеца, не е бил уведомен по надлежния ред за настоящото 

наказателно производство. Наред с това липсват доказателства за 

представителната власт на адв. Кр. Петрова, която била конституирана 

като негов защитник. 

Съдът е посочил ,че органите на досъдебното производство 

следва да изпълнят произтичащите за тях задължения от разпоредбата 

на чл.6, т.3, б.”а”, б.”б” и б.”в” от ЕКЗПЧОС, които са свързани с 

правото на всяко обвиняемо лице в подробности да бъде информирано 

за характера и причините за обвинението срещу него, да се защитава 

лично или да ползва адвокат по свой избор, да участва в разпитите на 

свидетелите, посочени от обвинителната власт и защитата, за да може 

да бъде направена преценка дали е налице предпоставката на чл.269, 

ал.4, б.”в” от НПК – делото да се гледа в отсъствие на обвиняемия, 

когато това няма да попречи на разкриване на обективната 

истина.Делото е приключило със споразумение. 

5. Най-голям брой дела са върнати от съда на прокурора заради 

констатация, че обвинителния акт не отговаря на изискванията по 

чл.246 от НПК и не може да изпълни своето предназначение за да се 

развие пълноценно наказателния процес в неговата централна фаза. 

Според съда в горепосочените обвинителни актове не е описана 

фактическа обстановка, механизма на престъплението, конкретните 
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действия на дееца, с които е извършил престъплението. Допуснато е 

несъответствие между обстоятелствена част на ОА и неговия 

диспозитив, разминаване в цифровото изписване на квалификацията, 

непосочване на времето, мястото и часа на инкриминираното събитие, 

„технически грешки” и всичко това води до извод за неясно обвинение, 

което не позволява на обвиняемия/подсъдимия да разбере в какво 

точно е обвинен и да организира пълноценно своята защита. 

 Това показва, че част от прокурорите не проявяват задълбочен 

подход след приключване на разследването.  

Пр. пр. 4- 677/10г. по описа на СГП, наблюдаващ прокурор Д. 

Петров- въз основа на обвинителния акт, който внесъл е образувано 

НОХД № С-100/12 год. Съдията-докладчик е констатирал, че във 

внесения ОА липсва фактология за всичките четири обвинения, което 

определя обвинението като напълно неясно фактически формулирано, 

а предмета на доказване – изцяло неопределен; допуснато е нарушение 

на изискването на чл.228, ал.1 от НПК, изразяващо се в това, че на 

защитника на обвиняемия не е  предоставено достатъчно време да се 

запознае с материалите по делото, довело до ограничаване на правата 

му по чл.99, ал.1 от НПК, което следва да се отстрани чрез ново 

предявяване; на трето място е констатирано, че прокурора е повдигнал 

обвинение по пункт първи и пункт трети от ОА при съществено 

изменение на обстоятелствената му част /каквото представлява 

различния период на извършване на деянието/ без обвиняемия да е бил 

привлечен за това с постановление на следователя. 

Пр. пр. №514/10г. по описа на СГП, наблюдаващ прокурор Ч. 

Постованов. Въз основа на обвинителния акт, който е внесъл в съда е 

образувано НОХД № 1635/12 год. Делото е върнато от съдия-

докладчик, тъй като същият е констатирал, че са допуснати съществени 

процесуални нарушения в хода на досъдебното производство, свързани 

с повдигнатите обвинения, които ги правят неясни и вътрешно 

противоречиви. Това пречи на обвиняемите да разберат в 

извършването на какво престъпление са обвинени и на съда- да 

извърши дължимата преценка, относно елементите от състава на 

вменените на обвиняемите престъпления и по-точно: по обвинението 

по чл.246, ал.3 от НК се твърди, че инкриминираните пластмасови 

магнитни карти, държани от обвиняемите в различни бройки за всеки 
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от тях, представляват „неистински електронни платежни инструменти”, 

а в същото време се твърди, че те са предназначени за подправка на 

платежни инструменти. Формулировката не е прецизна, защото не е 

изяснено по какъв начин едни и същи инкриминирани предмети могат 

едновременно да са предназначени за подправка на платежни 

инструменти и в същото време да се явяват неистински, което означава 

вече изготвени платежни инструменти; по обвинението по чл.246, ал.1 

вр. чл.243, ал.2, т.3 от НК в обстоятелствената част на ОА не са 

изложени каквито и да било фактически твърдения, с които да се сочи, 

че е осъществен състава на престъплението, изразяващ се в 

„приготовление”. 

Пр. пр. №3788/06г. по описа на СГП, наблюдаващ прокурор 

Ст. Рачев. Въз основа на внесения от него обвинителен акт е 

образувано НОХД № 1709/12 год. Съдията-докладчик е върнал делото 

на прокурора, тъй като в обстоятелствената част на ОА липсват 

фактически твърдения за деяния, които в диспозитива са вменени на 

обвиняемия, като това, че няма описание на подбудителската дейност 

на обвиняемия, свързана с отвличането на пострадалия и 

противозаконното му лишаване от свобода за повече от две денонощия, 

а такова обвинение фигурира в диспозитива на ОА в п.7 и п.8; освен 

това, в п.2 на обвинението не е изписан в пълнота състава на 

престъплението, което налага прецизиране на същото; на трето място е 

посочено, че в постановлението за привличане на обвиняем е допусната 

„техническа грешка”, относно датата на извършване на това 

процесуално-следствено действие, която следва да бъде отстранена. 

6. През 2012 год. е нараснал броя на делата, върнати от Софийски 

апелативен съд на основание чл.334, т.1 от НПК. Става дума за 7 дела, 

по които САС отменил присъдите на СГС и СОС заради установени 

процесуални нарушения при изготвяне на обвинителния акт и върнал 

делото на прокурора. 

Пр. пр. №1329/11г., наблюдаващ прокурор Б. Бецова: 

ВНОХД № 383/12 год. – въззивният съд е отменил присъда, 

постановена по НОХД № 473/12 год. по описа на СГС-НО, 10 с-в, 

защото е констатирал, че в ОА не е конкретизирано какви данни от 

платежния инструмент са били използвани от подсъдимия без 

съгласието на титуляра. Наред с това не са посочени конкретни 
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елементи от фактическия състав на претендираното изпълнително 

деяние. Според САС допуснатото нарушение следва да се отстрани 

чрез изготвянето на нов обвинителен акт. 

7. Други причини: 

 а/ в ОА не е била отразена дата на неговото съставяне; 

б/ в диспозитива на ОА не е посочена правната квалификация на 

деянието с числа; 

в/ при разпечатване на ОА на една от страниците му е останало 

половината от изречение, което не позволява да се разбере какво е 

искал да каже прокурора, което според съда не позволява на 

подсъдимия да разбере в какво конкретно е обвинен. 

Прокурорите от СГП са подали 36 протеста срещу 

разпореждането, с което съдът е връщал делата.От тях 10 протеста са 

уважени, а 26 протеста не са уважени. 

 

Приложение: Справка №4 по организацията на съдебния надзор; 

     Справка №4 от 2012г.- т.1, 2, 3; 

      Отчетен доклад на СГП за 2012г. 

 

 А. Б.3. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ: 

 

В изпълнение на Указание на главния прокурор на Република 

България №154/28. 03. 2012г. в СГП са взети мерки и е създадена 

организация за постоянен мониторинг на оправдателните присъди, 

постановени от СГС. Административният ръководител на СГП е издал 

Заповед №1000/3.05. 2012г. с която разпоредил да се извършва анализ 

на делата, приключили с оправдателна присъда. Анализът се 

осъществява от комисия от двама прокурори. Изборът на комисия се 

извършва отделно за всяко отделно дело при спазване на принципа на 

случайния подбор. Използва се софтуерният продукт на ВСС за избор 

на помощни атестационни комисии. Протоколът за избор на 

съответната комисия се прилага към прокурорското дело. Този 

протокол заедно с доклада на комисията, в който се анализират 

причините за постановената оправдателна присъда са неразделна част 
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от съответното прокурорско дело. Наред с това СГП води отделен 

Регистър на влезлите в сила оправдателни присъди. 

През 2012г. СГС е постановил 54 оправдателни съдебни актове, 

от които 51 оправдателни присъди и 3 оправдателни решения по чл.78а 

от НК. 

Това  представлява 8% от общо решените от съда дела за 2012г. 

През 2011г. оправдателните присъди са били 6.35%, а през 2010г.- 

10.7% от общо решените от СГС дела. В сравнение с 2011г. броят на 

оправдателните присъди се е увеличил, но е в сравнение с 2010г. е 

намалял. 

През2012 год. една оправдателна присъда е постановена по реда  

чл.373, ал.3 вр. чл.372, ал.4 вр. чл.371, т.2 от НПК. През 2011 год. и 

2010 год. не е имало оправдателни присъди, постановени по реда на 

съкратеното съдебно следствие. 

Общият брой на ОПРАВДАНИТЕ ЛИЦА е 118. През 2011г. 

оправданите лица са 77, а през 2010г.- 107.  

През 2012г. броят на тези лица се е увеличил с 41 в сравнение с 

данните за 2011 год. и с 11 в сравнение с тези за 2010 год. 

Оправдателните присъди, постановени в съгласие с 

прокурорското заявление, съобразно чл.293 от НПК  са 28. През 2011г. 

те са 12, а през 2010г.- 8. 

През 2012г. относителният дял на общо оправданите спрямо 

общо осъдените и санкционирани лица е 21. 2%. През 2011г. той е 

13.3%, а през 2010г.- 18.1%. 

 

 По- важните причини за постановените влезли в сила 

оправдателни присъди  са: 

а/промяна на показанията на свидетелите в съдебната фаза на 

процеса, поради което обвинението се оказва недоказано при 

съвкупната преценка на доказателствата; 

б/ непрецизна /неправилна/ оценка на наблюдаващия прокурор на 

събрания доказателствен материал и на обема доказателства, 

необходим за подкрепа на обвинителната теза; 

в/ установени в съдебно заседание нарушения на процесуалния 

закон при извършване на действия по разследването от страна на 

разследващия орган /най–често оглед на местопроизшествие; 
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претърсване и изземване; обиск; разпознаване, повдигане на обвинение 

без участието на защитник и др./, поради които значими факти се 

изключват от доказателствената съвкупност. Става дума за протоколи, 

които съдържат всички реквизити на НПК и създават за прокурора 

привидно впечатление, че са събрани по установения в закона ред, но 

при разпита на поемни лица или на пострадалия от съда се установява, 

че има пороци;   

г/ събрани в хода на съдебното следствие нови доказателства, 

включително факти, които са съществували  към момента на 

провеждане на разследването, но не са били установени от органите на 

досъдебното производство; 

д/други – промяна в законодателството, които изключват 

деянието като престъпление, заявление от подсъдимия за  

постановяване на оправдателна присъда при наличието на  

предпоставки за прекратяване на наказателното производство, 

прилагане на чл.15 от НК и т.н. 

Установи се следното: 

 

1/НОХД № 1609/11 год. на СГС, пр. 8297/10г.- наблюдаващ 

прокурор Стефан Рачев – присъдата, влязла в сила на 06.01.2012 год. 

е постановена при заявление на участвалия в съдебното заседание 

прокурор по реда на чл.293 от НПК. Едва в съдебното заседание на 25. 

10. 2011г. се установява, че единствения по делото свидетел, на чиито 

показания се крепи обвинението е бил осъден от СРС със споразумение 

от 14.06.2010 год. за престъпление по чл.213а, ал.1 от НК осъществено 

по отношение на подсъдимия Д. По този начин се оказва, че деянието е 

несъставомерно от обективна и субективна страна.  Според комисията 

по Заповед №1000/12г. на градския прокурор на СГП наблюдаващият 

прокурор не е оценил правилно всички факти и обстоятелства преди 

изготвянето на ОА, надявал се е във фазата на съдебното производство 

да се съберат доказателства в подкрепа на обвинението срещу 

подсъдимия Д. за престъпление по чл.301, ал.1, предл.1 и предл.2 от 

НК, но това не се е случило; 

2/НОХД № 224/10 год. на СГС – наблюдаващ прокурор Бисер 

Кирилов- присъдата е влязла в сила на 09.01.2012 год. Според 

прокурора причина за смъртта на пострадалата е непровеждането на 
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задължителен инструктаж, за което виновни са били подсъдимите. 

Поради това той ги предал на съда за престъпление по чл. 123, ал.1 от 

НК. 

Съдебният състав е приел, че в случая причина за смъртта на 

пострадалата са нейните действия- напускането на товароподемника на 

етаж, различен от първи и последен, на които е трябвало да спира.  

3/НОХД № 4538/11 год. на СГС, пр. №3753/10 на СГП – 

наблюдаващ прокурор Стефан Рачев– присъдата е влязла в сила на 

29.01.2012 год. Причина за постановяването й са показанията на 

пострадалия от престъплението, който в съдебно заседание на 

29.01.2011 год. заявил, че не подсъдимият, а други лица са извършили 

нападението над него.  Тези твърдения били коренно различни от  

показанията, които дал на досъдебното производство. Други 

доказателства в подкрепа на обвинението не са събрани и не е било 

възможно да се съберат. 

 По искане на прокурора, протокола от съдебното заседание е 

изпратен на СРП, с оглед преценка за осъществен състав на 

престъпление по чл.290, ал.1 от НК от страна на свидетеля-пострадал.  

4/НОХД № 1174/11 год. на СГС, пр. №12699/10г. – 

наблюдаващ прокурор Ст. Атанасова– присъдата е влязла в сила на 

31.01.2012 год. Според съда деянието по чл. 244, ал.1,пр.1 от НК е 

останало недоказано от субективна страна. Наблюдаващият прокурор 

се съгласил с тези доводи и в последствие оттеглил подадения от него 

протест по реда на чл. 324 от НПК; 

5/НОХД № 591/09 год. на СГС- наблюдаващ прокурор Бисер 

Кирилов – присъдата е влязла в сила на 31.01.2012 год. В хода на 

съдебното следствие е назначена тройна електротехническа експертиза. 

Нейното заключение довело до правни изводи, обуславящи 

несъставомерността на деянията на подсъдимия квалифицирани като 

престъпления по чл.123, ал.1 от НК и по чл.134, ал.1, т.1 от НК. 

Заключението на вещите лица установило фактическа обстановка, 

различна от фактическата обстановка установена на досъдебното 

производство. Това мотивирало наблюдаващия прокурор да изготви 

предварително писмено становище, че няма да поддържа обвинението. 

Заключението на вещите лица на назначени от съда нови 

експертизи е причина за оправдателната присъда и по: НОХД№ 
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878/10г. на СГС- наблюдаващ прокурор В. Димитров; 

НОХД№3031/08г.- наблюдаващ прокурор В. Андреев;  

6/НОХД № 1019/11 год. на СГС, пр. №7810/10г. – наблюдаващ 

прокурор Пл. Панайотов  – присъдата е влязла в сила на 23.02.2013 

год. Причина за постановяването е промяна на показанията на 

пострадалата в съдебната фаза на процеса, поради което при 

съвкупната преценка на доказателствата обвинението по чл.199, ал.1, 

т.4 вр. чл.198, ал.1 от НК се оказало недоказано; 

Промяна в показанията на ключови свидетели и установяването 

на нови доказателства в съдебната фаза на процеса са причина за 

постановяването на оправдателна присъда и по: НОХД№903/11г. на 

СГС, пр. №2895/10г., наблюдаващ прокурор М. Момчев; 

НОХД№5556/11г. на СГС- наблюдаващ прокурор Ст. Рачев; 

НОХД№1906/11г. на СГС- наблюдаващ прокурор Г. Мирчев; 

НОХД№4539/11г. по описа на СГС- прокурор Р. Арнаудова; по 

НОХД№5336/11г. по описа на СГС; НОХД № 3238/11 год. на СГС- 

наблюдаващ прокурор П. Никова; НОХД№3350/10г. по описа на 

СГС- наблюдаващ прокурор Ст. Тойчев; НОХД№1449/05г. по 

описа на СГС- наблюдаващ прокурор Е.Бенева; НОХД№2591/11г.- 

наблюдаващ прокурор Др. Янчев; НОХД№440/07г. по описа на 

СГС- наблюдаващ прокурор М. Беремска;НАХД№3047/11г. 

7/НОХД № 5684/11 год. на СГС, пр. № 9167/08г.- наблюдаващ 

прокурор Десислава Кайнакчиева– присъдата е влязла в сила на 

07.03.2012 год. Според съда, дадените от подсъдимия обяснения 

изключват субективната страна на престъпния състав по чл.253, ал.3, 

т.2 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК; 

Съдът е постановил оправдателна присъда, защото събраните 

доказателства не подкрепят обвинението и оневиняват подсъдимия и 

по:НОХД№1607/11г. по описа на СГС- наблюдаващ прокурор Т. 

Златева; НОХД№5555/11г. по описа на СГС- наблюдаващ 

прокурор Е. Петров; НОХД№3674/12г. по описа на СГС- 

наблюдаващ прокурор Ив. Тасков; 

8/НОХД № 2180/10 год. на СГС- наблюдаващ прокурор 

Севдалин Цанков – присъдата е влязла в сила на 05.03.2012 год., 

когато ВКС е потвърдил решението на САС. Според съда фактическото 

обвинение, формулирано в ОА е за това, че подсъдимият е реализирал 
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доход по чл.10, т.4 от ЗОДФЛ, поради което и дължимите от него 

данъчни задължения са изчислени съгласно чл.22, ал.1, т.1, б.”г” от 

ЗОДФЛ. Според прокурора обвиняемият е реализирал „друг доход”, 

който подлежи на деклариране и облагане по друг ред. 

9/НОХД № 1239/10 год. на СГС- наблюдаващ прокурор Ваня 

Илиева – присъдата е влязла в сила на 12.03.2012 год. 

Според съда доказателствата в подкрепа на обвинението по чл. 

321 от НК и по чл. 354а от НК не са достатъчни. В рамките на съдебния 

процес от доказателствата са изключени тези, събрани със СРС, защото 

са приложени по време на предварителната проверка, а не на 

разследването. Наблюдаващият прокурор е следвало да съобрази това 

обстоятелство преди изготвяне на обвинителния акт. 

Съдът изключил от доказателствата и протоколи за оглед, за 

претърсване и изземване от апартамент и лек автомобил на 

подсъдимия. Според съдебния състав тези действия не са извършени 

при условията на неотложност и за тяхното извършване е било 

необходимо предварително разрешение на съда. Поемните лица са 

присъствали формално, защото реално те не са проследили изцяло 

действията на претърсващите.  

10/ НОХД № 903/11 год. на СГС – присъдата е влязла в сила на 

23.03.2012 год. Съдът е приел, че е налице осъществен състав на 

престъпление по чл.278в, ал.4, предл.3 от НК, но деянието е с явно 

незначителна степен на обществена опасност, при което не се явява 

престъпно по смисъла на чл.9, ал.2 от НК и подсъдимият Й. Д. С. /по 

прякор „Д”/ е оправдан по повдигнатото му, предявено и поддържано 

обвинение; 

11/НОХД № 4906/10 год. на СГС- наблюдаващ прокурор 

Боряна Бецова – присъдата е влязла в сила на 27.03.2012 год. 

 Според съда: „Към момента на изготвяне на ОА на 

прокуратурата е бил известен факта, за наличието на влязла в сила /бел. 

моя оправдателна/  присъда спрямо дознателя В. и че в случая няма 

извършено основно престъпление от лицето, за което в ОА срещу 

подсъдимите Т. С. Т. и К. О. Б. се твърди да е било укривано от тях. 

След като е установено, че не е налице основното престъпление, 

обективно никой не може да извърши каквото и да е укривателско 

деяние, спрямо лице, което с влязъл в сила съдебен акт е установено, че 
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е невинно”. Наблюдаващият прокурор е следвало да съобрази тези 

обстоятелства преди внасяне на обвинителния акт. 

12/ НОХД № 2124/07 год. на СГС- наблюдаващ прокурор 

Калин Софиянски – присъдата е влязла в сила на 11.04.2012 год., 

когато е постановено окончателното решение на ВКС. Според съда 

установената картина на събитието, описано в ОА не предполага 

възможност за правна, а единствено и само за морална оценка на 

поведението на подсъдимия. Нелицеприятна за прокурора е позицията 

на САС, записана в Решение № 440/11 год. по ВНОХД № 932/11 год. на 

стр.11, където се казва: „Като цяло обвинителния акт оставя 

впечатление или че съставянето му е използвано просто като правно-

техническо действие, необходимо за продължаване висящността на 

обвинението или че е изява на склонност при изготвянето на такива 

актове да не се анализира предварително съдържанието на 

доказателствените източници и да не се интерпретира то от гледище на 

предпочетената от прокурора норма от Наказателния кодекс”.   

Поради несъставомерност на деянието съдът е постановил 

оправдателна присъда и по: НОХД№3286/10г.- наблюдаващ 

прокурор Г. Мирчев; НОХД№С-56/11г. по описа на СГС- 

наблюдаващ прокурор Др. Янчев; НОХД№3743/12г.-наблюдаващ 

прокурор Ив. Тасков; НОХД№5802/11г. по описа на СГС- 

наблюдаващ прокурор Юлиана Христова; НОХД№566/12г. по 

описа на СГС- наблюдаващ прокурор К. Софиянски; НОХД№С-

236/09г. по описа на СГС- наблюдаващ прокурор Б. Бецова; 

НОХД№С-372/10г. по описа на СГС- наблюдаващ прокурор Ив. 

Аврамов;  

13/НОХД № 2390/10 год. на СГС- наблюдаващ прокурор 

Маргарита Немска – присъдата е влязла в сила на 24.04.2012 год. след 

постановяване на решението на ВКС. Според съда подсъдимият Н. И. 

В. не е извършил престъпление по чл.257, пр.1 /ДВ, бр.62/97 год./ вр. 

чл.255, ал.1 /ДВ, бр.62/97 год./ вр. чл.26, ал.1 от НК и престъпление по 

чл.255, ал.3 вр. ал.1, т.1, т.6 и т.7 вр. чл.26, ал.1 от НК, защото не е 

доказано неговото участие във фиктивните сделки или поне знание за 

тяхната фиктивност. 

Съдът е постановил оправдателна присъда поради недоказаност 

на обвинението и по: НОХД№1171/10 по описа на СГС- наблюдаващ 
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прокурор Св. Горанова; НОХД№5187/10г. по описа на СГС- 

наблюдаващ прокурор М. Нейкова; НОХД№1954/09г. по описа на 

СГС- наблюдаващ прокурор Е. Ваклинова; НОХД№1078/08г. по 

описа на СГС; НАХД № 4646/10 год. на СГС; 

14/ НОХД № 4106/11 год. на СГС- наблюдаващ прокурор Др. 

Янчев – присъдата е влязла в сила на 30.05.2012 год. Според съда 

съставомерните последици от настъпилото ПТП са резултат от 

неправомерното поведение на пострадалия, предприето в нарушение на 

ЗДвП, без подсъдимия да има принос за това. Поради това решаващият 

състав е приел, че по отношение на подсъдимия е налице хипотезата на 

чл.15 от НК „случайно деяние”; 

15/НОХД № 3009/10 год. на СГП- наблюдаващ прокурор В. 

Иванов – присъдата е влязла в сила на 11.07.2012 год. Според ВКС 

вина за настъпилото ПТП има пострадалия. Съдът е изтъкнал подробни 

съображения за несъставомерност на деянието на подсъдимия по 

чл.343, ал.1, б.”в” вр. чл.342, ал.1, предл.3 от НК, като се коментира 

единствено евентуално нарушение на чл.21 от ЗДвП, каквото 

обвинение не е повдигано, тъй като в ОА се визира такова по чл.20, 

ал.2 от ЗДвП; 

16/НОХД № 1034/10 год. на СГС- наблюдаващ прокурор С. 

Цанков – присъдата е влязла в сила на 10.02.2012 год. Според съда , 

подсъдимите Г. Д. А. и В. Б. Б. – председатели на Комисията за 

регулиране на съобщенията не са извършили престъпление по чл.282, 

ал.2, предл.2 вр. ал.1, предл.2 от НК , защото нормата на чл.232, ал.1 от 

Закона за далекосъобщенията /отм./ е диспозитивна, а не императивна. 

Следователно тя не разпорежда изпълнение на юридическо 

задължение, а единствено и само предоставя на своя адресат 

оперативна самостоятелност. Наред с това от събраните в хода на 

съдебното следствие доказателства се установява, че не са настъпили 

немаловажни вредни последици, които са елемент от обективната 

страна на състава на престъплението. Липсват и елементи от 

субективната страна на престъплението– пряк умисъл и специална цел; 

17/НОХД № 2928/08 год. на СГС- наблюдаващ прокурор Ив. 

Аврамов – присъдата е влязла в сила на 04.08.2012 год. Произнесена е 

по реда на съкратено съдебно следствие – чл.371, т.1 от НПК. С нея е 

оправдана Е. И. Х. – бивш административен ръководител – Окръжен 
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прокурор на Окръжна прокуратура гр. Разград за престъпления по 

чл.288 вр. чл.26, ал.1 от НК и по чл.282, ал.2, предл.1 и предл.2 вр. ал.1 

вр. чл.26, ал.1 от НК. Съдът е приел, че не са събрани доказателства, 

подкрепящи тези обвинения. СГП в лицето на наблюдаващия прокурор 

е изготвил своевременно протест срещу присъдата на СГС, който обаче 

не е бил поддържан от представителя на САП. САС е потвърдил 

оправдателната присъда; 

18/НОХД № 4627/11 год. на СГС- наблюдаващ прокурор М. 

Станкова – присъдата е влязла в сила на 27.07.2012 год. Според съда 

пострадалите от престъплението са поверили на подсъдимия, в 

качеството му на едноличен собственик на фирмата си, сумата от 

7 740 950 неденоминирани лева срещу задължение за построяване на 

жилищни сгради по сключени договори за строеж и отстъпване на 

право на строеж, а  не- за да ги пази и управлява. Съдебният състав е 

приел, че част от тази сума действително е вложена от подсъдимия за 

изпълнение на задълженията му, произтичащи от сключените 

гражданско- правни договори. Приел, че обвинението за присвояване 

на разликата между сумата, получена от пострадалите и действително 

вложената в изграждането на жилища е твърдение, за което не са 

събрани доказателства. 

Според съда не е доказано и обвинението, че подсъдимият е 

използвал като свои парите, получени по гражданско- правни договори, 

за да  придобие посочените в ОА обекти – жилище и гараж на ул.”М. 

Дринов” в гр. София. Това е мотивирало съдебният състав да оправдае 

подсъдимият по обвинението за престъпление по чл.203 вр. чл.201 вр. 

чл.26, ал.1 от НК. 

Съдът е оправдал подсъдимия и за обвинението по чл. по чл.211 

вр. чл.210, ал.1, т.1 вр. чл.209, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. Той приел, че 

от обективна страна са налице гражданско- правни договори, за чието 

изпълнение подсъдимият е предприел реални действия. Той не е искал 

да заблуди пострадалите и да използва парите, получени по тези 

договори , за да облагодетелства себе си. Според съда не са събрани 

доказателства за преследването на „специална цел” при сключването на 

тези договори. 

19/ НОХД № 3693/09 год. на СГС- наблюдаващ прокурор А. 

Андреев – присъдата е влязла в сила на 08.10.2012 год. /т. нар. дело 
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„САПАРД”/ след като САС с Присъда № 23/21.09.2012 год. по ВНОХД 

№ 251/11 год. по описа на САС-НО, 7 с-в е отменил 

първоинстанционната осъдителна присъда на СГС и е постановил нова, 

с която е оправдал подсъдимите: М. А. Н. за престъпление по чл.321 от 

НК и по чл.253 от НК; М. С. Н. за престъпление по чл.321 от НК и по 

чл.253 от НК; А. Ю. Ш. за престъпление по чл.321 от НК и по чл.253 от 

НК; И. Х. И. за престъпление по чл.321 от НК и по чл.253 от НК; В. Б. 

А. за престъпление по чл.321 от НК и по чл.253 от НК. По отношение 

на подсъдимият Г. К. Г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.289, ал.1 вр. чл.24, ал.1, т.4 от НПК, тъй като същият е 

починал; На първа инстанция прокурорът е поддържал обвинението. 

Осъдителната присъда е постановена от съдия Р. Ченалова. Причините 

за постановяване на оправдателната присъда от въззивния съд били 

обект на задълбочен анализ от страна на ръководството на ПРБ и в 

последствие са станали достояние не само за магистратите, но и на 

широката общественост, ЕК и „ОЛАФ”; 

20/НАХД № 848/12 год. на СГС- наблюдаващ прокурор В. 

Марчева – решението, влязло в сила на 21.07.2012 год. С него В. М. Т. 

– Директор на Агенция „Митници” при МФ е оправдан по 

повдигнатото му и предявено обвинение за престъпление по чл.359, 

ал.1 от НК. Според съда деянието, осъществено та В. Т. е 

несъставомерно. Съдебният състав е заключил, че подсъдимият не е 

разгласил класифицирана информация, представляваща държавна 

тайна, тъй като е съобщил намерено в склада на „Лукойл Нефтохим 

Бургас” АД количество гориво, а не заложено такова; 

21/ НОХД № 3629/08 год. на СГС – наблюдаващ прокурор Д. 

Маринов– присъдата е влязла в сила на 21.11.2012 год. В хода на 

съдебното следствие фактическата обстановка и правната 

квалификация на деянието не са доказани по несъмнен начин. 

Прокурорът е изготвил предварително становище, съгласувано с 

ръководството на СГП по силата на заповед № 349/06.06.2006 год. на 

Градския прокурор. В съдебното заседание  той не е поддържал 

повдигнатите и предявени на подсъдимите обвинения, а е пледирал за 

постановяване на оправдателна присъда по повдигнатото обвинение за 

престъпление по чл.212, ал.4 /сега ал.5/ от НК. Поставя се въпросът 

защо съответният прокурор е внесъл обвинителният акт? 
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Аналогична е ситуацията и по НОХД№4599/12г. с наблюдаващ 

прокурор А. Попколев по описа на СГС, което също е приключило с 

оправдателна присъда. 

 

Приложение: Справка №4 по организацията на съдебния ндзор; 

     Оправдателни присъди 2012г. 

     Отчетен доклад на СГП за 2012г. 

 

От общо внесени в съда 554 обвинителни акта със споразумение 

са приключили 119 дела. 

Като беше посочено и по- горе през 2012г. с предложение за 

решаване на делото със споразумение по чл. 381 и сл. от НПК са 

внесени 122бр. досъдебни производства. Съдът е одобрил 105 броя 

споразумения. На основание чл.382, ал.8 от НПК /неодобрени 

споразумения/ е върнал 17 дела, внесени със споразумения след 

приключване на разследването от досъдебната му фаза. Причини за 

връщане на делата, внесени със споразумение: 

а/ съдът е приел, че определеният размер на наказанието е твърде 

нисък, а това противоречи на закона и морала. 

б/ съдът предложил изменение на споразумението с оглед 

завишаване размера на наказанието, обвиняемият и неговия защитник 

не се съгласили и той върнал делото на прокурора.  

Броят на върнатите и неодобрени от съда споразумения през 

2012г. е увеличен в сравнение с предходни години.  

 Според „Справка за внесени в съда за 2012г. споразумения и чл. 

78а от НК”, предоставена от СГП най- голям брой споразумения са 

внесли следните прокурори: 

 Бисер Кирилов- внесъл е 18 дела със споразумения. От тях по 13 

дела съдът е одобрил споразумението, а по 5 дела споразумението не е 

одобрено; 

 Росица Слабакова- внесла е 17 дела със споразумения. От тях по 

14 дела съдът е одобрил споразумението, а по 3 дела споразумението не 

е одобрено; 

 Виолета Тонева- внесла е 12 дела със споразумение. 

Споразуменията по всички дела, внесени от прокурор Тонева са 

одобрени; 
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 Илиана Стойкова- внесла е 8 дела със споразумение. 

Споразуменията по всички дела, внесени от прокурор Стойкова са 

одобрени; 

 Калоян Ангелов- внесъл е 8 дела със споразумение. 

Споразуменията по всички дела, внесени от прокурор Ангелов са 

одобрени от съда; 

 Николай Христов- внесъл 6 дела със споразумение. От тях съдът е 

одобрил споразумението по 2 дела, а по 4 дела споразумението не е 

одобрено; 

 Цветослав Вергов- внесъл 6 дела със споразумение. 

Споразуменията по всички дела, внесени от прокурор Вергов са 

одобрени. 

 

През 2012 г. са изготвени и внесени 16 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. От тях съдът е наложил административно наказание по 9 дела, а 

7 дела е върнал на прокурора. 

   

Бяха проверени всички досъдебни производства, които през 

2012г. са внесени в съда с предвидените от закона прокурорски актове, 

по които наблюдаващият прокурор е допуснал нарушение на чл. 242, 

ал.3 от НПК. По- долу са описани само някои преписки, при които е 

допуснато по- голямо закъснение. Проверката е извършена на 

прокурорските дела. 

Предмет на проверка бяха и преписки, внесени в съда,  

определени чрез случаен подбор. Те също са описани по- долу.  

 

Пр. пр. №09510/10г. 

Делото е образувано срещу И. Р., И. Г. и А. П. за извършено от тях 

престъпление по чл. 142а , ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 от НК. 

 На 20.03. 2012г. приключилото досъдебно производство е 

разпределено на прокурор Бисер Кирилов. На 5. 06. 2012г. той внесъл в 

СГС споразумение  за прекратяване на наказателното производство, 

сключено с обв. И. Г. , а на 6. 06. 2012г. внесъл в СГС споразумение за 

прекратяване на наказателното производство с обв. А. П. От 
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разпределянето на преписката до произнасянето на прокурора са 

минали 2 м. и 15 дни. Допуснато е нарушение на едномесечния срок по 

чл. 242, ал.3 от НПК с 1 месец и 15 дни. И двете споразумения 

предвиждат наказание лишаване от свобода, чието изпълнение да бъде 

отложено на осн. чл. 66, ал.1 от НК. Съдът е одобрил споразуменията с 

определения от 22. 06. 2012г. 

На 26.06.2012г. преписката отново е разпределена на прокурор 

Кирилов. На 8. 10. 2012г. той внесъл в СГС споразумение  за 

прекратяване на наказателното производство, сключено с обв. И. Р.От 

разпределянето на преписката до произнасянето на прокурора са 

минали 3 месеца и 10 дни. Допуснато е нарушение на едномесечния 

срок по чл. 242, ал.3 от НПК с 2 месец и 10 дни. Споразумението 

предвижда наказание лишаване от свобода, чието изпълнение да бъде 

отложено на осн. чл. 66, ал.1 от НК. Съдът е одобрил споразумението с 

определение от 12. 11. 2012г. 

Не са приложени копия от определенията на съда, с които се 

одобряват сключените споразумения.  

Както в проекта за споразумение, така и в споразумението, 

одобрено от съда не е посочено на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По силата 

на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация 

или трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова 

съгласие, възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от 

НК.  

Този недостатък беше констатиран по всички инспектирани 

споразумения, по които е наложено наказание, „лишаване от 

свобода”, чието изпълнение е отложено при условията на чл. 66 от 

НК. Проверяващият екип им пред вид пр. пр. №08655/11г., наблюдаващ 

прокурор Драгомир Янчев; пр. пр. №09994/10г. с наблюдаващ прокурор 

Севдалин Цанков; пр. пр. №05856/11г. с наблюдаващ прокурор 

Владимир Дешев; пр. пр. №08040/10г. с наблюдаващ прокурор Боряна 

Бецова;пр. пр. №03611/11г. наблюдаващ с прокурор Снежана 

Копчева;пр. пр. №10629/11г. с наблюдаващ прокурор Илиана 

Стойкова;пр. пр. №07681/09г., наблюдаващ прокурор Стефан 
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Рачев;пр.пр. №00703/12г., наблюдаващ прокурор Момчил Георгиев;пр. 

пр. №06528/10г., наблюдаващ прокурор Стоян Димитров;пр. пр. 

№04208/12г. с наблюдаващ прокурор Иван Гешев;пр. пр. №06119/11г., 

наблюдаващ прокурор Мариана Станкова;пр. пр. №10007/11г. с 

наблюдаващ прокурор Димитър Петров; 

 

 

Пр. пр. №03725/11г. 

Преписката е образувана на 14.04.2011г. От 12. 01. 2012г. 

наблюдаващ прокурор е Севдалин Цанков. Делото е пристигнало в 

СГП на 20. 03. 2012г. с мнение за съд. Същият ден е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Той изготвил обвинителен акт и внесъл 

делото в СГС на 10. 07. 2012г., т. е след 3 месеца и 20 дни. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 2 

месеца и  20  дни. 

 

Пр. пр. №06314/11г. 

Преписката е образувана на 25. 06. 11г. за престъпление по чл. 

354а от НК. Наблюдаващ прокурор е Иван Тасков. Делото е 

приключило с мнение за съд и на 26. 09. 2011г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Той изготвил обвинителен акт и  внесъл 

делото в СГС на 10. 05. 2012г., т.е . след 7 месеца и 13 дни. Допуснато 

е нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 

6 месеца и 13  дни. 

 

Пр. пр. №13376/10г. 

Преписката е образувана на 15. 12. 10г. за престъпление по чл. 

354а от НК. Наблюдаващ прокурор е Иван Тасков. Делото е 

приключило с мнение за съд и на 8. 09. 2011г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Той изготвил обвинителен акт и  внесъл 

делото в СГС на 8. 05. 2012г., т.е . след 8 месеца и 13 дни. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 7 

месеца. 

 

Пр. пр. №03778/11г. 
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Преписката е образувана на 16. 04. 11г. срещу едно лице. 

Наблюдаващ прокурор е Иван Тасков. Делото е приключило с мнение 

за съд и на 20. 10. 2011г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. 

Той изготвил обвинителен акт и  внесъл делото в СГС на 15. 03. 2012г., 

т.е . след 4 месеца и 25 дни. Допуснато е нарушение на срока по чл. 

242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 3 месеца и 25  дни. 

 

Пр. пр. №03713/11г. 

Делото е образувано на 14. 04. 2011г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 249, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

Разпределено е на прокурор Събина Христова. От 1. 11. 2011г. 

наблюдаващ прокурор е Любка Кръстева. На 9. 12. 2011г. делото 

пристигнало в СГП с мнение за съд и същия ден е разпределено на 

прокурор Кръстева. На 12. 01. 2012г. тя го внесла в обвинителен акт в 

СГС. С разпореждане на осн. чл. 249 от НПК СГС върнал делото на 

прокурора с указания. На 30. 05. 2012 прокурор Кръстева отново внесла 

делото в СГС с обвинителен акт. НОХД№2631/12г. приключило на 17. 

07. 2012г. със споразумение, по силата на което на подсъдимия е 

наложено наказание лишаване от свобода, чието изпълнение е 

отложено на осн. чл.66 от НК. В споразумението, одобрено от съда не 

е посочено на кого да се възложи възпитателната работа.По силата 

на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация 

или трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова 

съгласие, възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от 

НК. В рамките на проверката дали споразумението отговаря на 

закона, съдът следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от 

НПК. 

 

Пр. пр. №05092/11г. 

На 29. 03. 2012г. прокурор Николай Христов внесъл обвинителен 

акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 115, ал.1 вр. с чл. 18, 

ал.1 от НК. В обвинителният акт е посочено, че спрямо обвиняемия е 

взета мярка за неотклонение „парична гаранция”. При запознаване с 

материалите по прокурорското дело се установи, че с постановление на 
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дежурен прокурор обвиняемият е бил задържан за 72 часа на 3. 05. 

2011г. С него е разпоредено обвиняемият да се преведе в Съдебната 

палата за участие в съдебно заседание по ЧНД№1952/11г. по описа на 

СГС на 6. 05. 2011г. В обвинителния акт не е отразено, че 

обвиняемият е бил задържан и не е посочен периодът на 

задържането. 

 

Пр. пр. №03891/11г. 

На 11. 05. 2012г. прокурор Теодора Златева внесла обвинителен 

акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 115 и чл. 339 от НК. 

В обвинителният акт е посочено, че спрямо обвиняемия е взета мярка 

за неотклонение „задържане под стража” от 28. 04. 2011г.. При 

запознаване с материалите по прокурорското дело се установи, че с 

постановление на дежурен прокурор обвиняемият е бил задържан за 72 

часа на 25. 04. 2011г.  В обвинителния акт не е отразено, че 

обвиняемият е бил задържан за 72 часа и не е посочен периодът на 

задържането. 

 

Пр. пр. №08666/12г. 

На 13. 12. 2012г. прокурор Николай Христов внесъл в СГС 

споразумение за прекратяване на досъдебното производство. Спрямо 

обвиняемият е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”. В 

споразумението е записано, че при изпълнение на наказанието 

лишаване от свобода трябва да се приспадне времето на задържането, 

но не е посочена датата, на която е взета мярката за неотклонение „ 

задържане под стража”. Допуснато е нарушение на чл. 246, ал.4 от 

НПК. 

 

Пр. пр. №02672/12г. 

На 20. 12. 2012г. прокурорите Стоил Тойчев и Ваня Стефанова са 

внесли в СГС обвинителен акт срещу едно лица за престъпление по чл. 

248а от НК. С присъда по НОХД№83/13г. СГС освободил обвиняемия 

от наказателна отговорност и му наложил административно наказание 

по чл. 78а от НК.Преценката за приложението на чл. 78а от НК е 

следвало да бъде направена от наблюдаващите прокурори преди 

внасяне на обвинителния акт в съда. 
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Пр. пр. №11487/11г. 

На 2. 11. 2012г. прокурор Детелина Йотова внесла в СГС 

споразумение за прекратяване на досъдебно производство, водено 

срещу едно лице за престъпление по чл. 142, ал.2,т.3 вр. ал.1 вр. с чл. 

18, ал.1 от НК. В закона за това деяние е предвидено наказание 

„лишаване от свобода” от 7 до 15 години. Страните се споразумели 

наказанието на обвиняемия да бъде  лишаване от свобода за 3 години. 

На осн. чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието да бъде 

отложено за срок от 3 години. Споразумението е одобрено от СГС с 

протоколно определение от 7. 11. 2012г. по НОХД№ 

5258/12г.Проверяващият екип намира, че наказанието е твърде 

занижено. 

 

Бяха проверени и следните преписки:  

 Пр. пр. №11026/11г., наблюдаващи прокурори: от 10. 11. 

2011г. до 5.  01. 2012г.- Пламен Панайотов; от 5. 01. 2012г. 

до1. 08. 2012г. , когато делото е приключило със 

споразумение, внесено в СГС- Цветослав Вергов; 

 Пр. пр. №00322/12г., наблюдаващи прокурори: от 18. 01. 

2012г. до 14. 03. 2012г.- Никола Невенчин; от 14. 03. 2012г. 

до 3. 10. 2012г., когато делото е внесено с обвинителен акт- 

Цветослав Вергов; 

 Пр. пр. №04332/12г., наблюдаващи прокурори: от 2. 05. 

2012г. до 8. 06. 2012г. – Илиана Стойкова; от 11. 06. 2012г. 

до 13. 11. 2012г., когато делото е внесено с обвинителен 

акт- Драгомир Янчев; 

 Пр. пр. №11023/10г., наблюдаващ прокурор Станимир 

Димитров; 

 Пр. пр. №05878/12г., наблюдаващ прокурор Владимир 

Дешев; 

 Пр. пр. 02142/11г. и пр. пр. №844/12г., наблюдаващ 

прокурор Кирил Ангелов; 

 Пр. пр. №03920/12г. и пр. пр. №09747/11г., наблюдаващ 

прокурор Снежана Копчева; 
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 Пр. пр. №11027/11г., наблюдаващи прокурори: от 10. 11. 

2011г. до 13. 06. 2012г. – Теодора Златева; от 13. 06. 2012г., 

когато делото пристигнало с мнение за съд до 15. 06. 

2012г., когато е внесено в СГС с обвинителен акт- Нели 

Златкова; 

 Пр. пр. №08525/10г., наблюдаващ прокурор Нина 

Кирилова; 

 Пр. пр. №04140/ 12г., наблюдаващ прокурор Мартин 

Бешков; 

 Пр. пр. №02676/12г., наблюдаващи прокурори: от 23. 03. 

2012г. до 30.03. 2012г.- Цветослав Вергов; от 30. 03. 2012г. 

до 7.05.2012г.- Антоанета Близнакова; от 7. 05. 2012г. до 2. 

08. 2012г., когато делото е внесено в СГС с обвинителен 

акт- Ангел Попколев; 

 Пр. пр. №10324/11г. , наблюдаващ прокурор Илиана 

Стойкова;  

 Пр. пр. №07774812г., наблюдаваш прокурор Детелин 

Георгиев; 

 Пр. пр. №00425/11г., наблюдаващ прокурор Димитър 

Петров; 

 Пр. пр. №6000/12г. и пр. пр. №08234/11г. с наблюдаващ 

прокурор Катерина Александрова; 

 Пр. пр. №08053/11г., наблюдаващ прокурор Росица 

Слабакова; 

 Пр. пр. №06194/12г., наблюдаващ прокурор Стефан Рачев; 

 Пр. пр. №08598/11г., наблюдаващ прокурор Юлиана 

Христова; 

 Пр. пр. №05492/12г., наблюдаващ прокурор Теодора 

Златева; 

 Пр.пр. №00642/12г., наблюдаващ прокурор Петър 

Смолички; 

 Пр. пр. №04071/12г., наблюдаващ прокурор Димитър 

Младенов; 

 Пр.пр. №08695/11г., наблюдаващ прокурор Никола 

Невенчин; 
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 Пр. пр. №02397/12г., наблюдаващ прокурор Бойко 

Конакчийски; 

 Пр. пр. №04474/09г., наблюдаващ прокурор Иван Аврамов; 

 Пр. пр. №12686/11г., наблюдаващ прокурор Георги Тафров; 

 Пр. пр. №12367/10г., наблюдаващ прокурор Румяна 

Арнаудова; 

 Пр. пр. №06331/11г., наблюдаващ прокурор Иван Тасков; 

 Пр. пр. №00230/12г., наблюдаващ прокурор Милко 

Момчев; 

 Пр. пр. №06486/11г. и пр. пр. №10821/10г., наблюдаващ 

прокурор Мариана Станкова; 

 Пр. пр. №05846/12г., наблюдаващ прокурор Зорница 

Таскова; 

 Пр. пр. №05766/12г., наблюдаващ прокурор Емил Георгиев; 

 Пр. пр. №04627/12г., наблюдаващ прокурор Илиан Точев; 

 Пр. пр. №02193/12г., наблюдаващ прокурор Мариан 

Маринов; 

 Пр. пр. №11105/11г., наблюдаващ прокурор Любомир 

Мирчев; 

 Пр. пр. №04299/12г., наблюдаващи прокурори Стоил 

Тойчев и Ваня Стефанова; 

 Пр. пр. №00509/12г., наблюдаващ прокурор Димитър 

Арабаджиев; 

 Пр. пр. №12164/10г., наблюдаващ прокурор Стефка 

Панайотова; 

 Пр. пр. №03752/12г., наблюдаващ прокурор Детелина 

Йотова; 

 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения 

по образуването, движението и приключването на тези преписки. 

 

 

А.ІІ.4.ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОРА В СЪДЕБНАТА ФАЗА. 

ПРОТЕСТИ: 
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Според Справка №4 от 2012г.- съдебни заседания, предоставена 

от СГП, прокурорите от проверяваната прокуратура са участвали в 

съдебни заседания по 2045 НОХД, 315 ЧНД, свързани с мярка за 

неотклонение и 507 други дела. Според горепосочената справка в 

съдебните заседания по най- много НОХД са участвали прокурорите: 

Стефан Рачев- в съдебни заседания по 96 НОХД; 

Милко Момчев- в съдебни заседания по 74 НОХД; 

Илиана Стойкова- в съдебни заседания по 73 НОХД; 

Николай Христов- в съдебни заседания по 70 НОХД; 

Виолета Тонева- в съдебни заседания по 70 НОХД; 

Цветослав Вергов- в съдебни заседания по 68 НОХД; 

Кирил Димитров- в съдебни заседания по 67 НОХД; 

Драгомир Янчев- в съдебни заседания по 66 НОХД; 

Бисер Кирилов- в съдебни заседания по 64 НОХД; 

Мариана Станкова- в съдебни заседания по 63 НОХД; 

Димитър Арабаджиев- в съдебни заседания по 60 НОХД; 

 

Според Справка №4 от 2012г.- съдебни заседания в съдебните 

заседания по най- много ЧНД относно мярка за неотклонение са 

участвали прокурорите: 

Драгомир Янчев- в съдебни заседания по 26 ЧНД; 

Стефан Рачев- в съдебни заседания по 19 ЧНД; 

Теодора Златева- в съдебни заседания по 19 ЧНД; 

Цветослав Вергов- в съдебни заседания по 19 ЧНД; 

Милко Момчев- в съдебни заседания по 19 ЧНД; 

Илиана Стойкова- в съдебни заседания по 13 ЧНД; 

Кирил Димитров- в съдебни заседания по 12 ЧНД; 

Димитър Арабаджиев- в съдебни заседания по 11 ЧНД; 

Николай Христов- в съдебни заседания по 10 ЧНД; 

Ангел Илиев- в съдебни заседания по 10 ЧНД; 

Венцислав Андреев- в съдебни заседания по 10 ЧНД; 

 

Според горепосочената Справка в съдебни заседания по най- 

много други дела са участвали прокурорите: 

Елка Ваклинова- в съдебни заседания по 112 дела; 

Цветанка Борилова- в съдебни заседания по 105 дела; 
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Виктор Иванов- в съдебни заседания по 100 дела; 

Валентин Кирилов- в съдебни заседания по 92 дела; 

Георги Христов- в съдебни заседания по 66 дела; 

 

Данните за СГП сочат, че през 2012 год. са подадени 50 въззивни 

протести срещу изцяло или частично оправдателни присъди и решения. 

От въззивните протести без уважение са оставени 6 протеста, не са 

разгледани 42 протеста, а 2 протеста са оттеглени на основание чл.324 

от НПК. 

Освен протестите срещу изцяло или частично оправдателни 

присъди и решения през 2012 год. прокурорите от СГП са подали 51 

въззивни протести по дела, приключили с осъдителни присъди. От тях 

10 протеста са уважени, 24 протеста не са уважени, а 17 не са 

разгледани. 

Относителният дял на общият брой на въззивните протести за 

СГП спрямо общо решените от СГС дела през 2012 год. е 14,7% . През 

2011г. този дял е  11,3% , а през 2010г.- 18,3% . 

Следва да се има предвид, че прокурорите от СГП не подават 

протести срещу оправдателни присъди, когато те са постановени в 

съгласие с прокурорско заявление, а позицията на прокурора е 

предварително съгласувана с ръководството на СГП. По силата на 

Заповед № 349/06.06.2006 год. на Градския прокурор в СГП е въведена 

практика това да става с писмено становище преди датата на 

съответното заседание, което се докладва на Градския прокурор или 

негов заместник и се прилага като неразделна част към ПД. Тази 

заповед регламентира и действията на прокурора в случаите, когато той 

прецени, че обвинението не следва да бъде поддържано или пък 

подаден протест да бъде оттеглен.  

Прокурорите използват предоставената им от закона възможност 

да изготвят частни протести срещу разпорежданията на съдия- 

докладчика за връщане на делото на прокурора. Според Справка, 

предоставена от СГП през 2012г. прокурорите в инспектираната 

прокуратура са подали общо 36 частни протеста на осн. чл. 249, ал.3 от 

НПК. от тях 10 протеста са уважени, а 26 частни протеста са оставени 

без уважение. 
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Приложение: Справка №4 от 2012г.-т.1, 2, 3; 

     Справка № 4 съдебни заседания; 

 

А.Б.5.Производства по Eкстрадиции и по Европейска заповед за 

арест. 

 

Общия брой на тези производства за 2012 г. е 41. През 2011г. е имало 

76 производства от този вид. 

   

1.ЕКСТРАДИЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА – 8. През 2011г. е имало 12 

екстрадиционни производства. 

- предадени лица – 2 

- приета присъда за изпълнение – няма  

- чакащи предаване – няма  

- чакащи задържане – 1 

- изпратени по компетентност – няма както и през 2011г. 

- отлагане – няма 

- отказва предаване – 2 

- отказ поради несъставляващо престъпление от НК – няма подобно на 

2011г. 

- съдебна фаза – 2 

- прекратени – 1  

 

Протести по ЕКСТРАДИЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА 

По мярка :  2 

    уважени – 1  

    неуважени – 1  

По същество: 

    уважени -  

    неуважени – няма подобно на 2011г. 

 

2. Производства по ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕДИ ЗА АРЕСТ – 33. През 

2011г. броят на тези производства бил 64. 

- предадени лица – 23  

- приета присъда за изпълнение – 1  

- чакащи предаване – 4  
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- чакащи задържане – няма  

- изпратени по компетентност – няма  

- отлагане – няма 

- отказва предаване – 3  

- отказ поради несъставляващо престъпление от НК – няма  

- съдебна фаза -няма 

- прекратени – 2 

 

Протести  по ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕДИ ЗА АРЕСТ 

По мярка :  2 

    уважени – 2  

    неуважени - няма 

По същество: 

    уважени – няма, подобно на 2011г. 

    неуважени – няма  

 

3. Издадени от СГП ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕДИ ЗА АРЕСТ – 9 бр. От 

тях приведении 3 бр., отказ за изпълнение – 1. 

 

4. Регистрирана ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕДИ ЗА АРЕСТ по постъпили 

само А и М форми – 33  бр.  

 

В СГП са създадени регистри на молбите за правна помощ и 

получени сигнали чрез ШИС. Създадена е необходимата организация 

за изпълнение на задълженията на СГП по приложението на чл.38б от 

ЗЕЕЗА, като са определени постоянно дежурни прокурори, в чиито 

задължения влизат и проверки на място в ДМОС-МВР, сектор 

СИРЕНЕ. 

През 2012г. в СГП  за отчетната 2012 г. са образувани 175 

преписки по ШИС, от които по 106 преписки са върнати вещи и 24  

преписки са изпратени по компетентност. 45 бр. са останали чакащи. 

 

А.В. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

НАКАЗАНИЯТА И ДРУГИТЕ ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ: 
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С изпълнението на наказанията и другите принудителни мерки в 

СГП се занимава самостоятелен отдел «Изпълнение на наказанията». В 

него са работили само прокурори, които са титуляри на заеманата от 

тях длъжност. Прокурорите от отдела «Изпълнение на наказанията» са 

се специализирали в прилагането на пенитенциарното право. 

Налице е добро сътрудничество, взаимодействие и оперативна 

комуникация между СГП и служителите от затворническата 

администрация, ГД „Охрана” към МП и ГД „ИН” във връзка с техните 

ангажименти по привеждането на присъдите в изпълнение, както и с 

полицията за своевременно предприемане на действия по издирване на 

укрили се от изпълнение на наложени наказания лица. 

Налице е добра комуникация между СГП и Затвора в гр. София и 

Затворническите общежития към него, както и следствените арести. 

Информацията по отделните пунктове и направления, посочени в 

Указание №308/15.10.2008г. се изпраща ежемесечно.Съобразно 

Указание на вКП е изисквана информация от Затвора за поведението и 

провеждането на възпитателната работа с лицата, които изтърпяват 

наказание лишаване от свобода заради престъплениепо чл. 321 от НК. 

Изискват ежемесечно от сектор «Арести» информация относно 

всички задържани на територията на гр. София непълнолетни лица: за 

техния правен статут,условия за пребиваване в следствените арести и 

др. 

  Прокурорите от този отдел имат пряко отношение към 

изпълнението и на молби за правна помощ, ЕЗА и молби за 

екстрадиция, които са специфични процедури. Според прокурорите в 

отдел „Международно-правно сътрудничество” при ВКП, както и 

служителите на Дирекция „МОС” – МВР, СГП изпълнява успешно тези 

специфични процедури. 

 

През 2012г. в СГП са получени за изпълнение присъди и 

споразумения за общо 400 лица. 

От тях: 

а/ с наказание "лишаване от свобода" са присъди и 

споразумения за 318 лица; 

б/ с наказание "лишаване от право" по чл.37, ал.1, т. 6-10 от 

НК са присъди и споразумения за 35 лица;  
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в/ с наказание "пробация" са присъди и споразумения за 47 

лица; 

През първата година от проверявания период не са получавани 

присъди и споразумения с наложено наказание „доживотен затвор» 

или с наказание "обществено порицание". 

През 2012г. са получени потвърждения за начало на изпълнение 

на наказанието по присъди и споразумения за 490 лица. От тях: 

а/ с наказание «лишаване от свобода» са присъди и 

споразумения за 370 лица; 

б/ с наказание "лишаване от право" по чл.37, ал.1, т. 6-10 от 

НК са присъди и споразумения за 81 лица; 

в/ с наказание "пробация" са присъди и споразумения за 39 

лица; 

 В срок до 5 дни са приведени 339 присъди. Не са приведени в 

изпълнение 10 присъди, защото чакат групиране на наказанията. 

 Към 31.12.2012 год. са останали неприведени в изпълнение общо 

3 присъди за три лица с наложено наказание „лишаване от свобода. 

 Тези присъди са останали неприведени, защото осъдените  лица 

не са намерени на посочените адреси. Инициирана е процедура за 

тяхното ОДИ, в хода на което се изискват регулярно справки от 

съответния орган за резултата от действията по издирването им, за да 

не бъде допуснато погасяване на наложеното им наказание по давност. 

През 2012 год. има 1 присъда с отложено начало на изпълнение 

по чл.415 от НПК. През 2011г. също е имало 1 присъда, отлажена по чл. 

415 от НПК. През 2010г. не е имало присъди, отложени на това 

основание. 

Затворническата администрация при затвора гр. София 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. 
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През първата година от проверявания период не са задържани 58 

лица, които имат наложено наказание «лишаване от свобода» и са 

изпратени на СДВР, сектор «Издирване». През 2011г. броят на тези 

лица е бил 38, а през 2010г.- 52. От тях: 

а/ над 30 дни не са задържани 4 лица, през 2011г.- 3 лица, а през 

2010г.- нито едно лице; 

б/над 180 дни не са задържани 54 лица, през 2011г.- 35 лица, а 

през 2010г.- 52 лица. 

Няма присъди и споразумения, които да не са изпратени за 

изпълнение своевременно. 

Няма присъди и споразумения, които да са незаконосъобразно  

приведени в изпълнение. 

По силата на Заповед № 1116/15.05.2012 год. на 

административния ръководител – Градски прокурор на СГП прокурор 

от СГП осъществява контрол върху привеждането в изпълнение на 

наказанията по чл.37 от НК от органите на „Пътна полиция – КАТ”.  

По предварително съгласуван със СГП и утвърден от Директора 

на СДВР – МВР план,  в края на 2012 год., на територията на гр. София 

е проведена СПО под ръководството на СГП. Тази операция имала за 

цел да бъдат приведени в изпълнение наказанията, чията абсолютна 

давност изтича в началото на 2013г. и които са изпратени по 

компетентност в отдел „Пътна полиция” – СДВР. Общият брой на 

отнетите СУМПС е повече от 39. 

През 2012г. от СГП не е изготвяно предложение по реда на чл. 70 

и чл. 71 от НК. 

В изпълнение на нарочна заповед на Градския прокурор 

прокурорите от отдел „Изпълнение на наказанията” посещават най- 

малко веднъж седмично Затвора гр. София, ЗОЗТ „Кремиковци” и 

ЗООТ „Казичене” и двата следствени арести, находящи се на бул.”Д-р 

Г.М. Димитров” № 42 и ул.„М-р Г. Векилски” № 2. 

С наблюдаващ прокурор са съгласувани регулярно провежданите 

внезапни проверки, както претърсването на килиите на лицата, с 

наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Тези 

проверки са съгласувани и със сектор „ИН” в отдел „Съдебен и ИН” 

при ВКП, както и с представител на сектор „ООМЛС” при ГД „КП” – 
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МВР. Началникът на Затвора гр. Софияе уведомявал СГП за 

резултатите от проверките. 

Прокурорите от отдел «Изпълнение на наказанията» са изготвяли 

предложения до ВКП, МП и ръководстото на ГД»ИН» за справяне с 

проблемите за внасянето на наркотични вещества и неправомерното 

използване на телефони  от задържаните и лишените от свобода. 

Изисквали са от началника на Затвора: 

 да прилага по- високи критери при предлагане на лица за 

условно предсрочно освобождаване и при разрешаване на 

отпуски на лишените от свобода; 

 да създаде организация за по- ефективен контрол върху 

лицата с по- лек режим на изтърпяване на наказанието при 

работа на външни обекти.  

Изпращали искания в този смисъл и до ГД»ИН». 

Прокурор от СГП е участвал редовно в подготовката и 

заседанията на Комисията по чл.73 от ЗИНЗС, както и в заседанията по 

образуваните от СГС наказателни частни дела за условно предсрочно 

освобождаване на лишените от свобода. През 2012г.  прокурорите от 

отдел «Изпълнение на наказанията» са участвали в 808 заседания по 

579 производства във връзка с изпълнение на наказанията по реда на 

Глава тридесет и пета от НПК. В случаите, когато прокурорът не е бил 

съгласен с определението на СГС, което допуска условно предсрочно 

освобождаване на лишен от свобода, той е подавал протест по реда на 

чл.440, ал.2 от НПК. 

Стриктно се спазват писмените указания на отдел «Съдебен и 

ИН» на ВКП относно контрола върху случаите, когато се налага 

прекъсване на изпълнението на наказанието по медицински причини. 

Прокурорите от СГП са осъществявали функциите по надзора за 

законност в местата за изтърпяване на наказанията и местата за 

задържане чрез ежеседмични посещения на място и даване на указания 

и препоръки за подобряване организацията на работа на НОС. 

През 2012г. е постановено прекъсване на изпълнението на 

наказанието «лишаване от свобода» на осн. чл. 448, ал.1 от НПК 

спрямо 23 лица. От тях 22 лица са спазили срока, а 1 лице е обявено за 

издирване, защото не се е завърнало след изтичане на срока на 

прекъсване. 
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През 2012г. има 7 случая, в които осъдени лица са задържани над 

срока на наложеното наказание. Това са: 

Преписка по изпълнение на наказанията №П-170/12г. М. П. И. 

изтърпявал  присъда от 4 години „лишаване от свобода” ,наложена по 

наказателно дело №1778/12г. по описа на СГС. Той е задържан в 

Затвора в гр. София с 1 година 2 месеца и 8 дни над срока на 

наложеното наказание; 

Преписка по изпълнение на наказанията №П-120/12г. К. Н. Н. 

изтърпявал  присъда от 1 годин и 6 месеца „лишаване от свобода” 

,наложена по наказателно дело №4545/11г. по описа на СГС. Той е 

задържан в Затвора в гр. София с 6 месеца и 24 дни над срока на 

наложеното наказание; 

Преписка по изпълнение на наказанията №П-77/10г. К. Н. Б. 

изтърпявал  присъда от 3 години „лишаване от свобода” ,наложена по 

наказателно дело №3722/08г. по описа на СГС. Той е задържан в 

Затвора в гр. София с 5 месеца и 5 дни над срока на наложеното 

наказание; 

Преписка по изпълнение на наказанията №П-6/12г. И. Г. И. 

изтърпявал  присъда от 1 година и 6 месеца „лишаване от свобода” 

,наложена по наказателно дело №С- 965/11г. по описа на СГС. Той е 

задържан в Затвора, гр. София с 2 месеца и 9 дни над срока на 

наложеното наказание; 

Преписка по изпълнение на наказанията №П-189/10г. Н. Д. Т. 

изтърпявал  присъда от 2 години „лишаване от свобода” ,наложена по 

наказателно дело №2272/10г. по описа на СГС. Той е задържан в 

Затвора в гр. София с 1 месец и 23 дни над срока на наложеното 

наказание; 

Преписка по изпълнение на наказанията №П-48/03г. А. И. А. 

изтърпявал  присъда от 8 години „лишаване от свобода” ,наложена по 

наказателно дело №1674/99г. по описа на СГС. Той е задържан в 

Затвора, гр. София с 22 дни над наложеното наказание. По тази 

преписка от Апелативна прокуратура София е направена проверка. 

Установено е, че причина за незаконното задържане на лишения от 

свобода е некоректната информация относно изтърпения размер на 

наложеното наказание, която са служителите от Софийския централен 

затвор са изпратили на СГП; 
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Преписка по изпълнение на наказанията №П-154/11г. Д. И. К. 

изтърпявал  присъда от 1 година „лишаване от свобода” ,наложена по 

наказателно дело №381/11г. по описа на СГС. Той е задържан в 

Затвора, гр. София с 21 дни над наложеното наказание; 

 

 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.  

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор за 

периода 1.01.2012г.- 31.12.2012г. 

 

А.Г. ГРАЖДАНСКО- СЪДЕБЕН НАДЗОР: 

 

През 2012г. дейността по гражданско- съдебния надзор се осъществява 

от прокурорите от отдел „Гражданско- съдебен надзор, 

административно- съдебен надзор и надзор за законност“. Те са 

действали в съответствие с нормативните актове по действащото 

законодателство и указанията на висшестоящите прокуратури. 

Създадената по гражданския надзор организация в СГП е съобразена с 

обема на работа, като в максимална степен  обезпечава 

осъществяването на основните задачи по надзора – предявяване на 

искове в предвидените от закона случаи, участие в граждански дела по 

закон, решаване на преписки с гражданско - правен характер, 

изпълнение на предвидените по надзора задачи.  

Всеки месец от АС- София- град изпращали график на делата, с 

участие на прокурор и прокурорите са разпределяни за участие 

съобразно този график. Предварително изготвеният график за участие 

на прокурорите в съдебни заседания дава възможност за задълбочено 

проучване на делата и за активно процесуално поведение. Прокурорите 

са проучвали делата на място в съда. Няма случаи, при които 

отсъствието на прокурор от съдебните заседания, по дела, по които 

това е предвидено в закон, да е станало причина за отлагане на делото.  

СГП участва като контролираща страна в производствата по чл.2, 

ал.2 от ЗОДОВ. Нейното участие в делата надхвърля ангажиментите на 
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контролираща страна. Под контрола на ВКП прокурорите от СГП 

фактически осъществяват защитата на държавата в исковия процес. 

СГП участва като контролираща страна и по дела: 

а/ с правно основание по чл. 100 и сл. от Семейния кодекс - при 

осиновявания от българи  и / или от чужденци; 

б/с правно основание по чл.13, ал.2 от  ЗЮЛНЦ – при 

осъществена незаконна дейност от лица с нестопанска цел; 

в/ при основанията на чл.155 от ТЗ за прекратяване на търговски 

дружества и еднолични търговци.  

Законът за политическите партии е възложил на СГП една 

специфична и определена от закона само за тази прокуратура функция 

по надзор и охрана. 

През 2012г. прокурорите от СГП са участвали в 2153 съдебни 

заседания по гражданско-съдебен надзор, като общият брой на 

първоинстанционните дела е 1920 бр.  

Предявени са общо 42 иска. От тях: 

а/ по чл.336 от ГПК  са 9 иска; 

б/ искове по чл.155 от ТЗ – 17 бр.; 

в/ други искове – 16 бр.  по Закона за политическите партии.  

Прокурорите са участвали в общо 139 дела, образувани по искове 

срещу Прокуратурата на основание различни текстове от ЗОДОВ. От 

тях  първоинстанционни са 118 дела. 

Подадени са общо 93  жалби срещу решения , с които 

прокуратурата на РБ е осъдена да заплати обезщетение за претърпени 

вреди.  Производствата по обжалваните съдебни актове не са 

приключили до края на годината.  

През първата година от проверявания период прокурорите са 

упражнявали предоставените им правомощия, като чрез процесуалното 

си поведение са съдействали за уточняване на  исковите претенции, за 

правилното конституиране на страните, за събиране на доказателства. 

Своевременно са реагирали с жалби против незаконосъобразните 

решения и най-вече срещу осъдителните решения с ответник 

Прокуратурата на РБ, като се има предвид специфичността на 

споровете по тези дела и значителният им интерес. При участието си в 

граждански дела, прокурорите са проявявали необходимата активност. 
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Дадените от тях заключения в голямата си част са били възприемани от 

съда.  

Поради фактическата и правна сложност на преписките 

прокурорите са се специализирали съобразно спецификата на 

гражданско правната материя.  

Както беше посочено и по- горе Софийска градска прокуратура 

участва в делата за пълно  и непълно осиновяване по реда на Раздел IIІ 

, чл.100, съответно чл. 101, чл. 102 от Семейния кодекс. В това 

охранително производство, прокуратурата осъществява надзор за 

законност дали се спазват нормативните изисквания и дали са налице 

регламентираните в закона предпоставки за допускане на 

осиновяването. Освен в Семейният кодекс, тази материя е 

регламентирани и с НАРЕДБА № 4 от 25.11.2003 г. за условията и реда 

за водене и съхраняване на регистъра на деца за пълно осиновяване, 

както и с НАРЕДБА № 3 от 3.09.2003 г. за условията и реда за даване 

на съгласие за осиновяване от чужденец на лице - български 

гражданин.  

В Софийска градска прокуратура в рамките на отдела по 

гражданско - съдебен и административен надзор , е извършван анализ 

на участието на прокурорите в делата за осиновявания, като е 

наблягано на завишаване  вниманието по отношение на това дали се 

представят всички изисквани от закона документи необходими за 

допускане на осиновяването, специфичните изисквания за такива 

документи при осиновяване на българско дете от чужди граждани , 

наличието на ясно изразено съгласие от рождените родители за 

осиновяването, наличието на обоснован социален доклад от 

съответните социални служби и други предпоставки предвидени от 

закона, при наличието на които може да се допусне осиновяване.  

През 2012г. прокурорите не са подавали жалби срещу решения на 

Софийски градски съд Брачно отделение , защото заключенията на 

прокурора са вземани предвид от съда и решението е съвпадало със 

становището на прокуратурата. 

Прокурорите от отдел „Гражданско- съдебен надзор, 

административно- съдебен надзор и надзор за законност“ са внесли 

общо 17 броя искови молби с правно основание чл. 155 от ТЗ срещу 
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различни  търговски фирми. От тях са уважени 8 искови молби. До 

края на 2012г. съдът не се е произнесъл по останалите 9 искови молби. 

Инициирани са 9 съдебни производства за поставяне на лица под 

запрещение по реда на чл.336 от ГПК. От тях три искови молби са 

уважени. До края на 2012г. съдът не се е произнесъл по 6 искови 

молби. 

През 2012 г. прокурори от СГП са внесли 16 искови молби за 

прекратяване на политически партии на основание чл. 40, ал.2 от ЗПП.  

Отделно от това прокурори от СГП са взели участие в 

производства по вписване на промени на политически партии. 

 

 Бяха проверени : 

пр. пр. №7576/12г.; пр. пр. №392/13г.; пр. пр. №7969/12г.; пр. пр. 

№385/13г.; пр. пр. №5904/12г.; пр. пр. №4003/12г.; пр. пр. №3773/12г.; 

пр. пр. №8609/12г.; пр. №7802/12г., пр. пр. №2246/12г. 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения 

по образуването, движението и приключването на тези преписки. 

 

   

 

Б.ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ: 

  

По силата на чл. 46, ал.3 от НПК прокурорите от СГП могат 

писмено да отменят или изменят постановленията на прокурорите от 

СРП. Техните писмени указания са задължителни за прокурорите от 

долустоящата прокуратура. Съгласно чл. 200 от НПК постановленията 

на прокурора, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват пред 

прокурор от по- горестоящата прокуратура.  

По реда на инстанционния контрол през 2012г. прокурорите от 

СГП са се произнесли по 124 досъдебни производства. От тях:  

 По 76 досъдебни производства СГП е потвърдила 

прокурорския акт на прокурора от СРП; 

 По 48 досъдебни производства СГП е отменила 

прокурорския акт на прокурора от СРП; 

Няма частично потвърдени или отменени актове на прокурор от 

СРП. 
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Според чл. 234, ал.3 от НПК в изключителни случаи, срокът за 

разследване на досъдебното производство може да бъде удължаван от 

административния ръководител на по- горестоящата прокуратура или 

от оправомощен от него прокурор. През 2012г. исканията за 

продължаване на срока на разследване, направени от прокурорите от 

СРП са разпределяни между всички прокурори от СГП, които са били 

на работа през съответния период. 

През 2012г. в СГП са постъпили общо 10 295 искания за 

продължаване на срока на разследване на различни досъдебни 

производства. От тях 10 155 искания са уважени, а 140 искания от този 

вид са оставени без уважение. От страна на СГП нееднократно е 

констатирано, че прокурорите от СРП не изготвят мотивирани искания 

за удължаване срока на разследване по наблюдавани от тях досъдебни 

производство и много често те са повърхностни – липсват ЕГН, не се 

посочват периоди през които делото е бил спирано и възобновявано, с 

оглед преценка за компетентността на прокуратурата, която следва да 

се произнесе по искането, липсва информация за определени мерки за 

процесуална принуда, което не позволява произнасяне по този въпрос 

от компетентния прокурор, а това създава и проблеми при въвеждане 

на данните в УИС. В тези случаи прокурорите от СГП  са връщали 

искането за продължаване на срока за разследване на наблюдаващия 

прокурор от СРП, за да отстрани допуснатите пороци и да отрази 

всички данни, съобразно изрично даденото в тази насока Указание № 

И-281/10 год. на Главния прокурор на РБългария. 

 

Организацията на работа при упражняване на правомощията на 

СГП във връзка с участието по въззивни дела е уредена със Заповед № 

349/06.06.2006 год. на Градския прокурор. Според нея при участие в 

съдебни заседания по въззивно производство прокурорите следва да 

изготвят справки по всяко от делата, които да съдържат следното: 

номер на делото, имена на подсъдимите, квалификациите на 

престъпленията и наложените наказания по присъдите на СГС, подаден 

ли е протест от СРП и на какво основание, какви квалификации и какви 

наказания са определени с решението/ присъдата/ на СГС, становището 

на прокурора дали следва да се подава протест до ВКС. Справките се 
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вписват в специално издадена книга, която се съхранява от 

административния секретар на СГП.  

Горепосочените справки се докладват на Градския прокурор, 

съответно на заместник- градския прокурор незабавно след 

приключване на заседанието. 

Когато прокурорът прецени, че по определено дело обвинението 

не следва да се поддържа или протестът, подаден от СРП следва да 

бъде оттеглен, той следва да докладва становището си на градския 

прокурор или на заместник- градския прокурор преди съответното 

заседание. Така създадените правила позволяват на прокурора да 

изрази свободно своето становище съобразно своето вътрешно 

убеждение, обусловено от анализа на доказателствата по делото, 

събрани както по време на досъдебното производство, така и по време 

на съдебното следствие. 

Съгласно чл. 329, ал.1 от НПК участието на прокурора в 

съдебното заседание по дела от общ характер във въззивната инстанция 

е задължително.Прокурорите от СГП са участвали в 2035 съдебни 

заседания по ВНОХД. Според Справка №4 от 2012г.- съдебни 

заседания, предоставена от СГП в съдебни заседания по най- голям 

брой ВНОХД са участвали следните прокурори от СГП: 

Бойко Конакчийски- в съдебни заседания по 58 ВНОХД; 

Мариан Маринов- в съдебни заседания по 55 ВНОХД; 

Десислава Атанасова- в съдебни заседания по 50 ВНОХД; 

Милко Момчев- в съдебни заседания по 52 ВНОХД;  

По 242 ВНОХД и ВНАХД прокурорите от СГП са поддържали 

протестите на съответния прокурор от СРП. По 74 дела от 

горепосочения вид прокурорите не са поддържали протеста на 

първоинстанционния прокурор. По 8 ВНОХД и ВНАХД прокурорите 

от СГП са оттеглили протестите, направени от прокурорите от СРП. 

Прокурорите от СГП нееднократно са констатирали, че 

протестите по въззивните дела се подават от прокурора от СРП 

изготвил обвинителния акт, който обаче не е участвал в съдебното 

заседание. В съдебното заседание е участвал друг прокурор от СРП, 

който е преценил, че не следва да поддържа обвинението.  

Отделно от това някои прокурори от СРП подават протести, 

които не са мотивирани и по своята същност са формални. 
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По силата на чл. 64, ал.7 и чл. 65, ал.8 от НПК прокурорите от 

СГП участват в заседанието на въззивния съд при разглеждане на 

делото за мярка за неотклонение „задържане под стража” и „ домашен 

арест”. Прокурорите от СГП са участвали в съдебни заседания по 884 

ВЧНД относно мерки за неотклонение „задържане под стража” и 

„домашен арест”. Според Справка №4 от 2012г.- съдебни заседания, 

предоставена от СГП в съдебни заседания по най- голям брой ВЧНД от 

горепосочения вид са участвали следните прокурори от СГП: 

Ваня Илиева- в съдебни заседания по 45 ВЧНД; 

Димитър Петров- в съдебни заседания по 37 ВЧНД; 

Любомир Мирчев- в съдебни заседания по 36 ВЧНД; 

Мартин Бешков- в съдебни заседания по 34 ВЧНД; 

Георги Мирчев- в съдебни заседания по 32 ВЧНД; 

Нели Златкова- в съдебни заседания по 30 ВЧНД; 

Калоян Ангелов- в съдебни заседания по 26 ВЧНД; 

Момчил Георгиев- в съдебни заседания по 23 ВЧНД; 

Димитър Младенов- в съдебни заседания по 23 ВЧНД; 

Нина Кирилова- в съдебни заседания по 23 ВЧНД; 

Петър Смолички- в съдебни заседания по 23 ВЧНД; 

Йорданка Чанкова- в съдебни заседания по22 ВЧНД; 

Лилия Симеонова- в съдебни заседания по 21 ВЧНД; 

Венцислав Андреев- в съдебни заседания по 21 ВЧНД; 

Боряна Бецова- в съдебни заседания по 20 ВЧНД; 

Десислава Атанасова- в съдебни заседания по 20 ВЧНД; 

Драгомир Янчев- в съдебни заседания по 20 ВЧНД; 

Емилия Русинова- в съдебни заседания по 20 ВЧНД; 

Мариан Маринов- в съдебни заседания по 20 ВЧНД; 

Мариана Станкова- в съдебни заседания по 20 ВЧНД; 

 

Приложение: Справка №4 от 2012г.- съдебни заседания 

През 2012г. прокурорите от СГП са подали 15 касационни 

протеста срещу решения и присъди на въззивната инстанция. От тях 4 

протеста са уважени, 2 протеста са оставени без уважение, а по 

останалите 9 протеста съдът не се е произнесъл до края на 2012г. 

 

Приложение: Справка №4 от 2012г.- съдебни заседания; 
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                        Справка №4 по организацията на съдебния надзор; 

     Справка 01.01. 2012г.- 31. 12. 2012г., предоставена с 

писмо адм. №899/2014г. на СГП; 

 

Участие по дела срещу прокуратурата по реда на ЗОДОВ – общо 

139, от тях  по въззивни производсва е взето участие по 21 дела. 

Прокурорите от СГП имат общо 143 участия в съдебни заседания 

по въззивни граждански дела.  

 

Бяха проверени следните инстанционни преписки: 

 

Пр. пр. №06439/11г. 

Преписката е образувана на 30. 06. 2011г. Наблюдаващ 

прокурор е Нина Кирилова. По преписката СРП е искала удължаване 

на срока. От искането не става ясно дали на обвиняемия е взета мярка 

за неотклонение. При продължаване на срока прокурор Кирилова не е 

обсъждала въпроса за мярката за неотклонение. 

 

Бяха проверени и следните преписки:  

 Пр.пр. №03794/11г.- наблюдаващ прокурор Б. Кирилов; 

 Пр. пр. №07585/10г., наблюдаващ прокурор Александър 

Павлов; 

 Пр. пр. №02663/12г., наблюдаващ прокурор Драгомир 

Янчев; 

 Пр. пр. №01181/11г., наблюдаващ прокурор Севдалин 

Цанков; 

 Пр. пр. №3655/12г., наблюдаващ прокурор Кирил 

Ангелов; 

 Пр. пр. №05064/12г., наблюдаващ прокурор Боряна 

Бецова; 

 Пр. пр. №04504/12г., наблюдаващ прокурор Емилия 

Русинова; 

 Пр. пр. №00528/12г., наблюдаващ прокурор Маргарита 

Немска; 

 Пр. пр. №05785/12г., наблюдаващи прокурори: от 6.07. 

2012г. до 3. 01. 2014г. – Димитър Ангелов; от 3. 01. 
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2014г . до 27. 02. 2014г., когато преписката е 

приключила- Десислава Атанасова; 

 Пр. пр. №10627/10г., наблюдаващ прокурор Мартин 

Бешков; 

 Пр. пр. №08408/12г., наблюдаващ прокурор Илиана 

Стойкова; 

 Пр. пр. №03602812г., наблюдаващ прокурор Антоанета 

Близнакова; 

 Пр. пр. №06579/08г., наблюдаващ прокурор Детелин 

Георгиев; 

 Пр. пр. №10548/10г., наблюдаващ прокурор Сашо Тотев; 

 Пр. пр. №00374/12г., наблюдаващ прокурор Росица 

Слабакова; 

 Пр. пр. №11795/11г., наблюдаващ прокурор Юлиана 

Христова; 

 Пр. пр. №12786/11г., наблюдаващ прокурор Емил 

Петров; 

 Пр. пр. №09946/12г., наблюдаващ прокурор Теодора 

Златева; 

 Пр.пр. №07860/12г., наблюдаващ прокурор Петър 

Смолички; 

 Пр. пр. №04563/12г., наблюдаващ прокурор Димитър 

Младенов; 

 Пр. пр. №02397/12г., наблюдаващ прокурор Бойко 

Конакчийски; 

 Пр. пр. №02613/12г., наблюдаващ прокурор Иван 

Тасков; 

 Пр. пр. №04481/12г., наблюдаващ прокурор Кирил 

Димитров; 

 Пр. пр. №03711/12г., наблюдаващ прокурор Мариана 

Станкова; 

 Пр. пр. №04626/12г., наблюдаващ прокурор Николай 

Кокинов; 

 Пр. пр. №04339/12г., наблюдаващ прокурор Мариан 

Маринов; 
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 Пр. пр. №10593/11г., наблюдаващ прокурор Любомир 

Мирчев; 

 Пр. пр. №03908/12г., наблюдаващ прокурор Николай 

Христов; 

 Пр. пр. №07572/11г., наблюдаващ прокурор Стоил 

Тойчев; 

 Пр. пр. №00798/12г., наблюдаващ прокурор Димитър 

Арабаджиев; 

 Пр. пр. №00326/11г., наблюдаващ прокурор Иван Гешев; 

 Пр. пр. №00201/12г., наблюдаващ прокурор Сергей 

Стойчев; 

 Пр. пр. №05524/12г., наблюдаващ прокурор Георги 

Мирчев; 

 

 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения по 

образуването, движението и приключването на тези преписки. 

 

В. ОБЕМ НА ПРОКУРОРСКАТА ДЕЙНОСТ И СРЕДНА 

НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ ОТ СГП 

  

В края на 2012г. в СГП е имало 90 прокурори по щат, от които 

реално през годината са работили 75 прокурори. Всеки един от тях е 

постановил общо 379.24 прокурорски актове. За сравнение, през 2011г. 

този брой е бил 399.671, през 2010г. - 293.314, а през 2009г. - 205.531 

или е налице едно чувствително увеличение в работата на прокурорите 

от СГП.  

Всеки прокурор от СГП е наблюдавал средно по 63.51 досъдебни 

производства, от които е решил 35.4.  

Средно 273.2 дни всеки от прокурорите е участвал в съдебни 

заседания, постановил е 10.57 отказа от образуване на досъдебно 

производство, 17.53 постановления за образуване на досъдебно 

производство, решил е 14.84 инстанционни преписки, внесъл е 8.8 

прокурорски актове в съда, прекратил е 7.76 ДП и е спрял е 16.33 ДП. 
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Като цяло, средната натовареност на един прокурор в СГП е 

765.6. 

  

    2013г. 
 
Проверка на организацията по образуването и движението на 

досъдебните производства, бързи и незабавни производства в СГП, на 

основание чл. 54,ал.1,т.2 ЗСВ  относно  периода 1. 01.- 31. 12. 2013г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

А. РАБОТА ПО ПРОКУРОРСКИТЕ ДЕЛА КАТО ПЪРВА 

ИНСТАНЦИЯ: 

 

А.І. ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРОРИТЕ В 

СГП КАТО НАБЛЮДАВАЩИ ПРОКУРОРИ: 

 

Съгласно чл. 46, ал.2,т.1 от НПК прокурорът ръководи 

разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното 

му и своевременно провеждане като наблюдаващ прокурор. В чл. 196 

НПК са посочени изчерпателно начините и средствата, чрез които 

прокурорът осъществява ръководство и надзор за законност върху 

дейността по разследването. 

В периода 1. 01. 2013г.- 31. 12. 2013г. са наблюдавани общо 4 431 

бр. досъдебни производства. От тях новообразувани са 1 636 бр. От 

разследващ орган са образувани 683бр. ДП. Новообразувани с 

постановление на прокурора са 953  дела. През 2013г. в СГП не са 

образувани и не са наблюдавани бързи и незабавни производства. 

 

Подробна информация за броя на досъдебните производства, 

които всеки един от прокурорите в СГП е наблюдавал през 2013г. се 

съдържа в Справка №3, предоставена от СГП. Според нея най- голям 

брой досъдебни производства са наблюдавали прокурорите: 

Димитър Петров- наблюдавал 159 ДП; 

Севдалин Цанков- наблюдавал 146 ДП; 
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Мариана Станкова- наблюдавала 145 ДП; 

Нина Кирилова- наблюдавала 129 ДП; 

Илиана Стойкова- наблюдавала 126 ДП; 

Иван Гешев- наблюдавал 119 ДП;  

Емилия Русинова- наблюдавала 118 ДП; 

Боряна Бецова- наблюдавала 113 ДП; 

Детелин Георгиев- наблюдавал 113 ДП; 

Росица Слабакова- наблюдавала 113 ДП; 

Снежана Копчева- наблюдавала 110 ДП; 

Чавдар Пастованов- наблюдавал 110 ДП; 

Димитър Младенов- наблюдавал 107 ДП; 

Кирил Димитров- наблюдавал 96 ДП; 

Йорданка Чанкова- наблюдавала 95 ДП; 

Мариан Маринов- наблюдавал 95 ДП; 

Детелина Йотова- наблюдавала 94 ДП; 

Десислава Атанасова- наблюдавала 90 ДП; 

Цветослав Вергов- наблюдавал 89 ДП; 

Ваня Илиева- наблюдавала 82 ДП; 

Лилия Симеонова- наблюдавала 81 ДП; 

Събина Христова- наблюдавала 81 ДП; 

Виолета Тонева- наблюдавала 80 ДП; 

Стефан Рачев- наблюдавал 76 ДП; 

Емил Георгиев- наблюдавал 75 ДП; 

Николай Христова- наблюдавал 75 ДП; 

Владимир Дешев- наблюдавал 74 ДП; 

Иван Аврамов- наблюдавал 74 ДП; 

Иван Тасков- наблюдавал 73 ДП; 

Маргарита Немска- наблюдавала 70 ДП; 

Илиан Рангелов- наблюдавал 69 ДП; 

Бойко Конакчийски- наблюдавал 67 ДП; 

Милко Момчев- наблюдавал 67 ДП; 

Евгени Стоянов- наблюдавал 66 ДП; 

Николай Русинов- наблюдавал 66 ДП; 

Драгомир Янчев- наблюдавал 62 ДП; 

Калоян Ангелов – наблюдавал 62 ДП; 

Димитър Арабаджиев- наблюдавал 61 ДП; 
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Ивайло Занев- наблюдавал 60 ДП; 

 

Приложение: Справка №3 за 2013г. 

 

От общо наблюдаваните досъдебни производства, през 2013г. са 

приключили 2 922 бр. Това представлява 65,94% от наблюдаваните 

производства. В края на 2013г. са останали неприключени  1503 дела. 

От тях извън законоустановения срок били 6 дела. 

  Наблюдателните преписки на наблюдаваните досъдебни 

производства, които се намират на производство при разследващите 

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

А.І.1. ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗСЛЕДВАНИ ПО 

ОБЩИЯ РЕД ОТ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ, СЛЕДОВАТЕЛ И 

ПРОКУРОР: 

 

а/Наблюдаваните производства, разследвани по общия ред от 

разследващ полицай са 3 186. От тях новообразувани са общо 1 274 , 

от които образувани с постановление на прокурор са 658 досъдебни 

производства, а образувани от разследващ орган са 616 досъдебни 

производства.  

Приключени от разследващ полицай са 1 468 дела. От тях в 

законоустановения срок са приключили 1463 дела, а извън 

законоустановения срок са приключили 5 дела.  

Неприключени дела от разследващ полицай през 2013 г. са общо 

933. Разследването по 928 от неприключилите дела е в законовия срок, 

а по 5 дела разследването е извън законоустановения срок. 

През 2013г. прокурорите от СГП са решили 1609 досъдебни 

производства, разследвани от разследващ полицай. От тях в съда са 

внесени 466 дела или 28,96%, прекратени са 306 дела или 19,01% , а 

спрени- 629 дела или 39.09%.  

По 1 296 досъдебни производства прокурорите са се произнесли 

в едномесечния срок, а по 313 дела- извън този срок или 19,45%. 

 В края на 2013г. при прокурор са останали за решаване 114 дела. 

От тях извън срок са 16 досъдебни производства или 14,03%. 

б/през 2013г. наблюдаваните производства, разследвани от 

следовател са 1 126. От тях новообразувани дела са общо 296, от които 
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с постановление на прокурор 287дела. Разследващият орган е 

образувал 9 дела от този вид.  

Следователите от Следствения отдел при СГП са приключили 

общо 420 дела. От тях 419 дела са приключили в законов срок, а едно 

дело е приключило извън законовия срок. 

В края на 2013г. са останали неприключени 529 дела. 

Разследването по неприключилите дела се извършва в 

законоустановения срок. 

Прокурорите от СГП са решили общо 544 дела, разследвани от 

следовател. От тях в съда са внесени 42 дела или 7,72%, прекратени са 

242 дела или 44,48%, а спрени – 260 дела или 49, 14 %. 

Прокурорите от инспектираната прокуратура са се произнесли в 

едномесечния срок по 452 дела, а извън този срок- по 92 дела, или 

16,91%. 

в/наблюдаваните производства, разследвани от прокурор за 

2013 г. са 18. От тях 8 досъдебни производства са новообразувани. 

Приключено е разследването по 6 дела. До края на 2013г. прокурорите 

са се произнесли по 5 дела. 

г/наблюдаваните дела, разследвани от митнически инспектор 

са 101. Разследващите митнически инспектори са включен в кръга на 

разследващите органи от 1. 01. 2012г., когато влиза в сила изменението 

на чл. 194, ал.2 от НПК., обн. ДВ, бр. 93 от 2011г.  

До края на 2013г. са приключили 56 дела. Всички дела са 

приключили в законоустановения срок. 

От прокурор са решени 55 дела, като от тях 3 са внесени в съда, 

23 са прекратени и 26 – спрени. Прокурорите са се произнесли в 

законов срок по 47 досъдебни производства, разследвани от 

разследващи митнически инспектори, а извън този срок по 7 досъдебни 

производства.   

В края на втората година от проверявания период не са 

приключени 45 дела. Разследването по тези дела се извършва в 

законоустановения срок. 

 

 Приложение: Отчетен доклад на СГП за 2013г.; 

        

А.І.2.СРОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО: 
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Своевременното провеждане на разследването изисква 

действията по него да бъдат извършени в рамките на законоустановен 

срок. Този срок може да бъде както двумесечният срок по чл. 234, ал.1 

НПК, така и срокът, удължен по правилата на чл. 234, ал.3 от НПК. 

При изготвяне на искането за удължаване на срока 

наблюдаващият прокурор следва да се съобразява и с Указание №4-261 

от 12. 07. 2010г. за подобряване организацията на дейността по 

удължаване на срока на разследване по чл. 234, ал.2 и ал.3 НПК(ДВ бр. 

32 от 2010г.) 

Искането за удължаване на срока се прави от наблюдаващия 

прокурор. В случаите, когато при изтичане на срока наблюдаващият 

прокурор отсъства, искането се изготвя от друг прокурор, определен от 

административния ръководител. 

Видно от Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните, бързи и незабавни производства за 

периода 1. 01.- 31. 12. 2013г. разследващите органи са изготвили 

5015бр. искания за удължаване на срока на разследване. От тях 

прокурорите са уважили 4870бр. и са оставили без уважение 145бр. 

искания за удължаване на срока. 

Наблюдаващите прокурори  са направили 1192бр. искания за 

удължаване на срока на разследването до градския прокурор. Всички 

искания са уважени. 

Наблюдаващите прокурори са направили 3696 бр. искания за 

удължаване на срока на разследването до административния 

ръководител на по- горестоящата прокуратура. От тях без уважение са 

останали 18 бр. искания за продължаване на срока на разследване. 

Всички останали са уважени. 

Бяха проверени досъдебни производства, определени на 

принципа на случайния подбор. 

По- голямата част от прокурорите спазват закона и Указанията на 

главния прокурор при изготвяне на своите искания за продължаване на 

срока.  

Установи се, че има случаи при, които не се спазва срока по чл. 

234, ал.4 от НПК. В немалък брой случаи искането е изготвено след 
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изтичане на срока, когато той следва да бъде удължен от горестоящата 

прокуратура. 

Не винаги в искането за удължаване на срока е посочено какви 

мерки за процесуална принуда са взети, от коя дата и от кой орган. 

Има случаи когато искането за удължаване на срока е направено 

без необходимото старание и конкретика. Например: 

а/ Когато по едно досъдебно производство прокурорът е искал 

няколко пъти удължаване на срока, част от по- късно направените 

искания повтарят буквално съдържанието на по- рано направените 

искания за удължаване на срока за разследване; 

б/ В искането не са посочени конкретните обстоятелства, които 

мотивират фактическа и правна сложност на случая; 

в/ Има случаи при които не се посочват конкретно какви 

действия по разследването са извършени и какво е установено, както и 

какви действия по разследването са планирани и предстои да се 

извършат. 

Установи се, че към датата на настоящата проверка няма висящи 

досъдебни производства по които разследването да се извърша в 

хипотезата на чл. 234, ал.7 от НПК 

Продължителността на досъдебната фаза, считана от 

образуването на досъдебното производство до решаването на делото от 

прокурор с прекратяване или внасяне в съда е както следва: до 7 месеца 

– 274, до една година – 226 и над една година – 586 ДП. От тях: 

1/ ДП, разследвани от дознател: 

 До 7 месеца- 232 дела; 

 До 1 година- 197 дела; 

 Над една година- 343 дела. 

2/ ДП, разследвани от  следовател: 

 До 7 месеца- 23 дела; 

 До 1 година- 22 дела; 

 Над една година- 239 дела. 

3/ ДП, разследвани от прокурор: 

 До 7 месеца- 2 дела; 

 До 1 година- 2 дела. 

4/ДП, разследвани от митнически инспектор: 

 До 7 месеца- 17 дела; 
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 До 1 година- 5 дела; 

 Над една година- 4 дела. 

 

Бяха проверени досъдебни производства, образувани през 2010г. 

и 2011г., които не са приключили към датата на настоящата проверка: 

 Пр. пр. №10175/2010г. и пр. пр. №218/11г., с наблюдаващ 

прокурор Диана Спасова;  

 пр. пр. №00823/11г., пр. пр. №3489/11г., пр. пр. №2931/11г., 

пр. пр. №2645/11г. и пр. пр. №3731/11г., с наблюдаващ 

прокурор Юлиана Христова;  

 пр. пр. №00814/08г., пр. пр. №5324/11г., пр. пр. №3855/11г., 

пр. пр. №3501/11г., пр. пр. №2251/11г. и пр. пр. №5454/11г. 

с наблюдаващ прокурор Севдалин Цанков;  

 пр. пр. №00712/11г. и пр. пр. №2811/11г. с наблюдаващ 

прокурор Николай Христов;  

 пр. пр. №00410/11г. с наблюдаващ прокурор Стелияна 

Атанасова;  

 пр. пр. №00304/11г. с наблюдаващ прокурор Елена Попова;  

 пр. пр. №286/11г. с наблюдаващ прокурор Антон Стефанов;  

 пр. пр. №267/11г. и пр. пр. №2946/11г. с наблюдаващ 

прокурор Клементина Паличева;  

 пр. пр. №254/11г. с наблюдаващ прокурор Мартин Бешков;  

 пр. пр. №142/11г., пр. пр. №4991/09г., пр. пр. №3518/11г., 

пр. пр. №3222/10г. и пр. пр. №5264/10г. с наблюдаващ 

прокурор Димитър Младенов;  

 пр. пр. №5438/11г., пр. пр. №3015/11г.,  и пр. пр. 

№5098/10г. с наблюдаващ прокурор Нели Златкова;  

 пр. пр. №5359/11г. с наблюдаващ прокурор Иван Аврамов;  

 пр. пр. №5174/10г. с наблюдаващ прокурор Станимир 

Димитров; 

 пр. пр. №3464/11г. с наблюдаващ прокурор Десислава 

Атанасова;  

 пр. пр. №3053/11г. с наблюдаващ прокурор Иван Кадев; 

 пр. пр. №3001/11г. и пр. пр. №2814/11г. с наблюдаващ 

прокурор Виолета Марчева; 

 пр. пр. №2953/11г. с наблюдаващ прокурор Илиана 

Стойкова; 

 пр. пр. №2662/11г. с наблюдаващ прокурор Мариан 

Александров; 
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 пр. пр. №2491/11г. с наблюдаващ прокурор Дочо Дочев; 

 пр. пр. №2382/11г. с наблюдаващ прокурор Калоян 

Ангелов; 

 пр. пр. №2381/11г. с наблюдаващ прокурор Зорница 

Таскова; 

 пр. пр. №2325/11г. с наблюдаващ прокурор Калина Накова; 

и много други. 

Всички проверени преписки са с фактическа и правна сложност. 

 

 Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните производства; 

        Отчетен доклад на СГП за 2013г. 

                 Справка за периода 1. 01. 2013- 31. 12. 2013г., 

получена  от СГП на 9. 03. 2015г. с писмо адм. №899/14г.; 

 

А.І.3. ПРОВЕРКА НА ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОРА ПО 

РЪКОВОДСТВО И НАДЗОР НА РАЗСЛЕДВАНЕТО: 

 

При упражняването на правомощията по чл.196 НПК в 72 случая 

е отстранен разследващия орган, а в 455 случая е иззето делото от един 

орган и е възложено на друг.  

През 2013 г. по реда на чл.226, ал.3 НПК са дадени указания от 

прокурор преди предявяване на разследването по 164 дела. 

Поради нарушения, допуснати при предявяване на 

разследването прокурорите са върнали 345бр. дела с указания до 

разследващия орган. Видно от Справка за действия на прокурора на 

осн. чл. 242, ал.2 от НПК за 2013г. най- много дела  са върнали 

прокурорите: 

Теодора Златева- 18бр. 

Стефан Рачев- 17бр. 

Росица Слабакова- 16 бр. 

Нина Кирилова- 15бр. 

Милко Момчев- 12бр. 

Десислава Атанасова- 12бр. 

Димитър Младенов- 11бр. 

Юлиана Христова- 11бр.  
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По 3 досъдебни производства прокурорите са извършили 

необходимите действия. 

Бяха проверени досъдебни производства, определени на 

принципа на случайния подбор. Установи, се че в повечето случаи 

прокурорите спазват разпоредбата на чл. 242, ал.2 от НПК. 

Досъдебните производства с поръчка за чужбина са 141. 

Съвместни екипи са извършили разследването по 68 дела.  

 

 А.І.3.1.Използване на СРС. Защитени свидетели: 

 

През 2013 г. прокурорите от СГП са поискали 808 оперативни 

способи за СРС. Съдът е одобрил 797 искания. През 2012г. СГП е 

поискала 966 бр. оперативни способи за СРС, през 2011г. са направени 

1 622 искания от този вид, а съдът е одобрил 1618 бр.  

През втората година от проверявания период най-често 

прилагания оперативен способ е подслушването – 252 искания. През 

2012г. СГП е поискала 354 бр. разрешения за подслушване, а през 

2011г.- 776 бр. 

Следващият  често прилаган способ е проследяването – 195 бр. 

През 2012г. са направени 269 бр. искания в този смисъл, а през 2011г.- 

399бр. 

След него по честота на използването се нарежда оперативният 

способ наблюдение- 196 бр. През 2012г. са направени 269 наблюдения, 

а през 2011г.- 398бр. 

 В края на това подреждане са:  

 белязването- 22 пъти. През 2012г. то е използвано 16 пъти, 

а през 2011г.- 13 пъти; 

 проникването – 96 пъти. През 2012г. проникването е 

използвано като оперативен способ 36 пъти. 

 доверителна сделка- 4 пъти. През 2012г. е изпълзвана 6 

пъти, а през 2011г.- 8 пъти; 

 разследване чрез служител под прикритие 4 пъти. През 

2012г. този оперативен способ е използван 6 пъти, а през 

2011г.- 8 пъти. 
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През 2013г. е имало 10 дела, в които са участвали 13 защитени 

свидетели. През 2012г. е имало 3 дела със защитени свидетели, а през 

2011г.- 22 дела.   

През 2013г. прокурорите са предприели 15 мерки по чл. 123 

НПК. От тях два случая са за осигуряване на физическа охрана, а в 13 

случая са предприели мерки за запазване в тайна самоличността на 

лица. 

 

  А.І.3.2.Извършени неотложни следствени действия: 

 

Неотложни действия по разследване са извършени по 361 дела. 

През 2012г. са извършени по 223 дела, а през 2011г.- по 695 дела. 

Общият брой на извършените неотложни следствени действия е  

1238. През 2012г. те са 864 бр., а през 2011г.- 2 609бр.  

Съдът не е одобрил 9 бр. искания за извършване на неотложни 

действия по разследване. Всички искания, които съдът не е одобрил са 

за извършване на претърсване и изземване. През 2012г. СГС не е 

одобрил 7 бр. искания от този вид, а през 2011г.- 46 бр. Анализът на 

данните показват, че лекото повишение през 2013г. не променя 

тенденцията за спад по този показател. Това е положителен знак за 

работата на органите на досъдебното производство. 

Неотложните следствени действия  се разпределят както следва: 

 Претърсвания и изземвания- 740 бр. През 2012г. те са 452 

бр., а през 2011г.- 1 744 бр.; 

 обиски – 257 бр. През 2012г. те са 208 бр., а през 2011г.- 

499 бр.; 

 освидетелстване- 11бр.; 

 други – 230 бр.  

 

Приложение: Справка за действия на прокурора на осн. чл. 242, ал.2 от 

НПК за 2012г. ; 

Отчетен доклад на СГП за 2013г. 

 

А.І.3.3. Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни 

мерки по реда на чл.72, ал.1 и чл.73, ал.3 от НПК: 
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През 2013г. СГП е внесла 7бр. искания до съда за вземане на 

обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал.1 от НПК. От тях 6 бр. са 

уважени, а едно искане не е уважено. 

 

Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните производства; 

       Писмо на СГП Изх. №66/15г. от 19. 02. 2015г.; 

 

А.І.3.4. Дела на специален надзор: 

 

През 2013г. на специален надзор са били 111 досъдебни 

производства. От тях 7 бр. ДП са приключили с постановление за 

прекратяване, 44 ДП са внесени в съда, 22 ДП са спрени, а останалите 

не са приключили до края на втората година от проверявания период. 

Една част от внесените в съда са приключили с влязла в сила присъда, а 

друга част все още не са приключили. 

По част от делата, особено по делата за прест. по чл. 282, ал.2; чл. 

321, ал.3, чл.142, ал.4 вр. с чл. 20, ал.2; чл.220, ал.1 вр. с чл. 219, ал.3; 

чл. 358, ал.1;чл. 288;чл. 219, ал.4 вр. с чл. 20, ал.2 и чл. 26, ал.1; чл. 283; 

чл. 301, ал.1 и чл. 304; чл. 278а, ал.4 са определяни по двама 

наблюдаващи прокурори, а по пр. пр. №3507/10г.- четирима 

наблюдаващи прокурори. 

 

Приложение: Справка, изпратена от СГП на 9. 03. 2015г. с писмо 

адм. № 899/2014г.;  

  
А.І.3.5. Контрол на мерките за неотклонение 
„Задържане под стража” и други мерки на процесуална 
принуда: 

 

През 2013 г. са направени 168 искания за вземане на мярка за 

неотклонение „задържане под стража”.  През 2012г. СГП е направила 

197 искания за вземане на мярка за неотклонение «задържане под 

стража», а през 2011г.- 260 искания в този смисъл. 

От тях 133 искания за вземане на мярка за неотклонение 

«задържане под стража» са уважени. Това представлява 78,6% от 



 88 

всички искания в този смисъл. През 2012г. са уважени 155 искания, 

което представлява 78,6% от всички искания от този вид, внесени в 

съда, а през 2011г. са уважени 205 искания ,или 79%. 

 Съдът е оставил без уважение 35 искания за вземане на мярка за 

неотклонение «задържане под стража». През 2012г. броят на 

неуважените искания е 42, а през 2011г.- 54. От оставените без 

уважение искания за вземане на мярка за неотклонение «задържане под 

стража», съдът е постановил мярка за неотклонение «домашен арест» 

по 8 дела и друг вид мярка по 30 дела.  

Срещу определенията, с които съдът оставил без уважение 

исканията за вземане на мярка за неотклонение «задържане под 

стража», прокурорите са подали 6 протеста. От тях 3 протеста са 

уважени и 3 са оставени без уважение. През 2012г. съдът е уважил 7 

протеста, а 6 протеста е оставил без уважение. През 2011г. съдът е 

уважил 5 протеста, а 8 е оставил без уважение. 

Срещу определенията, с които съдът е заменил мярка за 

неотклонение «задържане под стража» с друга са подадени 19 протеста. 

От  тях 8 протеста са уважени. 

 През 2013г. с мярка за неотклонение «задържане под стража» са 

154 лица, а с «домашен арест»- 6 лица. През 2012г. техният брой бил 

съответно 233 и 17, а през 2011г.- 280 и 2 лица. 

 В края на инспектирания период 48 лица са с наложена мярка 

«задържане под стража» по неприключили ДП. През 2012г. задържани 

по неприключили производства били 104 лица, а през 2011г.- 86 лица. 

С мярка за неотклонение «домашен арест» по неприключили 

производства са 12 лица. 

 През 2013г. Прокурорите не са изменяли мярка за неотклонение 

«задържане под стража» на осн чл. 63, ал.6 или на осн чл. 63, ал.5 от 

НПК. 

 

Приложение: Справка, изпратена от СГП на 9. 03. 2015г. с писмо 

адм. № 899/2014г.;  

 

При случаен подбор бяха проверени преписки, по които има 

задържани лица, както следва: 
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Пр. пр. №05202/13г.  

Досъдебното производство е образувано от разследващ орган на 

21. 05. 2013г. срещу С. Т. Т. за престъпление по чл. 354а, ал.1 от НК.  

Преписката е разпределена на дежурния прокурор Бойко Конакчийски. 

На 21. 05. 2013г. Т. е привлечен като обвиняем и задържан за 24 

часа с постановление на водещия разследването полицай. Той направил 

предложение за задържане на обвиняемия за 72 часа на осн. чл. 64, ал.2 

от НПК, както и за вземане на разрешение за претърсване и изземване. 

Преписката е разпределена на прокурор Конакчийски. Той постановил 

обвиняемият да бъде задържан за 72 часа и внесъл в СГС искане за 

разрешение за претърсване и изземване. Всички действия са извършени 

в рамките на един ден- 21. 05. 2013г. 

На 22. 05. 2013г. съдът постановил определение, с което 

разрешил претърсването и изземването. 

На 24. 05. 2013г. е направено предложение за вземане на мярка за 

неотклонение „задържане под стража”. То е разпределено на прокурор 

Илиана Стойкова, която същият ден направила до СГС искане в този 

смисъл.Фактически от задържането на обвиняемия до изправянето 

му пред СГС за вземане на мярка за неотклонение са минали 3 дни. 

Прокурорът е направил искането за вземане на мярка за неотклонение 

едва в края на срока от 72 часа. 

С протоколно определение от 24. 05. 2013г., постановено по 

НЧД№2459/13г. по описа на СГС, Но, 8 с-в съдът наложил на 

обвиняемия мярка за неотклонение „гаранция в пари” в размер на 

500лв. С решение по ВЧНД№53/13г. по описа на АС- София паричната 

гаранция е намалена на 150 лв. 

До 20. 06. 2013г. обвиняемият не внесъл паричната гаранция и 

разследващия полицай направил предложение за изменение на мярката 

за неотклонение „ парична гаранция „ в „задържане под стража”. 

Делото е разпределено на прокурор Кирил Димитров. Той изготвил 

искане до СГС в този смисъл на 28. 06. 2013г., т. е. 8 дни след като 

преписката е разпределена. С определение по НЧД№3079/13г. съдия 

Астарджиев прекратил делото, защото съгласно чл. 64, ал.2 от НПК, 

СГП следва да осигури участието на обвиняемия в съдебното заседание 

и едва след това да внася искане за изменение на мярката за 

неотклонение. 
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На 2. 07. 2013г. прокурор Димитров постановил задържане на 

обвиняемия за 72 часа, считано от датата и часа на действителното му 

задържане. От  материалите по прокурорското дело става ясно, че 

разследващия полицай е търсил обвиняемия преди да направи 

предложението за изменение на мярката за неотклонение от 20. 06. 

2013г., но не го е намерил. 

Междувременно става ясно, че обвиняемият е внесъл паричната 

гаранция в средата на м. юни 2013г. и на 18. 07. 2013г. прокурор 

Димитров разпоредил постановлението за задържане за 72 часа от 2. 07. 

2013г. да не се изпълнява. 

Досъдебното производство е приключило с мнение за съд и на 

25. 11. 2013г. е разпределено на прокурор Димитров. Той го внесъл в 

СГС с обвинителен акт на 24. 03. 2014г.,т. е. след 4 месеца. Допуснато  

е нарушение на чл. 242, ал.3 от НПК.Налице е закъснение от 3 

месеца.Делото не представлява фактическа и правна сложност. В 

случая са разследвани една сделка- продажба на наркотично вещество 

и държане на 4 бр. пакетчета с наркотично вещество в дома на 

обвиняемия.    

 

Пр. пр. №11017/12г.  

Досъдебното производство е образувано от разследващ орган на 

27. 12. 2012г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.115, 

ал.1, вр. с чл. 18 от НК.  Същият ден е повдигнато обвинение срещу И. 

М. Г. Направено е предложение за задържане на лицето. Преписката е 

разпределена на дежурния прокурор Цветослав Вергов, който на 29. 12. 

2012г. задържал обвиняемия за 72 часа. 

На 29. 12. 2012г. разследващият полицай направил предложение 

за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”. 

Преписката е разпределена на прокурор Събина Христова, която 

същият ден направила до СГС искане в този смисъл. 

Същият ден СГС уважил искането на СГП и взел на обвиняемия 

мярка за неотклонение „задържане под стража”. Делото се върнало от 

съда на 10. 01. 2013г. и незабавно е разпределено на прокурор Милко 

Момчев. Той се произнесъл с постановление за указване на 

допълнително разследване, което  е изведено от канцеларията на 17. 01. 

2013г.,т.е. седем дни по- късно. Произнасянето на прокурор Момчев е в 
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едномесечен срок. Прокурорите следва да се произнасят по делата със 

задържани лица с „приоритет”. Това означава незабавно, в същия ден 

или веднага след като това стане възможно. В случая произнасянето 

след 7 дни не е съобразено с приоритетния статут на делото.  

Досъдебното производство е приключило с мнение за съд и на 

06. 06. 2013г. е разпределено на прокурор Момчев. Той го внесъл в 

СГС с обвинителен акт на 21. 08. 2013г.,т. е. след 2 месеца и 15 дни. 

Допуснато  е нарушение на чл. 242, ал.3 от НПК.Налице е закъснение 

от 1 месец и 15 дни. 

 

Пр. пр. №02054/12г.  

Досъдебното производство е образувано от разследващ орган на 

24. 02. 2012г. срещу С. К. за престъпление по чл.354а, ал.1 от НК.  

Направено е предложение за задържане на лицето. Преписката е 

разпределена на прокурор Кирил Димитров, който същият ден 

задържал обвиняемия за 72 часа. 

На 27. 02. 2012г. разследващият полицай направил предложение 

за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”. 

Преписката е разпределена на прокурор Венцислав Андреев, който 

същият ден направила до СГС искане в този смисъл. 

Същият ден СГС уважил искането на СГП и взел на обвиняемия 

мярка за неотклонение „задържане под стража”. Делото се върнало от 

съда на 9. 03. 2012г. и незабавно е разпределено на прокурор Кирил 

Димитров. Той върнал делото на разследващия орган с писмо, което  е 

изведено от канцеларията на 21. 03. 2012г., т.е. 12 дни по- късно. 

Произнасянето на прокурор Димитров е в едномесечен срок. 

Прокурорите следва да се произнасят по делата със задържани лица с 

„приоритет”. Това означава незабавно,в същия ден или веднага след 

като това стане възможно. В случая произнасянето след 12 дни не е 

съобразено с приоритетния статут на делото.  

На 13. 08. 2012г. обвиняемият подал молба за изменение на 

мярката за неотклонение, която на 14. 08. 2012г. е разпределена на 

прокурор Кирил Димитров. Той изискал делото на 16. 08. 2012г.,т.е. 

след 2 дни. 

Делото приключило с мнение за съд и пристигнало в СГП на 27. 

08. 2012г., т. е. след 11 дни. Молбата на обвиняемия за изменение на 
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мярката за неотклонение е изпратена на СГС ведно с делото на 31. 08. 

2012г. От завеждането на молбата на обвиняемия до изпращането 

й на СГС ведно с необходимите материали са минали 17 дни. 

СГС отхвърлил молбата на обвиняемия за изменение на мярката 

за неотклонение. На 13. 09. 2012г. делото се върнало от съда. Градският 

прокурор г-н Николай Кокинов поставил резолюция „след отпуск”. 

Платеният годишен отпуск не е основание за смяна на наблюдаващия 

прокурор. В същото време отлагането на разпределението на 

досъдебното производство по което има задържано лице за периода 

след завръщане на наблюдаващия прокурор от платен годишен отпуск 

не е пример за професионално усърдие. 

Прокурор Кирил Димитров изготвил обвинителен акт и внесъл 

делото в СГС на 29. 09. 2012г.  

Прокурор Кирил Димитров не се е произнесъл с приоритет и по 

пр. пр. №10336/11г. по описа на СГП, по която също е имало 

задържано лице. 

 

Бяха проверени дела, по които към датата на настоящата 

проверка има лица, задържани повече от 6 месеца: 

 

Пр. пр. №6528/14г.  

Досъдебното производство е образувано от разследващ орган на 

29. 03. 2014г. срещу М. Г. Л. за множество грабежи, извършени в 

условията на опасен рецидив- престъпление по чл. 199, ал.1, т.4 вр. с 

чл. 198, ал.1, пр.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК.  Наблюдаващ прокурор е 

Ирена Ганчева. 

На 29. 03. 2014г. Л. е задържан за 72 часа. На 31. 03. 2014г. е 

направено предложение за вземане на мярка за неотклонение 

„задържане под стража”. То е разпределено на прокурор Кирил 

Димитров, който същият ден внесъл в СГС искане в този смисъл. С 

определение от 31. 03. 2014г. по НЧД№1461/14г. по описа на СГС, НО, 

VІ състав на обвиняемия е взета постоянна мярка „задържане под 

стража”. 

На 22. 04. 14г. прокурор Димитров приел по компетентност и 

обединил материалите по пр. пр. №8521/14г. по описа на СРП и по пр. 

пр. №8649/14г. с настоящата прокурорска преписка. 
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На 26. 06. 2014г. ДП приключило с мнение за съд. На 27. 06. 

2014г. е разпределено на прокурор Кирил Димитров. 

На 28. 08. 2014г. е разпределено на прокурор Десислава 

Атанасова по заместване. С постановление от 4. 09. 2014г. тя върнала 

делото на разследващия орган с указания за допълнително разследване. 

От приключването на ДП до произнасянето на прокурор са 

минали 2 месеца и 9 дни. 

На 8. 09. 2014г. СГС поискал материалите по ДП за свързване с 

молба за изменение на мярката за неотклонение, подадена от М. Л. Тя 

поискала материалите от разследващия орган на 10. 09. 2014г. 

ДП пристигнало и било изпратено на СГС ведно с молбата на 

обвиняемия на 24. 09. 2014г., т. е. 16 дни след като СГС е поискал 

комплектоване на молбата с материалите от ДП. 

На 29. 10. 2014г. от СГС поискали материалите по ДП за 

свързване с молба за изменение на мярката за неотклонение, подадена 

от обвиняемия. На 10. 11. 2014г. писмото е разпределено на прокурор 

Димитров, който същият ден поискал разследващия орган да изпрати 

материалите по делото. Молбата за изменение на мярката за 

неотклонение ведно с матиралите по делото е върната в СГС на 19. 11. 

2014г., т. е. 21 дни  след като СГС е поискал комплектоване на 

молбата с материалите от ДП. С определение по ВЧНД№1124/9. 12. 

2014г. по описа на САС мярката за неотклонение на М. Л. е изменена. 

САС взел мярка за неотклонение „подписка”. 

На 10. 03. 2015г. прокурор Димитров внесъл делото в СГС с 

обвинителен акт. 

По време на разследването периодично е искано и получавано 

продължение на срока за разследване. 

 

Пр. пр. №4435/14г. 

Досъдебното производство е образувано от разследващ орган на 

18. 03. 2014г. срещу Х. Н. за престъпление по чл. 115, ал.1 вр. с чл. 18, 

ал.1 от НК.  От образуването на преписката до 2. 10. 2014г. 

наблюдаващ прокурор е Красимир Дерменджийски. 

 На 18. 03. 2014г. Х. Н. е задържан за 72 часа. На 20. 03. 2014г. е 

направено предложение за вземане на мярка за неотклонение 

„задържане под стража”. То е разпределено на прокурор 
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Дерменджийски същият ден. Той  внесъл в СГС искане в този смисъл 

на 21. 03. 2014г. С определение от 28. 03. 2014г. по НЧД№1262/14г. по 

описа на СГС, НО, 10 състав на обвиняемия е взета постоянна мярка 

„задържане под стража”. 

На 22. 07. 2014г. обвиняемият подал молба за изменение на 

наложената мярка за неотклонение в по- лека. Същият ден прокурор 

Дерменджийски поискал ДП от разследващия орган. Делото 

пристигнало на 1. 08. 2014г., т. е. след 9 дни. Същият ден прокурор 

Дерменджийски внесъл в СГС молбата за изменение на мярката за 

неотклонение ведно с досъдебното производство. СГС оставил молбата 

на обвиняемия без уважение. Определението на СГС е потвърдено от 

САС. 

На 27. 10. 2014г. досъдебното производство е внесено в СГС с 

обвинителен акт. Обвинителният акт е изготвен от прокурор Десислава 

Атанасова. 

По време на разследването периодично е искано и получавано 

продължение на срока за разследване. 

 

Пр. пр. №06384/14г. 

Досъдебното производство е образувано от разследващ орган на 

25. 03. 2014г. срещу Х. Н. за престъпление по чл. 345а, ал.1 от НК.  

Наблюдаващ прокурор е Емил Георгиев. 

 На 25. 03. 2014г. Х. Н. е задържан за 72 часа. На 27. 03. 2014г. е 

направено предложение за вземане на мярка за неотклонение 

„задържане под стража”. То е разпределено на прокурор Емил 

Георгиев, който същият ден внесъл в СГС искане в този смисъл. С 

определение от 27. 03. 2014г. по НЧД№1408/14г. по описа на СГС, НО, 

10 състав на обвиняемия е взета постоянна мярка „задържане под 

стража”. 

Досъдебното производство приключило със споразумение, което 

наблюдаващият прокурор внесъл в СГС на 18. 11. 2014г. С определение 

по НОХД№5042/14г., постановено на 25. 11. 2014г. споразумението е 

одобрено от СГС. 

Няма нарушения при образуването, движението и приключването 

на преписката. 
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Пр. пр. №02608/14г. 

Досъдебното производство е получено по компетентност от СРП 

на 11. 03. 2014г. Водено е  срещу Г. Б. и П. Ч. за престъпление по чл. 

199, ал.1вр. с чл. 198, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 и чл. 29, ал.1 от НК. От 

образуването на преписката до 24. 07. 2014г. наблюдаващ прокурор е 

Илиан Рангелов. След тази дата наблюдаващ прокурор е Десислава 

Атанасова. 

 На 06. 11. 2014г. П. Ч. е задържан за 72 часа. Същият ден е 

направено предложение за вземане на мярка за неотклонение 

„задържане под стража”. То е разпределено на дежурния прокурор Д. 

Петров, който същият ден внесъл в СГС искане в този смисъл. С 

определение от 9. 11. 2014г. по НЧД№5059/14г. по описа на СГС, НО, 

10 състав на обвиняемия е взета постоянна мярка „задържане под 

стража”. 

На 19. 04. 2015г. прокурор Д. Атанасова внесла досъдебното 

производство в СГС с обвинителен акт. 

Няма нарушения при образуването, движението и приключването 

на преписката. 

 

Пр. пр. №04473/14г. 

Досъдебното производство е образувано от разследващ орган на 

19. 03. 2014г. срещу Р. З. за престъпление по чл. 115, ал.1 от НК.  

Наблюдаващ прокурор е Иван Тасков. 

На 19. 3. 2014г. Р. З. е задържан за 72 часа. Същият ден делото е 

взето на ръка от разследващия орган. На 21. 03. 2014г. е направено 

предложение за вземане на мярка за неотклонение „задържане под 

стража”. То е разпределено на прокурор Ив. Тасков, който същият ден 

внесъл в СГС искане в този смисъл. С определение от 21. 03. 2014г. по 

НЧД№1263/14г. по описа на СГС на обвиняемия е взета постоянна 

мярка „задържане под стража”. 

На 13. 10. 2014г. от СГС изпращат молба на защитника на 

обвиняемия за изменение на мярката за неотклонение, за да се 

комплектова с материалите от досъдебното производство. На 

следващия ден прокурор Тасков поискал от разследващия орган да 

изпрати ДП. То е получено на 24. 10. 2014г., т. е. след 10 дни.Прокурор 

Тасков изпратил на СГС молбата за изменение на мярката за 
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неотклонение „задържане под стража” ведно с материалите от ДП на 

28. 10. 2014г. От искането на СГС до изпращането на молбата с 

необходимите материали са минали 14 дни. 

Досъдебното производство е приключило и на 13. 02. 2015г. е 

разпределено на прокурор Иван Тасков. От разпределянето на 

преписката до настоящия момент е минал повече от 1 месец. От 

задържането на П. Ч. досега е минала повече от 1 година. До настоящия 

момент прокурор Тасков не се е произнесъл по ДП.Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. 

По време на разследването периодично е искано и получавано 

продължение на срока за разследване. 

 

Пр. пр. №06356/14г. 

Досъдебното производство е образувано от разследващ орган на 

24. 03. 2014г. срещу Н. Ц. за престъпление по чл. 115, ал.1 от НК.  

Наблюдаващ прокурор е Николай Христов. 

На 27. 3. 2014г. Н. Ц. е задържан за 72 часа. На 29. 03. 2014г. е 

направено предложение за вземане на мярка за неотклонение 

„задържане под стража”. То е разпределено на дежурния прокурор 

Ирена Ганчева, който същият ден внесъл в СГС искане в този смисъл. 

С определение на СГС от 29. 03. 2014г. на обвиняемия е взета 

постоянна мярка „задържане под стража”. 

На 2. 10. 2014г. е постъпила молба от защитника на обвиняемия 

за изменение на мярката за неотклонение. На 6.10.2014г., т. е. след 4 

дни прокурор Христов поискал от разследващия орган да изпрати ДП. 

На 7. 10. 2014г.- наблюдаващият прокурор разпоредил обвиняемия да 

бъде настанен в болница. ДП е изпратено от СДВР на 9. 10. 2014г.. 

заведено е в СГП на 20. 10. 2014г., т. е. след 11 дни.Прокурор Христов 

изпратил на СГС молбата за изменение на мярката за неотклонение 

„задържане под стража” ведно с материалите от ДП на 21. 10. 2014г. 

От искането на СГС до изпращането на молбата с необходимите 

материали са минали 19 дни. 

 На 26. 11. 2014г. прокурор Николай Христов внесъл досъдебното 

производство в СГС с обвинителен акт. 

 

Пр. пр. №00665/14г. 
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Досъдебното производство е образувано от разследващ орган на 

29. 01. 2014г. срещу Д. С. за престъпление по чл. 354а, ал.1 вр. с чл. 26, 

ал.1 от НК.  Наблюдаващ прокурор е Кирил Димитров. 

На 30. 1. 2014г. Д. С. е задържан за 72 часа. На 1. 02. 2014г. е 

направено предложение за вземане на мярка за неотклонение 

„задържане под стража”. То е разпределено на дежурния прокурор 

Илиян Рангелов, който същият ден внесъл в СГС искане в този смисъл. 

С определение на СГС от 01. 02. 2014г. на обвиняемия е взета 

постоянна мярка „задържане под стража”. 

В СГП преписката е приключила на 23. 06. 2014г., когато 

прокурор Цветослав Вергов постановил преписката да се обедини с 

други преписки и ги изпратил по компетентност на Специализираната 

прокуратура. 

Няма нарушения при образуването, движението и приключването 

на преписката. 

 

Пр. пр. №04226/14г. 

Досъдебното производство е образувано от разследващ орган на 

8. 03. 2014г. срещу Р. С.  Наблюдаващ прокурор е Детелина Йотова. 

На 8. 3. 2014г. Р. С- е задържан за 72 часа от дежурния прокурор 

Чавдар Пастованов. На 10. 03. 2014г. е направено предложение за 

вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”. То е 

разпределено на прокурор Детелина Йотова, която същият ден внесла в 

СГС искане в този смисъл. С определение на СГС от 10. 03. 2014г. на 

обвиняемия е взета постоянна мярка „задържане под стража”. 

На 10. 07. 2014г. е постъпила молба от защитника на обвиняемия 

за изменение на мярката за неотклонение. На 15.07.2014г., т. е. след 5 

дни прокурор Атанасова, която замествала прокурор Йотова поискала 

от разследващия орган незабавно да изпрати ДП. ДП е изпратено от 

СДВР и е заведено в СГП на 24. 07. 2014г., т. е. след 9 дни.Прокурор  

Йотова изпратила на СГС молбата за изменение на мярката за 

неотклонение „задържане под стража” ведно с материалите от ДП на 

същия ден. От завеждането на молбата на защитника на 

обвиняемия до изпращането й на СГС ведно с необходимите 

материали са минали 14 дни. 
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 На 29. 09. 2014г. прокурор Детелина Йотова внесла досъдебното 

производство в СГС с обвинителен акт. 

 

Пр. пр. №04073/14г. 

Досъдебното производство е образувано от разследващ орган на 

1. 03. 2014г. срещу П. П.  Наблюдаващ прокурор е Десислава 

Атанасова. 

На 2. 3. 2014г. П. П. е задържан за 72 часа. На 3. 03. 2014г. е 

направено предложение за вземане на мярка за неотклонение 

„задържане под стража”. То е разпределено на дежурния прокурор 

Георги Мирчев, който същият ден внесъл в СГС искане в този смисъл. 

С определение на СГС от 03. 03. 2014г. на обвиняемия е взета 

постоянна мярка „задържане под стража”. 

На 27. 10. 2014г. прокурор Десислава Атанасова внесла 

досъдебното производство в СГС с обвинителен акт. 

Няма нарушения при образуването, движението и приключването 

на преписката. 

 

А.ІІ. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

СПРЕНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА: 

  

В началото на 2013г. общият брой на спрените досъдебни 

производства (вкл. от предходни години) е  5847. През 2012г. техният 

брой е 3 133 дела, а през 2011г.- 2 305 дела.  

От всички спрени в началото на 2013 г.  дела срещу известен 

извършител се водят 157, а останалите 5 690 досъдебни производства 

са спрени поради неразкриване на извършителя.  

През 2013 г. прокурорите в СГП са изготвили постановление за 

спиране общо по 817 досъдебни производства. От тях 20 

постановления за спиране са с/у известен извършител, 797- срещу 

неизвестен извършител. По реда на чл. 244, ал.5 от НПК са отменени 2 

постановления. 

През 2013г. са възобновени 222бр. 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.  
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От общо възобновените 222бр. наказателни производства 107 бр. 

са водени срещу известен извършител, а 115бр. са водени срещу 

неизвестен извършител.  

В края на 2013 г. общият брой спрени производства вкл. от 

предходни години е 5 416 дела. В края на 2012г. броят на спрените 

производства е бил 5 847 дела, а през 2011г.- 3 133 дела. 

От общия брой на делата, които били спрени в края на 2013г. 

срещу известен извършител са 108 дела, а останалите 5 308 дела са 

срещу неизвестен извършител. 

 

 Приложение: Справка №3 за 2013г.; 

       Отчетен доклад на СГП за 2013г. 

 

 Бяха проверени всички досъдебни производства, спрени през 

2013г., по които наблюдаващият прокурор е допуснал нарушение на чл. 

242, ал.3 от НПК. по- долу са описани само някои преписки, при които 

е допуснато по- голямо закъснение. 

Предмет на проверка бяха и преписки, по които е постановено 

спиране на досъдебното производство, определени чрез случаен 

подбор. Те също са описани по- долу. 

 

Пр. пр. №10893/12г. 

Преписката е образувана на 19. 12. 2012г. срещу две лица за 

престъпление по чл. 142, ал.5 вр. с чл. 20, ал.2 от НК. Наблюдаващ 

прокурор е Димитър Арабаджиев.на 7. 01. 2013г. за наблюдаващ 

прокурор е избран Милко Момчев. Преписката пристигнала в СГП с 

мнение за спиране и на 23. 07. 2014г. е разпределена на наблюдаващия 

прокурор. Той се произнесъл с постановление за спиране на 12. 02. 

2015г., т. е. след 6 месеца и 20 дни. Налице е закъснение от 5 месеца и 

20 дни. Допуснато е нарушение на едномесечния срок по чл. 242, ал.3 

от НПК.  

 

Пр. пр. №5879/13г. 

Преписката е образувана на 24. 06. 2013г. срещу едно лице за 

престъпление по чл. 195 вр. с чл. 18, ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор 

е Милко Момчев. Преписката пристигнала в СГП с мнение за спиране 
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и на 01. 10. 2013г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. Той се 

произнесъл с постановление за спиране на 09. 12. 2013г., т. е. след 2 

месеца и 8 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 8 дни.Допуснато е 

нарушение на едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК.   

 

Пр. пр. №02658/2002г. 

На 21. 05. 2013г. досъдебното производство е пристигнало в СГП 

с мнение за спиране, поради това, че не могат да бъдат намерени 

обвиняемите и част от свидетелите. Същият ден делото е разпределено 

на прокурор Николай Христов. Той спрял делото само на осн. чл. 244, 

ал.1,т.1 от НПК.В постановлението не е посочено, че досъдебното 

производство следва да бъде спряно и на осн. чл. 244, ал.1,т.3 от НПК. 

 

Пр. пр. №07379/09г. 

На 15. 11. 2013г. прокурор Мариана Станкова спряла 

досъдебното производство. Едно от основанията за спиране е 

невъзможността да бъдат издирени свидетели, без чиито показания не 

може да се установи обективната истина по делото. Наблюдаващият 

прокурор периодично е изисквал справки от МВР за резултатите от 

издирвателните мероприятия и е поставял резолюции, че не се налага 

възобновяване на делото. Срокът по чл. 244, ал.8 от НПК е изтекъл, а 

до настоящият момент делото не е възобновено. Според чл. 244, ал.8 от 

НПК, в случаите на. чл. 244, ал.1,т.3 от НПК делото се спира за срок 

не по- дълъг от едно година, а според чл. 199, ал.1 от НПК в 

досъдебното производство прокурорът се произнася с постановление. 

Коректното тълкуване на тези норми изисква след изтичане на 

едногодишния срок, съответното досъдебно производство да бъде 

възобновено. В случай, че са налице основания за спиране, то следва  да 

бъде спряно. 

 По аналогичен начин е процедирано и по пр. пр. №08002/07г. по 

описа на СГП. На 24. 10. 2010г. прокурор Емил Галипонов спрял 

ДП.Едно от основанията за спиране на делото е по чл. 244, ал.1,т.3 

от НПК. От 11. 10. 2011г. до 3. 09. 2012г. наблюдаващ прокурор била 

Катерина Александрова. Тя няколко пъти е искала справка от МВР за 

резултатите от ОИМ. Въпреки, че срокът по чл. 244, ал.8 от НПК е 

изтекъл, тя поставяла върху справките резолюция, че няма основание  
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за възобновяване на делото. Делото е възобновено на 31.10.2012г.,т. е. 

след две години, когато наблюдаващ прокурор била Детелина Йотова. 

По аналогичен начин е процедирано и по пр. пр. №03005/02г. по 

описа на СГП.С постановление от 5. 03. 2013г., изведено от 

канцеларията на СГП на 7. 03. 2013г. прокурор Кирил Димитров спрял 

досъдебното производство на осн. чл. 244, ал.1,т.3 от НПК за срок от 

една година. Към 29. 10. 2014г., когато беше проверена настоящата 

преписка едногодишният срок по чл. 244, ал.8 от НПК е изтекъл, но 

досъдебното производство не е възобновено. 

 

Пр. пр. №00236/13г. 

Прокурор Димитър Петров е спрял досъдебното производство, 

водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 249 от НК 

на 1. 08. 2013г. В постановлението за спиране не са дадени указания на 

разследващият орган да докладва на прокурора резултатите от 

издирването на всеки 4 месеца. От тогава до настоящата проверка не са 

искани и не са изпращани справки за резултатите от ОИМ. В 

постановлението за спиране не е посочено, че същото може да се 

обжалва пред СГС в 7- дневен срок от получаването и не са дадени 

указания препис от постановлението да се изпрати на пострадалия. 

Допуснато е нарушение на чл. 244, ал.5 от НПК и на  т. 14 от 

Указания №55 от 2008г. на Главния прокурор на ВКП. 

 

Пр. пр. №00462/13г. 

Прокурор Кирил Димитров е спрял досъдебното производство, 

водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 330, ал.2 

от НК с постановление от 22. 02. 2013г., изведено от канцеларията на 

СГП на 26. 02. 2013г. В постановлението за спиране не са дадени 

указания на разследващият орган да докладва на прокурора резултатите 

от издирването на всеки 4 месеца. От тогава до настоящата проверка не 

са искани и не са изпращани справки за резултатите от ОИМ. 

Допуснато е нарушение на  т. 14 от Указания №55 от 2008г. на 

Главния прокурор на ВКП. 

 

Пр. пр. №08132/12г. 
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Досъдебното производство се води срещу едно лице за 

престъпление по чл. 330, ал.2 от НК. На 22. 11. 2012г. то приключило с 

мнение за съд. Същият ден ДП е разпределено на прокурор Мариан 

Маринов. Той го върнал с постановление за указване на допълнително 

разследване от 28. 02. 2013г., т. е. 3 месеца и 6 дни по- късно. 

Допуснато е нарушение на едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК. 

Налице е закъснение от 2 месеца и 6 дни. На 21. 06. 2013г. Йордан 

Иванов е привлечен като обвиняем. На 16. 07. 2013г. делото е спряно и 

е върнато на 01РУП- София. Съгласно чл. 245, ал.1 от НПК когато 

спира наказателното производство поради неразкриване на 

извършителя прокурорът изпраща делото на съответните органи, в 

случая МВР, за продължаване на издирването. В случая извършителят 

е известен. По аргумент за противното и съгласно т.20 от указания N 

55 от 14.02.2008 г. на Главния прокурор ДП, спряно срещу известен 

извършител следва да се съхранява в Прокуратурата. Това изискване е 

съобразено с необходимостта спряното срещу известен извършител 

по различни причини дело да е на непосредствено разположение на 

прокурора.  

По аналогичен начин на 4. 11. 2013г. прокурор Снежана Копчева 

спряла дознание №5237/08г., водено срещу известен извършител,  пр. 

пр. №03509/08г.по описа на СГП  и го върнала на СДВР. 

 

Пр. пр. №03005/02г. 

С постановление от 7. 03. 2013г. на осн. чл. 244, ал.1,т.3 от НПК 

прокурор Кирил Димитров спрял досъдебното производство, водено 

срещу И. Д. К. за престъпление по чл. 115 от НК. До настоящия момент 

делото не е възобновено. Допуснато е нарушение на едногодишния 

срок по чл. 244, ал.8 от НПК. 

 

Пр. пр. №3179/12г. 

Досъдебното производство е образувано на 5. 12. 2011г. срещу Н. 

К. за престъпление по чл. 255, , ал.1 и Б. Г. за престъпление по чл. 227б 

от НК. Делото е приключило с мнение за спиране и на 15. 03. 2013г. е 

разпределено на прокурор Събина Христова. С постановление от 3. 05. 

2013г., изведено от канцеларията на СГП на 6. 06. 2013г. тя спряла 

наказателното производство, т. е. след един месец и 18 дни. Допуснато 

е нарушение на чл. 242, ал.3 от НПК. Деловодното обработване на 
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постановлението за спиране е продължило един месец.Времето през 

което преписките се обработват в канцеларията е част от разумния 

срок за разглеждане на делото. Закъснение от един месец е 

неприемливо. В постановлението прокурор Христова посочила, че 

въпреки проведените до момента процесуални действия извършителят 

на деянието не е установен. В същото време тя не е постановила 

частично прекратяване срещу К. и Г. въпреки, че досъдебното 

произовдство е образувано срещу тях. Проверяващият екип намира, че 

липсата на частично прекратяване нарушава правата на лицата 

срещу които е образувано досъдебното производство. Това би могло 

да доведе до ограничаване на правото за избор на професия, както и 

на други материални права, чието упражняване е свързано с 

изискването, срещу тях да няма образувани досъдебни производства.  

Пора ди това аргументът, че те не са привлечени като обвиняеми не 

следва да се взема пред вид. 

 

Бяха проверени и следните преписки:  

 Пр.пр. №09021/13г.- наблюдаващ прокурор Д. 

Арабаджиев; 

 Пр. пр. №02828/13г., наблюдаващ прокурор Димитър 

Младенов; 

 Пр. пр. №05360/13г., наблюдаващ прокурор Георги 

Тафров; 

 Пр. пр. №08377/2013г., наблюдаващи прокурори: от 3. 

09. 2013г. до 4. 10. 2013г.- Юлиана Христова; от 4. 10. 

2013г. до 31. 01. 2014г., когато ДП е спряно- Детелин 

Георгиев; 

 Пр. пр. №08177/12г. и пр. пр. №6/10г., наблюдаващ 

прокурор Десислава Атанасова; 

 Пр. пр. №07688/12г., наблюдаващ прокурор Милко 

Момчев; 

 Пр. пр. №02502/11г., наблюдаващ прокурор Лилия 

Симеонова; 

 Пр. пр. №10583/12г., наблюдаващ прокурор Нина 

Кирилова; 
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 Пр. пр. №05500/07г., наблюдаващи прокурори Мариана 

Станкова и Мартин Бешков; 

 Пр. пр. №02580/05г., наблюдаващ прокурор Маргарита 

Немска; 

 Пр. пр. №00604/12г., наблюдаващ прокурор Нели 

Златкова; 

 Пр. пр. №08094/13г., и пр. пр. №10774/12г., наблюдаващ 

прокурор Илиана Стойкова; 

 Пр. пр. №01899/13г., наблюдаващ прокурор Калоян 

Ангелов; 

 пр. пр. № 00872/13г. , наблюдаващ прокурор Емил 

Георгиев; 

 пр. пр. №07889/12г., наблюдаващ прокурор Лилия 

Симеонова; 

 пр. пр. №05253/13г., наблюдаващ прокурор Илиян 

Точев; 

 пр. пр. №10578/12г., наблюдаващ прокурор Емил 

Петров; 

 пр. пр. №01003812г., наблюдаващ прокурор Йорданка 

Чанкова; 

 пр. пр. №08002/07г., наблюдаващ прокурор Детелина 

Йотова; 

 пр. пр. №00821/13г., наблюдаващ прокурор Иван Гешев; 

 пр. пр. №01846/12г., наблюдаващ прокурор Емилия 

Русинова; 

 пр. пр. №07349/12г., наблюдаващ прокурор Ангел 

Попколев; 

 пр. пр. №06443/13г., наблюдаващ прокурор Бойко 

Конакчийски; 

 пр.пр. №09829/11г., наблюдаващ прокурор Бисер 

Кирилов; 

 пр.пр. №00828/13г., наблюдаващ прокурор Боряна 

Бецова; 

 пр.пр. №07987/12г., наблюдаващ прокурор Владимир 

Дешев; 
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 пр.пр. №10612/12г., наблюдаващ прокурор Виолета 

Марчева; 

 Пр. пр. №05220/12г., наблюдаващ прокурор Иван 

Аврамов; 

 Пр. пр. №02480/13г., наблюдаващ прокурор Евгени 

Стоянов; 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения 

по образуването, движението и приключването на тези преписки. 

  

А.ІІІ. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО 

НА ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИКЛЮЧИЛИ С 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: 

 

От приключилите досъдебни производства общо 546 бр. са 

прекратени. Подробна информация за броя на досъдебните 

производства, прекратени от всеки прокурор през 2013г. се съдържа в 

„Справка №3,т. ІХ Прекратени наказателни производства за 2013г.”, 

предоставена от СГП. От нея става ясно, че са прекратени 231 

досъдебни производства, образувани срещу известен извършител и 

315 досъдебни производства, образувани срещу неизвестен 

извършител. 

Пред СГС са обжалвани 72 бр. постановления за прекратяване, 

т.е. 13.18% от всички постановления за прекратяване, постановени 

през 2013г. Отменени са 44 бр. от обжалваните постановления, а 28 бр. 

са потвърдени. Оменените постановления за прекратяване 

представляват 61.11% от обжалваните постановления за прекратяване 

и 8.05% от общия брой на постановления за прекратяване. 

В горепосочената справка, предоставена от СГП подробно са 

посочени броят на обжалваните постановления за всеки прокурор, 

както и броят на отменените и потвърдени постановления. Най- голям 

брой потвърдени постановления имат прокурорите: 

Цветанка Борилова 

Николай Русинов 

Валентин Филипов 

Катерина Александрова 

Димитър Младенов 
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Велислава Ангелова 

Детелин Георгиев 

Ивайло Занев 

Мариан Маринов 

Чавдар Пастованов 

Таня Поповска 

Николай Кокинов 

Роман Василев 

Прокурорите Стоил Тойчев, Нина Борисова, Любомир Мирчев, 

Калина Накова, Калин Димитров, Илиан Рангелов, Иванка Трифонова, 

Емилия Русинова, Емилия Пашалиева, Емил Дангов, Дочо Дочев, 

Димитър Куртов, Димитър Ангелов, Виржиния Димитрова, Бойка 

Димитрова, Антон Стефанов и Андрей Андреев имат по едно 

обжалвано постановление за прекратяване и то е потвърдено от СГС. 

 

Приложение: Справка №3, т.ІХ. Прекратени наказателни 

производства; 

           

Горестоящата прокуратура е извършила проверка по реда на чл. 

243, ал.9 от НПК на 49 бр. постановления за прекратяване, т. е. 8.97% 

от всички постановления за прекратяване. Отменени са 18 бр. от 

проверените постановления, а 31бр. са потвърдени. Отменените 

постановления представляват 36.73% от  постановленията, проверени 

по реда на чл. 243, ал.9 от НПК и 3.29% от всички постановления за 

прекратяване. 

В Справка №3, т.ІХ. Прекратени наказателни производства 

подробно са посочени  броят на служебно отменените и съответно 

потвърдените постановления за прекратяване. С най- голям брой 

потвърдени постановления са прокурорите: 

Ваня Илиева 

Калина Накова 

Боряна Бецова 

Мариана Станкова  

Румяна Арнаудова 

Севдалин Цанков 

Снежана Копчева 
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Цветослав Вергов 

Прокурорите Събина Христова, Стоян Димитров, Стоил Тойчев, 

Станислав Стойков, Станимир Димитров, Нина Кирилова, Емилия 

Русинова, Бойко Конакчийски имат по едно проверено постановление 

за прекратяване и то е потвърдено. 

 

Приложение: Справка №3, т.ІХ. Прекратени наказателни 

производства; 

 

Анализът на горепосочените числа показва, че 11.35% от 

постановленията за прекратяване, които са изготвили прокурорите в 

СГП през 2013г. са отменени. Не са отменени 88.65% от 

постановленията за прекратяване. 

 Според Справка, предоставена на ИВСС от СГП по давност са 

прекратени 120 досъдебни производства, т. е. 21.58% от досъдебните 

производства, приключили с постановление за прекратяване.  От тях 27 

ДП са водени срещу известен извършител, а 93 ДП са водени срещу 

неизвестен извършител. 

 

Приложение: Справка №3, т.ІХ. Прекратени наказателни 

производства. 

         Отчетен доклад на СГП за 2013г. 

 

Бяха проверени всички досъдебни производства, които са 

приключили с постановление за прекратяване през 2013г., по които 

наблюдаващият прокурор е допуснал нарушение на чл. 242, ал.3 от 

НПК. По- долу са описани само тези преписки, при които е допуснато 

по- голямо закъснение. 

Предмет на проверка бяха и прекратени преписки, определени 

чрез случаен подбор. Те също са описани по- долу. Движението им се 

проследи във входящия дневник и в Книгата за досъдебните 

производства 

 

Пр. пр. №09951/2012г. 
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Преписката е заведена на 2. 11. 2012г. въз основа на уведомление 

от разследващ орган за образуване на досъдебно производство по чл. 

343, ал.1,б. „в” вр. с чл. 342, ал.1 от НК срещу едно лице. Наблюдаващ 

прокурор е Иван Тасков.Досъдебното производство приключило с 

мнение за прекратяване и на 1. 03. 2013г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Прокурор Тасков прекратил наказателното 

производство на 22. 05. 2013г., т. е. след 2 месеца и 22 дни. Допуснато 

е нарушение на едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК.Налице е 

закъснение с 1 месец и 20 дни. 

 

Пр. пр. №07766/2010г. 

Преписката е заведена на 29. 06. 2010г.  Делото е водено срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 120 от НК. Наблюдаващ 

прокурор е Теодора Златева.Досъдебното производство приключило с 

мнение за прекратяване и на 19. 11. 2012г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Прокурор Златева прекратила наказателното 

производство на 8. 02. 2013г., т. е. след 2 месеца и 19 дни. Допуснато е 

нарушение на едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК.Налице е 

закъснение с 1 месец и 19 дни. 

 

Пр. пр. №05465/2010г. 

Преписката е образувана на 5. 05. 2010г. Делото е водено срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 282, ал.1 от НК. 

Наблюдаващ прокурор е Николай Русинов.Делото приключило с 

мнение за прекратяване и на 1. 04. 2013г. е разпределено на прокурор 

Димитър Петров. Той го прекратил на 24. 10. 2013г., т. е. след 6 месеца 

и 23 дни.Допуснато е нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. 

Налице е закъснение с 5 месеца и 23 дни. Делото представлява 

фактическа и правна сложност. Новият наблюдаващ прокурор е имал 

нужда от време, за да се запознае с цялото дело. 

 

Пр. пр. №6015/11г. 

  Преписката е образувана на 13. 06. 2011г. Делото е водено срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 255 от НК. Наблюдаващ 

прокурор е Николай Русинов. На 14. 03. 2013г. за наблюдаващ 

прокурор е избран Димитър Петров. Делото приключило с мнение за 
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прекратяване и на 4. 06. 2013г. е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. Той го прекратил на 6. 11. 2013г., т. е. след 5 

месеца.Допуснато е нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. 

Налице е закъснение с 4 месеца. Делото представлява фактическа и 

правна сложност. 

 

Пр. пр. №11656/09г. 

  Преписката е образувана на 15. 09. 2009г. Делото е водено срещу 

неизвестен извършител. Наблюдаващ прокурор е Пламен Панайотов. 

Впоследствие е имало и други наблюдаващи прокурори. На 1. 04. 

2011г. за наблюдаващ прокурор е избран Владимир Дешев. Делото 

приключило с мнение за прекратяване и на 10. 08. 2012г. е 

разпределено на наблюдаващия прокурор. Той го прекратил на 11. 02. 

2013г., т. е. след 6 месеца.Допуснато е нарушение на срока по чл. 242, 

ал.3 от НПК. Налице е закъснение с 5 месеца. Делото представлява 

фактическа и правна сложност. 

 

Пр. пр. №07020/09г. 

  Преписката е образувана на 23. 06. 2009г. Делото е водено срещу 

М. М. за престъпление по чл. 255 от НК. Наблюдаващ прокурор е Нели 

Златкова. Делото приключило с мнение за прекратяване и на 31. 01. 

2012г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Той го прекратил на 

04. 02. 2013г., т. е. след 1 година. .Допуснато е нарушение на срока по 

чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение с 11 месеца.  

 

Пр. пр. №06512/11г. 

  Преписката е образувана на 4. 07. 2011г. Делото е водено срещу 

две лица за престъпление по чл. 108 ,ал.2 от НК. Наблюдаващ прокурор 

е Милко Момчев. Делото приключило с мнение за прекратяване и на 

11. 10. 2013г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Той го 

прекратил на 12. 12. 2013г., т. е. след 2 месеца. Допуснато е нарушение 

на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение с 1 месец. В 

диспозитива на постановлението за прекратяване не са посочени 

имената на лицата, срещу които е водено досъдебното производство. 

На лицата срещу които е водено делото не са изпратени копия от 

постановлението за прекратяване на наказателното производство.  
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Пр. пр. №03067/08г. 

  Преписката е образувана на 16. 03. 2008г. Делото е водено срещу 

едно лице за престъпление по чл. 257 от НК. Наблюдаващ прокурор е 

Йорданка Чанкова. Делото приключило с мнение за прекратяване и на 

23. 01. 2013г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Той го 

прекратил на 14. 05. 2013г., т. е. след 3 месеца и 20 дни. .Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение с 2 

месеца и 20 дни. 

 

Пр. пр. №3539/13г. 

 Преписката е образувана на 17. 04. 2013г. Досъдебното 

производство е водено срещу едно лице за престъпление по чл. 354а от 

НК. Наблюдаващ прокурор е Иван Тасков. Делото приключило с 

мнение за прекратяване и на 4. 07. 2013г. било разпределено на 

наблюдаващия прокурор.  Той го прекратил с постановление от 20. 09. 

2013г., т. е. след 2 месеца и 15 дни. Допуснато е нарушение на срока по 

чл. 242, ал.3 от НПК.Налице е закъснение от 1 месец и 15 дни.  

 

Пр. пр. №03140/11г. 

  Преписката е образувана на 23. 03. 2011г.На следващия ден е 

разпределена на наблюдаващия прокурор Борис Балев. Той изпратил 

сигнала за предварителна проверка на 28.09.2011г., т.е. след шест 

месеца. Досъдебното производство е образувано на 15. 03. 2012г. 

срещу едно лице за стопанско престъпление. От 24. 10. 2013г. 

наблюдаващ прокурор е Боряна Бецова. Делото приключило с мнение 

за прекратяване и на 18. 11. 2013г. е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. Той го прекратил на 20. 11. 2013г. В постановлението за 

прекратяване на наказателното производство няма произнасяне по 

мярката за неотклонение и не е посочено на кого следва да се изпрати 

препис от него.Допуснато е нарушение на чл. 243, ал.2 и ал.3 от НПК. 

 

Пр. пр. №01715/06г. 

 Преписката е образувана на 22. 03. 2006г. Досъдебното 

производство е водено срещу едно лице за престъпление по чл. 257, 

ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор е Севдалин Цанков. Делото 



 111 

приключило с мнение за съд и на 1. 10. 2013г. било разпределено на 

наблюдаващия прокурор.  Той го прекратил с постановление от 29. 10. 

2014г., т. е. след 1 година и 28 дни. Допуснато е нарушение на срока по 

чл. 242, ал.3 от НПК.Налице е закъснение от 11 месец и 28 дни.  

 

Пр. пр. №01257/04г. 

 Преписката е образувана на 25. 03. 2004г. Досъдебното 

производство е водено срещу едно лице за престъпление по чл. 257, 

ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор е Севдалин Цанков. Делото 

приключило с мнение за съд и на 7. 12. 2012г. било разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Досъдебното производство е 61 тома. 

Прокурор Цанков го прекратил с постановление от 20. 11. 2014г., т. е. 

след 1 година и 11 месеца и 12 дни. Допуснато е нарушение на срока по 

чл. 242, ал.3 от НПК.Налице е закъснение от 1 година, 10 месец и 12 

дни. 

 

Пр. пр. №05050/05г. 

 Досъдебното производство е образувано на 31.05. 2007г. Водено 

е  срещу едно лице за престъпление по чл. 257, ал.1 от НК. 

Наблюдаващ прокурор от образуването на ДП до 10. 02. 2009г. е Деян 

Маринов. От 10. 02. 2009г. до 4. 10. 2013г. е Иван Аврамов. На 24. 09. 

2013г. ДП приключило с мнение за съд и на 4. 10. 2013г. градският 

прокурор Евгени Диков го разпределил на наблюдаващия прокурор 

Иван Аврамов. На 18. 10. 2013г. заместник- градския прокурор  Роман 

Василев разпоредил да се смени наблюдаващия прокурор и 

разпределил делото на Севдалин Цанков. В системата за случайно 

разпределение като мотив за смяна на наблюдаващия прокурор и 

причина за новия избор е посочено:”пр- р Ил. Стойкова в друга 

прокуратура”. Законът не позволява преразпределение на преписката 

на това основание. Преместването на прокурор Стойкова в друга 

прокуратура и смяната на наблюдаващия прокурор по пр. пр. 

№05050/05г. по описа на СГП не се намират в причинно- следствена 

връзка.  Налице е грубо нарушение на чл. 9 от ЗСВ. Прокурор Цанков 

прекратил ДП с постановление от 10. 10. 2014г., т. е. след 1 година. 

Допуснато е нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК.Налице е 

закъснение от  11 месеца. 
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Бяха проверени и следните преписки: 

 Пр. пр.№03128/08г., наблюдаващи прокурори: от 24.03.2008г. до 

29. 06. 2012г.- Георги Тафров; от 29. 06. 2012г. до 19. 02. 2013г.- 

Димитър Ангелов; от 19. 02. 2013г. до 2. 04. 2013г., когато 

преписката е прекратена- Владимир Дешев; 

 Пр. пр. №04634/13г., наблюдаващ прокурор Димитър 

Арабаджиев; 

 Пр.пр.№06231/12г., наблюдаващ прокурор Димитър Младенов; 

 Пр. пр. №01301/2001г., наблюдаващ прокурор Валентин 

Кирилов; 

 Пр. пр. №00747/08г., наблюдаващи прокурори: от 18.02. 2008г. до 

5. 02. 2009г. прокурор Дочо Дочев; от 5. 02. 2009 до 30. 11. 2009г. 

– Ваня Илиева; от 30. 11. 2009г. до 11. 02. 2010г.- Пламен 

Панайотов; от 11. 02. 2010г. до 3. 01. 2013г., когато преписката е 

приключила с постановление за прекратяване- Ваня Илиева; 

 Пр. пр. №06134/12г., наблюдаващ прокурор Детелин Георгиев;   

 Пр. пр. №03199/10г., наблюдаващи прокурори: от 11. 03. 2010г. 

до 27. 01. 2011г.- Валентин Филипов; от 27. 01. 2011г. до 29. 09. 

2011г.- Иван Аврамов; от 29. 09. 2011г. до 4. 07. 2012г.- Валентин 

Флипипов; от 4. 07. 2012г. до 30. 07. 2012г.- Десислава 

Атанасова; от 30. 07. 2012г. до 26. 09. 12г.- Иван Аврамов; от 26. 

09. 12г. до 10. 06. 2013г., когато преписката приключила с 

постановление за прекратяване- Десислава Атанасова; 

 Пр. пр. №06409/11г., наблюдаващ прокурор Милко Момчев; 

 Пр. пр. №06818/09г., наблюдаващ прокурор Нина Кирилова; 

 Пр. пр. №00267812г., наблюдаващ прокурор Маргарита Немска; 

 Пр. пр. №10774/12г., наблюдаващ прокурор Илиана Стойкова; 

 Пр. пр. №02169/13г., наблюдаващ прокурор Калоян Ангелов; 

 Пр.пр. №08120/12г. , наблюдаващ прокурор Калина Накова; 

 Пр. пр. №07329/12г., наблюдаващ прокурор Илиян Точев; 

 Пр. пр. №09676/12г., наблюдаващ прокурор Емил Петров; 

 Пр. пр. №02102/13г., наблюдаващ прокурор Антон Стефанов; 

 Пр. пр. №00825/11г., наблюдаващи прокурори Ана Малиганова и 

Антон Стефанов; 

 Пр. пр. №4654/13г., наблюдаващ прокурор Детелин Георгиев; 
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 Пр. пр. №3547/13г., наблюдаващ прокурор Илиян Рангелов; 

 Пр. пр. №02417/12г., наблюдаващ прокурор Иван Гешев; 

 Пр. пр. №010680/12г., наблюдаващ прокурор Детелина Йотова; 

 Пр.пр. №03716/12г., наблюдаващ прокурор Емилия Русинова; 

 Пр. пр. №05814/12г., наблюдаващ прокурор Ангел Попколев; 

 Пр. пр. №02605/13г., наблюдаващ прокурор Бойко Конакчийски; 

 Пр. пр. №05935/13г., наблюдаващ прокурор Владимир Дешев; 

 Пр.пр. №04988/13г., наблюдаващ прокурор Виолета Марчева; 

 Пр.пр. №08449/12г., наблюдаващ прокурор Венцислав Андреев; 

 Пр. пр. №03402/07г., наблюдаващ прокурор Иван Аврамов; 

 Пр. пр. №07810/12г., наблюдаващ прокурор Димитър Петров; 

 Пр. пр. №13804/09г., наблюдаващ прокурор Станислав Стойков; 

 Пр. пр. №00258/10г., наблюдаващ прокурор Евгени Стоянов; 

  

 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения 

по образуването, движението и приключването на тези преписки. 

 

Прекратени по давност срещу известен извършител: 

 

Пр. пр. №02346/99г. 

 С постановление от 30.07. 2009г. досъдебно производство 

№126896г. по описа на І ТСО- ССлС, пр. пр. №18736/94г. по описа на 

СРП е прието по компетентност от СГП. Със същото постановление е 

възстановено досъдебното производство и е изпратено на ГД”ДП” за 

провеждане на разследване срещу Й. С. и Д. Ж. за това, че на 8. 03. 

1994г. на Аерогара София, пренесли контрабандно стоки в големи 

размери- престъпление по чл. 243, ал.3 от НК. 

 Досъдебното производство било изгубено или унищожено в 

периода след 1999г. и по този повод е извършена проверка от 

Инспектората на ВКП. В СРП е образувано и досъдебно производство 

срещу неизвестен извършител, който унищожил или скрил документи- 

материали по сл. д. №124а/1997г. по описа на 01 ТО- ССлС, пр. пр. 

№18736/04г. по описа на СРП- пресъпление по чл. 319 от НК. 

От 5. 08. 2009г. до 19. 04. 2012г. наблюдаващ прокурор по пр. пр. 

№02346/99г. по описа на СГП бил прокурор Борис Балев. На 19. 04. 
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2012г. преписката е разпределена на прокурор Юлиана Христова. Тя 

била наблюдаващ прокурор по нея до приключване на досъдебното 

производство с постановление  за прекратяване от 6. 02. 2013, изведено 

от канцеларията на СГП на 11. 02. 2013г. Основанието за прекратяване 

на делото е изтичане на абсолютната давност за деянието, предмет на 

досъдебното производство. В постановлението прокурор Христова 

посочила, че на 12. 07. 1996г. по отношение на Д. Ж. е взета мярка за 

неотклонение „задържане под стража”. Няма данни тази мярка да е 

отменена или изменена. В същото време в постановлението прокурор 

Христова не се е произнесла по наложената мярка за неотклонение. 

Допуснато е нарушение на чл. 234, ал.2 от НПК, според който с 

постановлението за прекратяване прокурорът отменя наложените 

на обвиняемия мерки за процесуална принуда.В постановлението за 

прекратяване не е посочено препис от него да се изпрати обвиняемите, 

срещу които е водено досъдебното производство. Допуснато е 

нарушение на чл. 243, ал.3 от НПК. 

 

Пр. пр. №00033/1997г. 

 Преписката е образувана на 14. 04. 1997г. Досъдебното 

производство е водено срещу П. К. за престъпление по чл. 206 от НК. 

От 16. 07. 2009г. до 29.02. 20012г. наблюдаващ прокурор бил Пламен 

Панайотов. От 29. 02. 2012г. до 4. 12. 2013г. ,когато преписката 

приключила с постановление за прекратяване наблюдаващ прокурор 

бил Севдалин Цанков. 

На 30. 10. 2009г. ДП било спряно. 

 На 14. 10. 2013г. ДП е получено от НСлС с мнение за 

прекратяване. Следователят констатирал, че давността за погасяване на 

наказателното преследване е изтекла през м. април 2011г. 

 На 4. 12. 2013г. прокурор Цанков  прекратил преписката на осн. 

чл. 80, ал.1, т.2 от НК с постановление за възобновяване и 

прекратяване наказателното производство. В постановлението 

посочил, че срокът за погасителната давност е изтекъл през м. април 

2011г.  

 Аналогична е ситуацията и с пр. пр. №14752/2007г.по описа на 

СГП с наблюдаващ прокурор Бисер Кирилов. Абсолютната давност за 
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наказателно преследване е изтекла през 2011г., но преписката е 

прекратена на 15. 04. 2014г. 

Пр. пр. №7854/06г. е водена срещу неизвестен извършител. 

Делото е образувано на 19. 10. 1990г. за убийството на Георги 

Марков, което е извършено на 7. 09. 1978г. Наблюдаващи прокурори: 

от 21. 09. 2007г. до 17. 07. 2013г. – Драгомир Янчев; от 17. 07. 2013г. 

до 22. 08. 2013г. – Георги Тафров; от 22. 08. 2013г. до 7. 10. 2013г.- 

Анна Алексова; от 7. 10. 2013г. до 21. 11. 2013г., когато преписката е 

приключила с постановление за прекратяване е Георги Тафров. Делото 

е прекратено поради изтекла давност. Абсолютната давност е 

изтекла още през 2008г., когато наблюдаващ прокурор е бил Драгомир 

Янчев; 

 

Пр. пр. №05945/2012г. 

Първоначално преписката била заведена под № СП- 85/02г. по 

описа на СГП. Впоследствие е заведена под №05945/12г. Досъдебното 

производство е образувано с постановление от 4. 02. 2004г. на 

прокурор Д. Машева. Разследването е извършено от следовател. За 

наблюдаващ прокурор бил определен Николай Кокинов. На 21. 08. 

2006г. делото е постъпило с мнение за спиране. Разпределено е на 

младши прокурор Д. Дочев. С постановление от 24. 08. 2006г. той 

спрял делото на осн. чл. 244, ал.1,т.3 от НПК за срок от 1 година. 

Делото е възобновено  с постановление от 17. 07. 2012г. на прокурор 

Георги Мирчев. Допуснато е нарушение на чл. 244, ал.8 от НПК. 

Давността за погасяване на наказателното преследване е изтекла през 

2009г. Вместо да прекрати досъдебното производство прокурор 

Мирчев дал указания да се изпълнят в цялост указанията, дадени в 

постановлението на СГП от 8. 03. 2006г. и 2. 02. 2004г. На 30. 11. 2012г. 

прокурор Иван Гешев спрял досъдебното производство за издирване на  

извършителите С. В. и Б. М, които са чужденци. И двамата са обявени 

за ОДИ. Преписката е приключила на 13. 03. 2014г. с постановление за 

възобновяване и прекратяване на наказателно производство, 

постановено от  прокурор Диана Спасова. В него тя констатирала, че 

абсолютната давност за погасяване на наказателното преследване е 

изтекла през 2009г. Делото е продължило 5 години след изтичане на 

давността.Допуснато е грубо нарушение на закона. 
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 Бяха проверени и следните преписки: 

 пр. пр. №02559/01г. по описа на СГП, наблюдаващи 

прокурори: от 28. 12. 2007г. до 12. 02. 2010г. – Стефан 

Милев, от 12. 02. 2010г. до 10. 10. 2013г., когато преписката 

е прекратена е Маргарита Немска; 

 пр. пр. №09270/06г. по описа на СГП, наблюдаващи 

прокурори: от 16. 11. 2006г. до 14. 10. 2009г.- Аксиния 

Матосян, от 14. 10. 2009г. до 14. 04. 2010г.- Мария Нейкова, 

от 14. 04. 2010г. до 15. 06. 2012г.- Нелчо Неделчев, от 15. 

06. 2012г. до 2. 06. 2014г., когато преписката приключила с 

постановление за прекратяване на наказателното 

производство поради изтекла давност наблюдаващ 

прокурор бил Стефан Рачев. Преписката е образувана по 

сигнал на адв. Владимир Шейтанов срещу виновни 

длъжностни лица от Арабска дажамахирия Либия за 

престъпление по чл. 143 от НК; 

 пр. пр. №05323/02г. по описа на СГП, наблюдаващи 

прокурори: от 28.01.2008г. до 15. 07. 2008г. и от 13. 11. 

2008г. до 14. 12. 2010г.- Светлана Горанова, от 15. 07. 

2008г. до 13. 11. 2008г.- Симона Попова, от 14. 11. 2010г. до 

21. 04. 2012г.- Стефка Панайотова, от 21. 04. 2012г. до 

3.10.2013г.- Владимир Дешев, от 3. 10. 2013г. до 11. 02. 

2014г. ,когато преписката приключила с постановление за 

прекратяване поради изтекла давност- Деян Маринов; 

  пр. пр. №11741/13г. по описа на СГП, наблюдаващ 

прокурор Бойка Димитрова; 

 Пр. пр. №00604/2006г. по описа на СГП, наблюдаващи 

прокурори: от 06. 02. 2006г. до 27. 12. 2011г.- Борис Балев, 

от 27. 12. 2011г. до 21. 04. 2012г. – Емил Петров, от 21. 04. 

2012г. до 14. 01. 2013г.- Мартин Бешков, от 14. 01. 2013г. 

до 8. 04. 2014г. – Димитър Петров и от 8. 04. 2014г. до 11. 

06. 2014г., когато преписката е прекратена поради изтичане 

на предвидената в закона давност за наказателно 

преследване- Станислав Стойков; 
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 Пр. пр. №09323/06г. по описа на СГП, наблюдаващ 

прокурор Емил Георгиев; 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения 

по образуването, движението и приключването на тези преписки. 

 

А.Б.  ПРОВЕРКА ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪДЕБНИЯ 

НАДЗОР НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 54, АЛ.1,Т.2 ОТ ЗСВ: 

А.Б.І. ДЕЛА, ВНЕСЕНИ В СЪДА: 

 

През 2013г. прокурорите от СГП са внесли в съда за разглеждане 

общо 513 бр. дела. Това представлява 11.57% от общия брой на 

наблюдаваните досъдебни производства. През 2012г. прокурорите са 

внесли в съда 13.8% от наблюдаваните досъдебни производства, а през 

2011г.- 15%. 

 Внесените в съда досъдебни производства са 22.13% от общия 

брой на делата, решени от прокурор. През 2012г. те са представлявали 

24.85%, а през 2011г.- 27%.  

Данните водят до извода, че и по двата показателя има тенденция 

на намаляване на броя на внесените в съда дела. 

А.Б.І.1. ВНЕСЕНИ В СЪДА ОБВИНИТЕЛНИ АКТОВЕ: 

 

През 2013г. прокурорите от СГП са внесли 402 бр. обвинителни 

актове. Внесените в съда обвинителни актове представляват 78, 36% от 

всички актове, внесени в съда през втората година от проверявания 

период. Според Справка №4 от 2013г.- т. 1, 2, 3, предоставена от СГП 

най- много обвинителни актове са внесли следните прокурори: 

Р. Слабакова- 32 обвинителни акта; 

К. Димитров- 28 обвинителни акта. От тях съдът върнал на осн. 

чл. 249 от НПК пр. пр. №8158/09г.,пр. пр. №900/05г., пр. пр. №4-

671/11г., пр. пр. №9952/12г., пр. пр. №1976/13г., пр. пр. №2042/13г., пр. 

пр. №4-3777/09г., пр. пр. №2418/13г.; 
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Ст. Рачев- 24 обвинителни акта. От тях съдът върнал на осн. чл. 

249 от НПК пр. пр. №4014/12г., пр. пр. №5036/12г., пр. пр. №5676/11г., 

пр. пр. №2219/12г., пр. пр. №1562/11г., пр. пр. №2826/06г., пр. пр. 

№308/11г. 

Стойкова- 23 обвинителни акта.От тях съдът върнал на осн. чл. 

249 от НПК пр. пр. №8544/12г., пр. пр. №1582/09г.и пр. пр. №6867/13г.;  

Б. Конакчийски- 19 обвинителни акта. От тях съдът върнал на 

осно. чл. 249 от НПК пр. пр. №4604/12г. и на два пъти пр. пр. №475/12г.;   

Д. Георгиев- 19 обвинителни акта. От тях съдът върнал на осн. чл. 

249 от НПК пр. пр. №6431/13г., пр. пр. №8264/12г., пр. пр. 

№10072/12г.,пр. пр. №10622/12г.; 

М. Момчев- 17 обвинителни акта. От тях съдът върнал на осн. чл. 

249 от НПК пр. пр. №3719/12г., пр. пр. №3068/13г., пр. пр. №4396/06г., 

пр. пр. №362/13г. и пр. пр. 02468/12г.; 

К. Ангелов- 16 обвинителни акта. От тях съдът върнал на осн. чл. 

249 от НПК пр. пр.№8871/12г. и пр. пр. №4-154/11г.; 

Д. Йотова- 14 обвинителни акта.От тях съдът върнал на осн. чл. 

249 от НПК пр. пр. №10679/12г., пр. пр. №6245/11г.; 

В. Тонева- 14 обвинителни акта; 

М. Маринов- 14 обвинителни акта. От тях съдът върнал на осн. чл. 

249 от НПК пр. пр. №12143/11г. и пр. пр. 05643/12г.; 

Т. Златева- 13 обвинителни акта. От тя съдът върнал на осн. чл. 

249 от НПК пр. пр. №5087812г., пр. пр. №11299/11г., пр. пр. №4523/11г., 

пр. пр. №7972/12г., пр. пр. №5070/10г. и на два пъти пр. пр. №4523/11г. 

Ил. Рангелов- 12 обвинителни акта; 

Ил. Точев- 12 обвинителни акта. От тях съдът върнал на осн. чл. 

249 от НПК пр. пр. №8011/06г.; 

Др. Янчев- 12 обвинителни акта. От тях съдът върнал пр. пр. 

№320/08г. и пр. пр. №9701/08г., 

Арабаджиев- 12 обвинителни акта. От тях съдът е върнал на осн. 

чл. 249 от НПК едно дело- пр. пр. №4069/12г.; 

Иван Тасков- 12 обвинителни акта. От тях съдът е върнал на осн. 

чл. 249 от НПК пр. пр. №5464/12г., пр. пр. №5133/12г., пр. пр. 

№6773/08г.; 

Н.Христов- 12 обвинителни акта. От тях съдът е върнал на осн. чл. 

249 от НПК пр. пр. №2165/12г. и пр. пр. №10104/12г.; 
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М. Станкова- 10 обвинителни акта. От тях съдът върнал на осн. чл. 

249 от НПК пр. пр. 5389/09г.; 

  

А.Б.І.2. ВНЕСЕНИ В СЪДА СПОРАЗУМЕНИЯ: 

 

Със споразумения са приключили 105 ДП. Споразуменията 

продставляват 20.46% от всички актове, внесени в съда през 2013г. 

Според „Справка за внесени в съда за 2013г. споразумения и чл. 78а от 

НК”, предоставена от СГП най- голям брой споразумения са внесли 

следните прокурори: 

 Бойко Конакчийски- 19 споразумения;  

 Емилия Русинова- 16 споразумения 

Виолета Тонева- 9 споразумения; 

Росица Слабакова- 9 споразумения; 

Детелин Георгиев- 8 споразумения; 

Николай Христов- 7 споразумения; 

 

 А.Б.І.3. ВНЕСЕНИ В СЪДА ПОСТАНОВЛЕНИЯ С 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖАДВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА 

ОТГОВОРНОСТ И НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО 

НАКАЗАНИЕ: 

 

 С постановления за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание са приключили 6 бр. дела. От 

тях съдът е уважил 2 предложения, а е върнал на прокурора -4 бр. 

предложения. Процентът на предложения по чл. 78а от НК спрямо 

всички внесени в съда дела е малко над 1 %. 

 Постановления с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание са внесли 

прокурорите: 

 Ваня Стефанова 

 Десислава Атанасова 

 Първолета Никова 

 Росица Слабакова 

 Снежана Копчева 

 Станимир Димитров 
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През 2013г. СГС е образувал 512 дела, образувани въз основа на 

прокурорски актове, внесени от СГП. От тях по обвинителни актове са 

образувани 402 дела, по споразумения- 105 дела, въз основа на 

предложения по чл. 78а от НК- 5 дела. 

 През втората година от проверявания период съдът е решил 622 

дела, образувани въз основа на прокурорски актове, внесени от СГП. 

Общият брой на делата, приключили с осъдителните и санкционните 

решения на СГС е 436 бр. От тях: 

а/ делата, приключили с осъдителни присъди са 211. През 2012г. 

с осъдителни присъди са приключили 275 дела, а през 2011г.- 274дела. 

Данните показват, че броят на осъдителните присъди е намалял спрямо 

данните за 2012 год.; 

б/ делата, образувани въз основа на внесени обвинителни актове, 

но приключили с наложени наказания по чл.78а от НК са 6. През 2012г. 

те са 9, а през 2011г.- 26. Налице е намаление с едно спрямо 

предходната година; 

в/ делата, образувани въз основа на внесени обвинителни актове, 

но приключили със споразумения са 127. През 2012г. делата от този 

вид са 119, а през 2011г.- 100; 

г/ делата, внесени със спразумения, които съдът е одобрил са 90. 

През 2012г. техният брой е бил 84, а през 2011г.- 121; 

д/ делата, внесени с предложение за приложението на чл. 78а от 

НК и приключили с осъдителни решения са 2. През 2012г. делата от 

този вид, приключили с осъдително решение са 4, а през 2011г. – 5. 

 От делата, които през 2012г. са приключили с осъдителна 

присъда, 61 дела са разгледани по реда на  Глава двадесет и седем 

„Съкратено съдебно следствие” /чл.373, ал.3 вр. чл.372, ал.4 вр. чл.371, 

т.2/ от НПК. 

Относителният дял на осъдителните и санкционни решения 

спрямо общо внесените прокурорски актове е 85,1% През 2012г. този 

дял е 74,1%, а през 2011г.- 78,6% .  Налице е увеличение спрямо 

предходните години. 

 

Бяха проверени всички досъдебни производства, които през 

2013г. са внесени в съда с предвидените от закона прокурорски актове, 
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по които наблюдаващият прокурор е допуснал нарушение на чл. 242, 

ал.3 от НПК. По- долу са описани само някои преписки, при които е 

допуснато по- голямо закъснение. Проверката е извършена на 

прокурорските дела. 

Предмет на проверка бяха и преписки, внесени в съда,  

определени чрез случаен подбор. Те също са описани по- долу.   

 

Пр. пр.  №05372/13г. 

Досъдебното производство е образувано на30. 05. 2013г. от 

разследващия орган за престъпление по чл. 354а от НК. Наблюдаващ 

прокурор е Калоян Ангелов. На 11. 10. 2013г. ДП е приключило с 

мнение за предаване на съд на един обвиняем. Делото е разпределено 

на прокурор Георги Тафров. На 24. 10. 2013г. той внесъл в СГС 

споразумение за прекратяване на наказателното производство, 

сключено с обв. Драго Стоянов. В него се предвижда налагане на 

наказание лишаване от свобода, чието изпълнение да бъде отложено на 

осн. чл. 66, ал.1 от НК. Съдът одобрил така предложеното 

споразумение. 

Както в проекта за споразумение, така и в споразумението, 

одобрено от съда не е посочено на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По силата 

на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация 

или трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова 

съгласие, възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от 

НК.  

Този недостатък беше констатиран по всички инспектирани 

споразумения, по които е наложено наказание, „лишаване от 

свобода”, чието изпълнение е отложено при условията на чл. 66 от 

НК.Проверяващият екип има пред вид пр. пр. №05141/13г., 

наблюдаващ прокурор Детелин Георгиев;пр. пр. №00731/13г. с 

наблюдаващ прокурор Десислава Атанасова;пр. пр. №06282/12г., 

наблюдаващ прокурор Илиана Стойкова;пр. пр. №05077/12г., 

наблюдаващ прокурор Иван Тасков;пр.пр. №10347/11г. ,наблюдаващ 

прокурор Емилия Русинова;пр. пр. №11191/11г., наблюдаващ прокурор 
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Евгени Стоянов;пр. пр. №02548/11г., наблюдаващ прокурор Димитър 

Петров;пр. пр. №01939/12г. с наблюдаващ прокурор Бойко 

Конакчийски;пр. пр. №03544/13г. с наблюдаващ прокурор Диана 

Спасова;пр. пр. №02540/ 12г., в съдебно заседание е участвала 

прокурор Анна Алексова;пр. пр. №06157/12г. с наблюдаващ прокурор 

Евгени Стоянов;пр. пр. №11280/08г. с наблюдаващ прокурор Севдалин 

Цанков;пр. пр. №02232/13г., наблюдаващ прокурор Илиана Стойкова; 

 

Пр. пр. №10659/12г. 

Преписката е образувана на 5. 12. 12г. за престъпление по чл. 

354а от НК. Наблюдаващ прокурор е Иван Тасков. Делото е 

приключило с мнение за съд и на 7. 03. 2013г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Той изготвил обвинителен акт и  внесъл 

делото в СГС на 14. 06. 2013г., т.е . след 3 месеца и 6 дни. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 2 

месеца и 6  дни. 

 

Пр. пр. №04672/13г. 

Преписката е образувана на 25. 04. 13г. за престъпление по чл. 

343,ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор е Иван Тасков. Делото е 

приключило с мнение за съд и на 4. 07. 2013г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Той изготвил обвинителен акт и  внесъл 

делото в СГС на 19. 09. 2013г., т.е . след 2 месеца и 15 дни. Допуснато 

е нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 

1 месец и 15  дни. 

 

Пр. пр. №10167/11г. 

Преписката е образувана на 30. 09. 11г. за престъпление по чл. 

354а от НК. Наблюдаващ прокурор е Иван Тасков. Делото е 

приключило с мнение за съд и на 7. 03. 2013г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Той изготвил обвинителен акт и  внесъл 

делото в СГС на 06. 06. 2013г., т.е . след 2 месеца и 29 дни. Допуснато 

е нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 

1 месец и 29  дни. 

 

Пр. пр. №07738/12г. 
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Преписката е образувана на 28. 08. 12г. срещу едно лице за 

престъпление по чл. 199,ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор е Милко 

Момчев. Делото е приключило с мнение за съд и на 20. 09. 2012г. е 

разпределено на наблюдаващия прокурор. Той изготвил обвинителен 

акт и  внесъл делото в СГС на 07. 01. 2013г., т.е . след 3 месеца и 17 

дни. Допуснато е нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице 

е закъснение  от 2 месеца и 17  дни. 

 

Пр. пр. №13671/09г. 

Преписката е образувана на 29. 10. 09г. за престъпление по чл. 

249 от НК. Наблюдаващ прокурор е Иван Аврамов. Делото е 

приключило с мнение за съд и на 7. 03. 2013г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Той изготвил обвинителен акт  на 7. 08. 

2013г., т. е. след 5 месеца. Делото е  внесено в СГС на 21. 08. 2013г. 

Допуснато е нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е 

закъснение  от 4 месеца. 

 

Пр. пр. №01895/13г. 

Преписката е образувана на 07. 02. 13г. срещу две лица за 

престъпление по чл. 302, т.1 и т.2 вр. с чл. 301, ал.2, вр. с чл. 20, ал.2 от 

НК. Наблюдаващ прокурор е Мариан Маринов. Делото е приключило с 

мнение за съд и на 5. 12. 2013г. е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. Той изготвил обвинителен акт и  внесъл делото в СГС на 01. 

04. 2014г., т.е . след 3 месеца и 25 дни. Допуснато е нарушение на 

срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 2 месеца и 25  

дни. 

 

Пр. пр. №10142/10г. 

Преписката е образувана на 08. 09. 10г. срещу едно лице за 

престъпление по чл. 343 от НК. По делото е имало няколко 

наблюдаващи прокурори. Делото е приключило с мнение за съд и на 

18. 12. 2012г. е разпределено на прокурор Мариан Маринов. Той 

изготвил обвинителен акт и  внесъл делото в СГС на 02. 04. 2013г., т.е . 

след 3 месеца и 10 дни. Допуснато е нарушение на срока по чл. 242, 

ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 2 месеца и 10  дни. 
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Пр. пр. №07779/12г. 

Преписката е образувана на 30. 08. 12г. срещу едно лице за 

престъпление по чл. 354а, ал.1 вр. с чл. 63, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

По делото е имало няколко наблюдаващи прокурори. Делото е 

приключило с мнение за съд и на 10. 12. 2013г. е разпределено на 

прокурор Кирил Димитров. В материалите от прокурорското дело 

липсва приемо- предавателен протокол за веществените доказателства. 

Прокурор Димитров изготвил обвинителен акт и  внесъл делото в СГС 

на 25. 03. 2014г., т.е . след 3 месеца и 15 дни. Допуснато е нарушение 

на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 2 месеца и 

15  дни. 

 

Пр. пр. №05178/13г. 

Преписката е образувана на 21. 05. 13г. срещу едно лице за 

извършено от него престъпление. По делото е имало няколко 

наблюдаващи прокурори. Делото е приключило с мнение за съд и на 

17. 10. 2013г. е разпределено на прокурор Кирил Димитров. Прокурор 

Димитров изготвил обвинителен акт и  внесъл делото в СГС на11. 12. 

2013г., т.е . след 1 месеца и 24 дни. Допуснато е нарушение на срока по 

чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 24  дни. 

Делото е приключило със споразумение. По силата на 

споразумението на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от 

свобода”, чието изтърпяване е отложено на осн. чл. 66 от НК. В 

споразумението не е посочено на кого да се възложи възпитателната 

работа в случаите на условно осъждане.По силата на  чл.381, ал.5, т.4 

от НПК това е задължителен елемент от постигнатото 

споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация 

или трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова 

съгласие, възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от 

НК.В съдебно заседание при сключване на споразумението е участвал 

прокурор Сергей Стойчев. 

 

Пр. пр. №01891/13г. 

Преписката е образувана на 07. 02. 13г. срещу две лица за 

престъпление по чл. 198 и чл. 199 от НК.  От образуването на 
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преписката до 29. 08. 2013г. наблюдаващ прокурор е Милко Момчев. 

След тази дата наблюдаващ прокурор е Димитър Арабаджиев. Делото е 

приключило с мнение за съд и на 16. 09. 2013г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Той изготвил обвинителен акт и  внесъл 

делото в СГС на 28. 03. 2014г., т.е . след 6 месеца и 9 дни. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 5 

месеца и 9  дни. 

Отделно от това от прокурорското дело не става ясно какво се 

случило по НОХД№1475/14г. по описа на СГС, образувано въз основа 

на внесения обвинителен акт. Приложени са разпореждане и призовка 

за 29.05.2014г. Не е ясно за кога е отложено. Няма копие от 

протокола на съдебното заседание. На гърба на корицата няма 

Приложение 1. 

 

Пр. пр. №08042/12г. 

Досъдебното производство е приключило с мнение за съд и на 26. 

02. 2013г. е разпределено на прокурор Мариан Маринов. Той внесъл 

обвинителния акт в СГС на 18. 02. 2013г., т. е. след 2 месеца и 22 дни. 

Допуснато е нарушение на чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение 

от 1 месец и 22 дни.  

В обвинителния акт не е отразено, че обвиняемият Маринов е 

бил задържан и не е посочен периодът на задържането.В 

материалите от прокурорското дело не се съдържа копие от 

заповедта за неговото задържане. 

Делото е приключило със споразумение. По силата на 

споразумението и на двамата подсъдими са наложени наказания 

„лишаване от свобода”, чието изтърпяване е отложено на осн. чл. 66 

от НК. В споразумението не е посочено на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По силата 

на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация 

или трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова 

съгласие, възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от 

НК. 

 



 126 

Пр. пр. №03973/12г. 

Преписката е образувана на 11. 04. 12г. за престъпление по чл. 

354а от НК, извършено от едно лице. От образуването на преписката до 

19. 04. 2012г. наблюдаващ прокурор е Милко Момчев; от 19. 04. 2012г. 

до 21. 06. 2013г. наблюдаващ прокурор е Мариан Маринов. От 21. 06. 

2013г. наблюдаващ прокурор е Виолета Тонева.  Досъдебното 

производство приключило и на 19. 07. 2013г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Той изготвил обвинителен акт  и внесъл 

делото в СГС на 3. 01. 2014г., т. е. след 5 месеца и 12 дни. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 4 

месеца и 12 дни. Делото е приключило със споразумение. Допуснато е 

нарушение на чл. 381 ,ал.5, т.4 от НПК. 

 

Пр. пр. №09693/12г. 

Преписката е образувана на 13. 12. 12г. за престъпление по чл. 

354, ал.1 от НК, извършено от едно лице. По делото е имало няколко 

наблюдаващи прокурори.  Досъдебното производство приключило и на 

10. 09. 2013г. е разпределено на прокурор Мариан Маринов. Той 

изготвил обвинителен акт  и внесъл делото в СГС на 2. 04. 2014г., т. е. 

след 6 месеца и 20 дни. Допуснато е нарушение на срока по чл. 242, 

ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 5 месеца и 20 дни. 

 

Пр. пр. №07809/12г. 

Преписката е образувана на 13. 08. 12г. за престъпление по чл. 

354а от НК, извършено от едно лице. От образуването на преписката до 

10. 09. 2012г. наблюдаващ прокурор е Детелин Георгиев; След тази 

дата наблюдаващ прокурор е Мариан Маринов. Досъдебното 

производство приключило и на 17. 09. 2013г. е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Той изготвил обвинителен акт  и внесъл 

делото в СГС на 3. 04. 2014г., т. е. след 7 месеца и 15 дни. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 6 

месеца и 15 дни. Делото е приключило със споразумение.Допуснато е 

нарушение на чл. 381 ,ал.5, т.4 от НПК. 

 

Пр. пр. №10202/10г. 
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Преписката е образувана на 09. 09. 10г. за престъпление по чл. 

242, ал.1, б”д” вр.с чл. 18, ал.1 от НК, извършено от едно лице. 

Наблюдаващ прокурор е Севдалин Цанков. Досъдебното производство 

приключило и на 5. 12. 2012г. е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. Той изготвил обвинителен акт  и внесъл делото в СГС на 8. 

08. 2013г., т. е. след 8 месеца. Допуснато е нарушение на срока по чл. 

242, ал.3 от НПК. Налице е закъснение  от 7 месеца. Делото е 

приключило със споразумение.Допуснато е нарушение на чл. 381 ,ал.5, 

т.4 от НПК. 

 

 

Пр. пр. №00475/12г. 

Преписката е образувана на 24. 01. 15г. за престъпление по чл. 

354а от НК срещу две лица. На 31. 05. 2013г. прокурор Юлиана 

Христова внесла обвинителен акт. Делото приключило със 

споразумение. В съдебно заседание участвал прокурор Мариан 

Маринов. Със споразумението, одобрено от съда на единия от 

подсъдимите е наложено наказание „лишаване от свобода”, което е 

отложено на осн. чл. 66 от НК. В споразумението не е посочено на кого 

да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 

осъждане.По силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е 

задължителен елемент от постигнатото споразумение. Страните 

могат да постигнат съгласие възпитателните грижи да се възложат 

на обществена организация или трудов колектив с тяхно съгласие, а 

когато липсва такова съгласие, възпитател може да бъде определено 

лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК. 

Отделно от това в споразумението страните не са постигнали 

съгласие какво да стане с част от веществените доказателства. По 

този начин е допуснато нарушение на чл. 381, ал.6 от НПК.   

 

Пр. пр. №03531809г., ПД№420/13г;пр. пр. №03371/09г., 

ПД№473/12г.: 

В прокурорските дела не се съдържа копие на постановената 

присъда. 

 

Бяха проверени и следните преписки:  
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 Пр. пр. №04226/14г., наблюдаващ прокурор Детелина 

Йотова; 

 Пр. пр. №04073/14г., наблюдаващ прокурор Десислава 

Атанасова; 

 Пр. пр. №10472/12г., наблюдаващи прокурори: от 27. 11. 

2012г. до 4.12.2012г.- Детелина Йотова; от 4. 12. 2012г. 

до 26. 03. 2013г., когато досъдебното производство 

приключва с три предложения за споразумения, които са 

внесени в СГС- Димитър Арабаджиев. 

 Пр. пр. №01064/2013г., наблюдаващ прокурор Димитър 

Младенов; 

 Пр. пр. №04766/13г., наблюдаващи прокурори :от 1. 05. 

2013г. до 7. 05. 2013г.- Димитър Петров; от 7. 05. 2013г. 

до 12. 11. 2013г., когато делото е внесено с обвинителен 

акт- Детелин Георгиев; 

 Пр. пр. №09481/12г., наблюдаващ прокурор Десислава 

Атанасова; 

 Пр. пр. №01931/13г., наблюдаващ прокурор Стелияна 

Атанасова; 

 Пр. пр. №03653/13г., наблюдаващ прокурор Милко 

Момчев; 

 Пр. пр. №00517/11г., наблюдаващ прокурор Нина 

Кирилова; 

 Пр. пр. №02417/11г., наблюдаващ прокурор Любка 

Кръстева; 

 Пр. пр. №09095/08г. и пр. пр. №06315/11г., наблюдаващ 

прокурор Маргарита Немска; 

 Пр. пр. №03531/09г., наблюдаващ прокурор Нели 

Златкова; 

 Пр. пр. №00861/13г., наблюдаващ прокурор Илиана 

Стойкова; 

 Пр. пр. №03040/13г. и пр. пр. №04017/12г., наблюдаващ 

прокурор Калоян Ангелов; 

 Пр. пр. №05013/12г., наблюдаващ прокурор Калина 

Накова; 
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 Пр. пр. №07943/13г. и пр. пр. №00446/13г., наблюдаващ 

прокурор Емил Георгиев; 

 Пр. пр. №07204/12г., наблюдаващ прокурор Лилия 

Симеонова; 

 Пр. пр. №00239/12г. и пр. пр. №05649/13г., наблюдаващ 

прокурор Иван Тасков;  

 Пр. пр. №01838/13г., наблюдаващ прокурор Илиян 

Точев; 

 Пр. пр. №03918/12г., наблюдаващ прокурор Венцислав 

Андреев; 

 Пр. пр. №03015/11г., наблюдаващ прокурор Владимир 

Дешев; 

 Пр. пр. №09634/08г., наблюдаващ прокурор Цветослав 

Вергов; 

 Пр. пр. №02625/13г., наблюдаващ прокурор Емилия 

Русинова; 

 Пр. пр. №08452/12г., наблюдаващ прокурор Ангел 

Попколев; 

 Пр. пр. №00694/13г. и пр. пр. №04698/13г., наблюдаващ 

прокурор Бойко Конакчийски; 

 Пр. пр. №07713/12г., наблюдаващ прокурор Боряна 

Бецова; 

 Пр.пр. №02689/13г. и пр. пр. №07851/12г., наблюдаващ 

прокурор Виолета Марчева; 

 Пр. пр. №03551/11г., наблюдаващ прокурор Иван 

Аврамов; 

 Пр. пр. №02466812г., наблюдаващ прокурор Николай 

Русинов; 

 Пр. пр. №10252/12г., наблюдаващ прокурор Димитър 

Петров; 

 Пр. пр. №03554/06г., наблюдаващ прокурор Валентин 

Кирилов; 

 Пр. пр.№09875812г., наблюдаващ прокурор Кирил 

Димитров; 

 Пр. пр. №08037/12г., наблюдаващ прокурор Евгени 

Стоянов; 
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Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения по 

образуването, движението и приключването на тези преписки. 

Прокурорските дела са подредени. В тях се съдържат: копия на 

обвинителния акт, протоколи от съдебните заседания, необходимите на 

прокурора материали от досъдебното производство, копие от 

постановения съдебен акт, наблюдателното производство. В случаите, 

когато е подаден протест се съдържа и копие от протеста. В ПД по 

дела, приключили със споразумение се съдържа копие от 

предложението за споразумение и копие от споразумението, одобрено 

от съда. На гърба на корицата на ПД има Приложение 1, което е 

попълнено от съответния прокурор.  

 

 

А.Б.І.4.ВЪРНАТИ ОТ СЪДА ДЕЛА: 

 

И през 2013г. организацията на работа за преодоляване на 

причините за върнатите от съда дела през 2013 г. в СГП е съобразена с 

Указание на Главния прокурор на Република България № 

154/28.03.2012 год.  Спазвани са  правилата, регламентирани в Заповед 

№ 1000/03.05.2012 год. на административния ръководител на СГП. 

Комисиите са изготвяли доклади, а техните доклади били периодично 

обобщавани. 

Докладите за извършени анализи на причините за връщане на 

делата са обобщавани и изпращани на Апелативна прокуратура гр. 

София, на отдел „Съдебен” и отдел „ИАМР” при ВКП, на 

Инспектората при ВСС и на ВСС заедно с копие от съответните 

съдебни актове за проверка и изготвяне на методически указания за 

преодоляване на този негативен показател от работата на прокурора.  

При констатиране на системно допускани едни и същи грешки от 

един и същи прокурор или следовател в тяхната работа, които са 

станали единствена причина за връщане на делото от съда, 

административният ръководител на СГП вземал предвид решението на 

общото събрание на прокурорите, което било отразено при изготвяне 

на неговата атестация или при определяне на ДМС, а за разследващите 
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полицаи- констатациите следвало да се отразяват в ежегодното 

писмено становище по тяхната работа съгласно чл. 144, ал.3 от ЗСВ.  

Прокурорите от СГП са запознавани своевременно с всички 

указания на САП, ВКП и Главния прокурор и неговите заместници. 

 СГП е изготвила анализ на всяко дело върнато от съда на 

прокуратурата през първото полугодие на 2013 год. Той е неразделна 

част от доклада за дейността на прокуратурата през този период от 

време и е предоставен на вниманието на Апелативна прокуратура гр. 

София в неговата цялост. 

Общият брой на делата ,които СГС е върнал на СГП е 133. те 

представляват 22,3% от делата, образувани през 2013г- по внесени в 

съда прокурорски актове. През 2012г. те са били 22.4%, а през 2011г.- 

16.6%.  

От тях: 

 на осн. чл. 249 от НПК е 86. През 2012г. СГС е върнал на 

прокурора на това основание 94 дела, а през 2011г.- 86 

дела; 

 На осн. чл. 288,т.1 от НПК съдът е върнал на СГП 24 дела. 

През 2012г. броят на тези дела бил 33, а през 2011г.- 25 

дела. 

От общият брой на делата, върнати на прокурора с указания:  

а/делата, върнати по внесени обвинителни актове са 110. През 

2012г. техният брой е 127, а през 2011г.- 111дела; 

б/върнатите дела, поради това, че споразумението не е одобрено 

са 15. през 2012г. те са 17 дела , а през 2011г.- 9 дела; 

в/дела, върнати по предложения за приложение на чл. 78а от НК- 

едно дело. През 2011г. и 2012г. съдът е върнал по 4 дела от този вид; 

г/делата, по които САС е отменил присъдата на СГС и е върнал 

делото на прокурора са 6 на брой; 

д/ АпСпНС е отменил присъдата на СпНС и е едно дело на СГП. 

Наблюдава се тревожна тенденция за броя на върнатите дела по 

внесени обвинителни актове. През 2013г. броят на делата, внесени с 

обвинителни актове, които съдът е върнал са ¼ от всички обвинителни 

актове, внесени в съда през 2013г. Увеличава се броят на делата, които 

въззивната инстанция връща на СГП на осн. чл. 335, ал.1 ,т.1 от НПК 
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поради това, че на досъдебното производство или при изготвяне на 

обвинителния акт е допуснато съществено процесуално нарушение.    

Анализът на причините, поради които СГС е върнал на СГП дела 

за отстраняване на допуснати процесуални нарушения не променя 

изводите, които са посочени и за предишната година. Най-често делата 

се връщат поради следните причини:  

 - съдът е констатирал, че има несъответствие между диспозитива 

и обстоятелствената част на обвинителният акт по 14 дела; 

- несъответствие или неяснота между текстовото и цифрово 

изражение на правната квалификация – 13 дела; 

- нарушаване правата на пострадалия, като не му е било 

предявено разследването и не са му били осигурени законови 

възможности за упражняването им в хода на досъдебното производство 

или липсва произнасяне по техни искания – 5 дела; 

- несъответствие в дати и години на извършеното деяние – 11 

дела; 

- неизпълнение в цялост на дадени предходни указания на съда – 

2 дела; 

- нарушаване правото на защита на обв. лице в резултат на 

неясноти при описание на фактите в обвинителния акт – 15 дела; 

- непосочване в обвинителния акт на елементи от фактическия 

състав на престъплението или определена форма на изпълнителното 

деяние – 19 дела; 

- непосочване в обвинителния акт на правната квалификация на 

деянието – 2 дела; 

- непосочване в обвинителния акт на времето, мястото и начина 

на извършване на престъплението, свързан с конкретни действия на 

обвиняемия – 13 дела; 

- непосочване в обстоятелствената част на обвинителния акт на 

целта, преследвана от обвиняемия – 1 дело; 

- участие на един и същ защитник на досъдебната фаза на 

обвиняеми, които са с противоречиви интереси; 

- след предявяване на разследването са извършвани процесуално-

следствени действия – 1 дело; 

- разследването не е предявено на обвиняемия – 1 дело;  
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- непълнота при описанието на фактическата обстановка в 

обвинителния акт – 19 дела; 

- неправилна, неясна правна квалификация – 15 дела; 

- липса на постановление за определяне на родово компетентната 

/в случая СГП/ прокуратура – 2 дела; 

- липса на постановление за частично прекратяване на 

наказателното производство – 1 дело; 

- участие на защитник, който е бил прокурор по делото – 1 дело;  

- допускане на „технически грешки” – 4, липса на дата и място за 

съставянето на ОА – 1, неизяснена категорично самоличност на 

обвиняемия – 1.  

 

Според Справка, предоставена от СГП най- много дела съдът е 

върнал на следните прокурори: 

Р. Слабакова- 9 дела; 

К. Димитров - 8 дела; 

Ст. Рачев- 7 дела; 

Т. Златева- 7 дела;  

Д. Петров - 6 дела; 

 

Прокурорите от СГП са подали 19 протеста срещу 

разпореждането, с което съдът е връщал делата. От тях 3 протеста са 

уважени, а 16 протеста не са уважени. 

 

Приложение: Справка №4 по организацията на съдебния надзор; 

     Справка №4 от 2013г.- т.1, 2, 3; 

      Отчетен доклад на СГП за 2013г. 

 

 А.Б.І.5. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ: 

  

И през 2013г. организацията на работа за преодоляване на 

причините за върнатите от съда дела през 2013 г. в СГП е съобразена с 

Указание на Главния прокурор на Република България № 

154/28.03.2012 год.  Спазвани са  правилата, регламентирани в Заповед 

№ 1000/03.05.2012 год. на административния ръководител на СГП. 
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Упражняван е постоянен мониторинг върху делата, по които СГС е 

постановил оправдателни присъди. Комисиите са изготвяли доклади, а 

техните доклади били периодично обобщавани. 

Редовно е воден и регистърът на влезлите в сила оправдателни 

присъди. 

През 2013г. СГС е постановил 62 оправдателни съдебни актове, 

от които 61 оправдателни присъди и 1 оправдателно решение по чл.78а 

от НК. 

Това  представлява 9,9% от общо решените от съда дела за 2013г. 

През 2012г. оправдателните присъди са били 8 %, а през 2011г.- 6.35% 

от общо решените от СГС дела. В сравнение с предишните години 

броят на оправдателните присъди се е увеличил. 

Общият брой на ОПРАВДАНИТЕ ЛИЦА е 104. През 2012г. 

оправданите лица са 118, а през 2011г.- 77.  

През 2013г. броят на тези лица е намалял с 14 в сравнение с 

данните за 2012 год. и се е увеличил с 27 в сравнение с тези за 2011 год. 

Оправдателните присъди, постановени в съгласие с 

прокурорското заявление, съобразно чл.293 от НПК  са 4. През 2012г. 

те са 28, а през 2011г.- 12. 

През 2013г. относителният дял на общо оправданите спрямо 

общо осъдените и санкционирани лица е 20. 1%. През 2012г. той е 

21.2%, а през 2011г.- 13.3%. 

 

 Според становищата на комисиите, извършили проверка на 

всяка една от оправдателните присъди по силата на Заповед №1000/3. 

05. 2012г. на Градския прокурор и Указание № И-154/2012г. на Главния 

прокурор на Република България(отм.)по- важните причини за 

постановените влезли в сила оправдателни присъди  са: 

1. Продължават да се констатират системни слабости, типови 

грешки, повтарящи се проблемни подходи при разследването 

на делата, както от страна на наблюдаващите прокурори, така 

и от страна на разследващите органи, които са констатирани 

при проверката на делата с постановени и влезли в сила 

оправдателни присъди. Специално за СГП един от най-

големите проблеми през годините и към момента продължава 

да бъде липсата на кадрово обезпечаване, което се замества 
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като недостиг на титулярни прокурори чрез командироване на 

прокурори от други прокуратури на незаетите щатове, както и 

постоянното ангажиране на прокурори от СГП с най-различни 

дейности /понякога за по-дълъг период от време/ през който те 

биват освобождавани от всякакви други дейности – дежурства, 

съдебни заседания и получаване на доклад, което 

непрекъснато налага преразпределяне на наблюдаваните от 

тях дела на други прокурори и това рефлектира пряко върху 

качеството, прецизността и ефективността на работа, изразена 

през призмата на увеличаване броя на оправдателните 

присъди и оправданите лица, а като логична последица след 

това са предявените искове по ЗОДОВ и плащането на 

обезщетения от страна на Прокуратурата на РБългария. 

Отделно от това, тези негативни показатели се вземат под 

внимание и при атестирането на прокурорите – периодично 

или при конкурси за повишаване в длъжност, а да не говорим 

за тяхната мотивация за работа предвид несигурността, пред 

която са изправени особено командированите, с оглед техния 

неясен бъдещ професионален статут.  

2. Липсата на аналитично проучване на фактите и 

доказателствата по делата рефлектира пряко от една страна 

върху начина и качеството на изготвяне на обвинителните 

актове и връщане на делата от съда на прокурора заради 

допуснати процесуални нарушения, а от друга, приключване 

на делото в съдебната му фаза с негативен за прокурора 

резултат – оправдателна присъда.  

3. Не се анализират в достатъчна степен доказателствата по 

делата и не се провеждат съответните действия за 

преодоляване на констатирани противоречия в тях /ако такива 

са налице/, което пречи на правилното изграждане на 

обвинителната теза и нейното отстояване в съдебна фаза. 

4. Често пъти се наблюдава продължително във времето 

разследване /някои от причините, за което са посочени в т.1/ и 

събиране на доказателства, които не са свързани с предмета на 

доказване, което увеличава обема на делото, но не помага за 

обективния краен извод, който следва да направи прокурора, 

упражнявайки правомощията си по чл.242 от НПК, докато в 

съдебна фаза при условията на състезателност между страните 

защитата представя такива, оборващи обвинението, които е 

могло да бъдат събрани на досъдебната фаза и да бъдат ценени 



 136 

при решаване на делото по същество от прокурора на един по-

ранен етап, а такива направени искания са били оставени без 

уважение от страна на наблюдаващия прокурор. В този смисъл 

е неправилна наложилата се практика сред прокурорите да се 

събират доказателства в подкрепа на обвинението единствено 

в досъдебната фаза на производството и липсва инициатива, в 

големия брой случаи, за събиране на допълнителни 

доказателства след образуване на съдебното производство по 

делото. 

5. Честата смяна в СГП на наблюдаващите прокурори води до 

това, че на практика новия такъв се изправя пред една 

непозната му фактическа обстановка и предмет на делото, 

особено когато се налага да участва в съдебни заседания по 

дела, по които той не е вносител на обвинителния акт, което е 

добре известен факт и на Апелативна прокуратура гр. София и 

на ИВСС, за което са дадени и препоръки в доклада за 

извършената проверка в СГП през 2010 год. изпълнението на 

които в тези условия на работа е невъзможно.  

6. Динамиката и натовареността на прокурорите от СГП в 

рамките на служебното им ежедневие ги лишава от време, 

което да бъде посветено на изучаване и прилагане на 

съдебната практика не само по наблюдаваните от тях 

досъдебни производства, но и при защита на обвинението в 

хода на съдебните прения.  

7. Прави впечатление, че многократно съдът и при връщане на 

делата и при постановяване на оправдателни присъди посочва 

в своите мотиви, че не се познават основни елементи от 

съставите на отделните престъпления, което води до 

неправилни квалификации на извършените деяния, както и до 

квалифициране като престъпления на деяния, които не 

съставляват престъпления, а при формулиране на обвинението 

се допуска смесване и неяснота.  

8. Характерна особеност е тази, при която е налице повдигнато 

обвинение срещу голям брой лица, при недостатъчна 

обоснованост на обвинението, което затруднява наказателното 

производство и в двете му фази, като особено отчетливо се 

проявява в съдебна фаза - поради необходимостта да се 

осигури възможност за упражняване на правото на защита на 

по-голям брой лица – подсъдими и техните защитници; поради 

предпоставяне на възможност на по-голям брой лица да 
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шиканират с процесуалните си права; поради възможността да 

се правят доказателствени искания, на които прокурорът не би 

могъл да се противопостави, след като решаваща в крайна 

сметка е волята на съда за тяхното уважаване и допускане и 

т.н., което в значителна степен води до разколебаване на 

тезата на прокурора, а в крайна сметка не постига и очаквания 

от обществото резултат, което увеличава недоверието в 

съдебната система като цяло и в частност на прокуратурата.  

9. Друга причина за крайния изход на делото в ущърб на 

прокуратурата е изготвяне на обвинителния акт съобразно 

заключенията на вещи лица, които понякога са неясни, 

непълни или необективни и същите биват опровергавани в 

съда.  

10.  В някои случаи се внасят дела в съда, които приключват с 

оправдателна присъда, но които не е следвало да се внасят 

изобщо, което прехвърля тежестта на доказване изцяло в 

съдебната фаза на производството, а там възможностите за 

разгръщане на защитната позиция са винаги по-силни, тъй 

като изначално са били образувани неоснователно. 

11.  Много голям проблем и една от водещите причини за 

постановяване на оправдателни присъди си остава качеството 

и прецизността при изготвяне на обвинителните актове от 

страна на прокурорите, за което многократно съдът се е 

произнасял и при връщане на делата и в мотивите към 

постановените присъди и в тази връзка са били правени 

съответните анализи, но очевидно това не може да бъде 

преодоляно, тъй като в основата му е съвестното отношение 

на всеки прокурор.  

12.  По голяма част от делата е бил събран ненужно голям по обем 

доказателствен материал, съдържащ ирелевантни данни или 

такива, които с нищо не допринасят и помагат за доказване на 

обвинителната теза, което съществено затруднява съда при 

установяване на обективната фактическа обстановка и 

преценка на релевантните доказателства. 

13. Традиционно остават като причини и:  

- промяна на показанията на свидетелите в съдебна фаза;  

- събрани в хода на съдебното следствие нови  доказателства; 

- изключване на част от доказателствата от съда, заради 

опорочени ПСД по време на разследването; 
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- непълнота на разследването;  

- неправилна оценка на наблюдаващия прокурор на събрания 

доказателствен материал и на обема доказателства, необходим за 

подкрепа на обвинителната теза при изготвяне на ОА;  

- различно разбиране на съдържанието на материално-

правните разпоредби на НК и различната съвкупна преценка на 

доказателствата от страна на съда и на прокурора.  

Анализът на причините, поради които СГС е постановил 

оправдателни присъди не променя изводите, които са посочени и за 

предишната година. Те съвпадат и с изводите, съдържащи се в доклада 

на работната група от прокурори при ВКП, изготвен в изпълнение на 

Заповед № ЛС-701/06.03.2013 год. на Главния прокурор на Република 

България. 

 

 

Приложение: Справка №4 по организацията на съдебния ндзор; 

     Оправдателни присъди 2013г. 

     Отчетен доклад на СГП за 2013г. 

 

   

А.Б.І.8.ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОРА В СЪДЕБНАТА ФАЗА. 

ПРОТЕСТИ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

 

Според Справка №4 от 2013г., т.8- съдебни заседания, 

предоставена от СГП, прокурорите от проверяваната прокуратура са 

участвали в съдебни заседания по 2244 НОХД, 280 ЧНД, свързани с 

мярка за неотклонение и 596 други дела. Според горепосочената 

справка в съдебните заседания по най- много НОХД са участвали 

прокурорите: 

Стефан Рачев- в съдебни заседания по 86 НОХД; 

Милко Момчев- в съдебни заседания по 83 НОХД; 

Кирил Димитров- в сдебни заседания по 68 НОХД; 

Илиана Стойкова- в съдебни заседания по 66 НОХД; 

Росица Слабакова- в съдебни заседания по 64 НОХД; 

Мариана Станкова- в съдебни заседания по 60 НОХД; 

Детелина Йотова- в съдебни заседания по 60 НОХД; 
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Според Справка №4 от 2013г., т. 8- съдебни заседания в 

съдебните заседания по най- много ЧНД относно мярка за 

неотклонение са участвали прокурорите: 

Милко Момчев- в съдебни заседания по 16 ЧНД; 

Илиян Рангелов- в съдебни заседания по 15 ЧНД; 

Илиян Точев- в съдебни заседания по 15 ЧНД; 

Детелин Георгиев- в съдебни заседания по 15 ЧНД; 

Виолета Тонева- в съдебни заседания по 15 ЧНД; 

Илиана Стойкова- в съдебни заседания по 13 ЧНД; 

 

Според горепосочената Справка в съдебни заседания по най- 

много други дела са участвали прокурорите: 

Виктор Иванов- в съдебни заседания по 140 дела; 

Елка Ваклинова- в съдебни заседания по 111 дела; 

Цветанка Борилова- в съдебни заседания по 108 дела; 

Георги Христов- в съдебни заседания по 95 дела; 

Валентин Кирилов- в съдебни заседания по 77 дела; 

 

Данните за СГП сочат, че през 2013 год. са подадени общо 120 

въззивни протеста. От тях 14 са уважени, а 45 не са уважени. По 

останалите съдът не се е произнесъл до края на 2013г. 

 Подадени са 51 протеста срещу изцяло или частично 

оправдателни присъди и решения.  

Освен протестите срещу изцяло или частично оправдателни 

присъди и решения през 2013 год. прокурорите от СГП са подали 69 

въззивни протести по дела, приключили с осъдителни присъди. От тях 

13 протеста са уважени, 31 протеста не са уважени, а 25 не са 

разгледани. 

Относителният дял на общият брой на въззивните протести за 

СГП спрямо общо решените от СГС дела през 2013 год. е 19,2% . През 

2012г. този дял е  14,7% , а през 2011г.- 11,3% . 

Следва да се има предвид, че прокурорите от СГП не подават 

протести срещу оправдателни присъди, когато те са постановени в 

съгласие с прокурорско заявление, а позицията на прокурора е 

предварително съгласувана с ръководството на СГП. По силата на 
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Заповед № 349/06.06.2006 год. на Градския прокурор в СГП е въведена 

практика това да става с писмено становище преди датата на 

съответното заседание, което се докладва на Градския прокурор или 

негов заместник и се прилага като неразделна част към ПД. Тази 

заповед регламентира и действията на прокурора в случаите, когато той 

прецени, че обвинението не следва да бъде поддържано или пък 

подаден протест да бъде оттеглен.  

Прокурорите използват предоставената им от закона възможност 

да изготвят частни протести срещу разпорежданията на съдия- 

докладчика за връщане на делото на прокурора. Според Справка, 

предоставена от СГП през 2013г. прокурорите в инспектираната 

прокуратура са подали общо 19 частни протеста на осн. чл. 249, ал.3 от 

НПК. От тях 3 протеста са уважени, а 16 частни протеста са оставени 

без уважение. 

 

Приложение: Справка №4 от 2013г.-т.1, 2, 3; 

     Справка № 4 съдебни заседания; 

 

А.Б.1.5.Производства по Eкстрадиции и по Европейска заповед за 

арест. 

 

 Общият брой на тези производства е 14. 

 

        1.ЕКСТРАДИЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА-14 

предадени лица – 5 

последвала приета присъда за изпълнение – няма 

чакащи предаване - 1 

чакащи задържане - 3 

изпратени по компетентност - няма  

отложено предаване - 2 

отказано предаване – няма 

отказ поради липса на двойна наказуемост – няма 

съдебна фаза - 3 

прекратени – няма 

Протести по екстрадиционни производства – няма 

2. Производства по ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕДИ ЗА АРЕСТ  - 22 
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          предадени лица – 13 

последвала приета присъда за изпълнение – 1 

чакащи предаване - 1 

чакащи задържане - няма 

изпратени по компетентност - 1 

отложено предаване - няма 

отказано предаване – няма 

отказ поради липса на двойна наказуемост – няма 

съдебна фаза - 4 

прекратени – 2 

Протести по производства по ЕЗА – 8 

По мярка: - 7 

уважени - 1  

неуважени - 6 

По същество: - 1 

уважени –  няма 

неуважени – няма 

чакащ - 1 

3. Издадени от СГП ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕДИ ЗА АРЕСТ – общо 11 

броя  

по присъди – 11 броя    

изпълнени /по които лицата са доведени/ – 3  броя   

неизпълнени – 8 броя 

по наказателни производства – няма издавани ЕЗА  

4. Регистрирана ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕДИ ЗА АРЕСТ по постъпили 

само А и М форми  – 9 броя. 

 

През 2013г. в СГП са образувани 183 преписки по ШИС, от които 

по 107 преписки са върнати вещи, 51 преписки са изпратени по 

компетентност и 23 преписки са чакащи. Прекратените с резолюция са 

4 броя. 

Екзекватурите са 55 броя. 

През 2013г. са продължили установените със Заповед 

Адм.№1046/2010г. на СГП регулярни дежурства по ежемесечни 

графици в Д «МОС» МВР, за проверки по чл.38б от ЗЕЕЗА на 

информацията, придружаваща сигналите за ЕЗА получени чрез 
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Шенгенската информационна система от прокурорите Елка Ваклинова, 

Цветанка Борилова и Виктор Иванов. 

В дейността по международното правно сътрудничество е 

констатиран проблем в практиката касателно чл.18 и чл.52 от ЗЕЕЗА, 

сочещ на празнота в Закона, за което е изготвен сигнал от пр. 

Ваклинова до отдел «Международен» при Върховната Касационна 

прокуратура. Копие от сигнала е заведен при Адм. Ръководител – 

Градски прокурор на СГП. 

Общия брой на тези производства за 2012 г. е бил 41. 

 

 

А.В. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

НАКАЗАНИЯТА И ДРУГИТЕ ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ: 

 

И през 2013г. с изпълнението на наказанията и другите 

принудителни мерки в СГП се занимавал самостоятелен отдел 

«Изпълнение на наказанията». Прокурорите от отдела «Изпълнение на 

наказанията» са специализирани в прилагането на пенитенциарното 

право. 

Продължило е доброто сътрудничество, взаимодействие и 

оперативна комуникация между СГП и служителите от 

затворническата администрация, ГД „Охрана” към МП и ГД „ИН” във 

връзка с техните ангажименти по привеждането на присъдите в 

изпълнение, както и с полицията за своевременно предприемане на 

действия по издирване на лица, укрили се от изпълнение на наложени 

наказания. 

Продължила е добрата комуникация между СГП и Затвора в гр. 

София и Затворническите общежития към него, както и следствените 

арести. Информацията по отделните пунктове и направления, посочени 

в Указание №308/15.10.2008г. се изпраща ежемесечно.Съобразно 

Указание на ВКП е изисквана информация от Затвора за поведението и 

провеждането на възпитателната работа с лицата, които изтърпяват 

наказание лишаване от свобода заради престъплениепо чл. 321 от НК. 

Ежемесечно от сектор «Арести» се изисква информация относно 

всички непълнолетни лица, задържани на територията на гр. София: за 
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техния правен статут, условия за пребиваване в следствените арести и 

др. 

  Прокурорите от този отдел имат пряко отношение към 

изпълнението и на молби за правна помощ, ЕЗА и молби за 

екстрадиция, които са уредени в специални закони. Според 

прокурорите в отдел „Международно-правно сътрудничество” при 

ВКП, както и служителите на Дирекция „МОС” – МВР, СГП изпълнява 

успешно задълженията си по тези специфични процедури. 

 

През 2013г. в СГП са получени за изпълнение присъди и 

споразумения за общо 366 лица. През 2012г. те са били за общо 400 

лица, а през 2011г.- за общо 428 лица. 

От тях: 

а/ с наказание "лишаване от свобода" са присъди и 

споразумения за 281 лица; 

б/ с наказание "лишаване от право" по чл.37, ал.1, т. 6-10 от 

НК са присъди и споразумения за 34 лица;  

в/ с наказание "пробация" са присъди и споразумения за 52 

лица; 

г/ с наказание «обществено порицание» са присъди и 

спорезумения срещу 8 лица; 

 

И през втората година от проверявания период не са получавани 

присъди и споразумения с наложено наказание „доживотен затвор». 

 

През 2013г. са получени потвърждения за начало на изпълнение 

на наказанието по присъди и споразумения за 364 лица. От тях: 

а/ с наказание «лишаване от свобода» са присъди и 

споразумения за 279 лица; 

б/ с наказание "лишаване от право" по чл.37, ал.1, т. 6-10 от 

НК са присъди и споразумения за 33 лица; 

в/ с наказание "пробация" са присъди и споразумения за 51 

лица; 

г/»обществено порицание»- 8 лица; 
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 В срок до 5 дни са приведени 290 присъди. Не са приведени в 

изпълнение 2 присъди, защото чакат групиране на наказанията. 

 Към 31.12.2013 год. са останали неприведени в изпълнение 

присъди за три лица. От тях 2 лица са с наложено наказание „лишаване 

от свобода, а 1- с наказание „пробация”. 

 Тези присъди са останали неприведени, защото осъдените  лица 

не са намерени на посочените адреси. Инициирана е процедура за 

тяхното ОДИ, в хода на което се изискват регулярно справки от 

съответния орган за резултата от действията по издирването им, за да 

не бъде допуснато погасяване на наложеното им наказание по давност. 

През 2013 год. няма присъда с отложено начало на изпълнение по 

чл.415 от НПК. През 2012г. и 2011г. е имало по 1 присъда, отложена по 

чл. 415 от НПК.  

Затворническата администрация при затвора гр. София 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. 

През втората година от проверявания период не са задържани 63 

лица, които имат наложено наказание «лишаване от свобода» и са 

изпратени на СДВР, сектор «Издирване». През 2012г. броят на тези 

лица е бил 58, а през 2011г.- 38. Данните показват, че броят на тези 

лица се е увеличил с 5 в сравнение с 2012г. и с 25 спрямо 2011г. От тях: 

а/ над 5 дни са 3 лица. През 2012г. и 2011г. не е имало лица, 

които да са задържани след такъв период от време; 

а/ над 30 дни са 9 лица, през 2012г.- 4 лица, а през 2011г.- 3 лица; 

б/над 180 дни са 51 лица, през 2012г.- 54 лица, а през 2011г.- 35 

лица. 

Няма присъди и споразумения, които да не са изпратени за 

изпълнение своевременно. 



 145 

Няма присъди и споразумения, които да са незаконосъобразно  

приведени в изпълнение. 

И през 2013г. по силата на Заповед № 1116/15.05.2012 год. на 

административния ръководител – Градски прокурор на СГП прокурор 

от СГП е осъществявал контрол върху привеждането в изпълнение на 

наказанията по чл.37 от НК от органите на „Пътна полиция – КАТ”.  

С цел да бъдат приведени в изпълнение наказанията, чиято 

абсолютна давност изтича през 2014г. отдел „Пътна полиция” – СДВР е 

провеждал СПО на територията на гр. София под ръководството на 

СГП.  

През 2013г. от СГП не е изготвяно предложение по реда на чл. 70 

и чл. 71 от НК. 

И през 2013г. прокурорите от отдел „Изпълнение на наказанията” 

са посещавали най- малко веднъж седмично Затвора гр. София, ЗОЗТ 

„Кремиковци” и ЗООТ „Казичене” и двата следствени арести, 

находящи се на бул.”Д-р Г.М. Димитров” № 42 и ул.„М-р Г. Векилски” 

№ 2. 

С наблюдаващ прокурор са съгласувани регулярно провежданите 

внезапни проверки, както претърсването на килиите на лицата, с 

наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Тези 

проверки са съгласувани и със сектор „ИН” в отдел „Съдебен и ИН” 

при ВКП, както и с представител на сектор „ООМЛС” при ГД „КП” – 

МВР. Началникът на Затвора гр. София е уведомявал СГП за 

резултатите от проверките. 

Прокурорите от отдел «Изпълнение на наказанията» са изготвяли 

предложения до ВКП, МП и ръководстото на ГД»ИН» за справяне с 

проблемите за внасянето на наркотични вещества и неправомерното 

използване на телефони  от задържаните и лишените от свобода. 

Изисквали са от началника на Затвора: 

 да прилага по- високи критери при предлагане на лица за 

условно предсрочно освобождаване и при разрешаване на 

отпуски на лишените от свобода; 

 да създаде организация за по- ефективен контрол върху 

лицата с по- лек режим на изтърпяване на наказанието при 

работа на външни обекти.  

Изпращали искания в този смисъл и до ГД»ИН». 
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Прокурор от СГП е участвал редовно в подготовката и 

заседанията на Комисията по чл.73 от ЗИНЗС, както и в заседанията по 

образуваните от СГС наказателни частни дела за условно предсрочно 

освобождаване на лишените от свобода. През 2013г.  прокурорите от 

отдел «Изпълнение на наказанията» са участвали в 424 заседания по 

260 производства във връзка с изпълнение на наказанията по реда на 

Глава тридесет и пета от НПК. През 2012г. те са участвали в 808 

заседания по 579 производства във връзка с изпълнение на наказанията, 

а през 2011г.- в 447 заседания по 447 производства от този вид. 

Данните показват, че е налице намаление на броя на делата, свързани с 

изпълнение на наказанията и съдебните заседания, в които прокурорите 

са участвали. 

В случаите, когато прокурорът не е бил съгласен с определението 

на СГС, което допуска условно предсрочно освобождаване на лишен от 

свобода, той е подавал протест по реда на чл.440, ал.2 от НПК. 

Стриктно се спазват писмените указания на отдел «Съдебен и 

ИН» на ВКП относно контрола върху случаите, когато се налага 

прекъсване на изпълнението на наказанието по медицински причини. 

Прокурорите от СГП са осъществявали функциите по надзора за 

законност в местата за изтърпяване на наказанията и местата за 

задържане чрез ежеседмични посещения на място и даване на указания 

и препоръки за подобряване организацията на работа на НОС. 

През 2013г. е постановено прекъсване на изпълнението на 

наказанието «лишаване от свобода» на осн. чл. 448, ал.1 от НПК 

спрямо 147 лица. От тях 146 лица са спазили срока, а 1 лице е обявено 

за издирване, защото не се е завърнало след изтичане на срока на 

прекъсване. 

През 2013г. има 6 случая, в които осъдени лица са задържани над 

срока на наложеното наказание. Това са: 

Преписка по изпълнение на наказанията №П-10/13г. А. Н. Ц. 

изтърпявал  присъда от 11 години „лишаване от свобода” ,наложена по 

наказателно дело №3436/12г. по описа на СГС в Затвора в гр. София. 

Той е задържан  в затвора с 1 година 5 месеца и 12 дни над срока на 

наложеното наказание.  

ВКП поискала информация по случая. С писмо от 28. 04. 2013г. 

Цв. Борилова- прокурор в СГП отговорила, че с определение от 21. 11. 
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2012г. по НЧД№3446/12г. по описа на СГС НО 5 с-в е приспособена и 

приета за изпъление присъда на Окръжен съд, гр. Крушевац, Република 

Сърбия, с която Ц. е осъден на наказание „лишаване от свобода” за 

срок от 11 години при първоначален строг режим на изтърпяване в 

затвор. На осн. чл. на осн. чл. 457, ал.5 от НПК е зачетено:  

 времето през което осъденият Ц. е бил задържан под 

стража; 

 времето, през което е търпял наказание в Република 

Сърбия, считано от 16.07.2002г.; 

 времето, през което е бил задържан под стража в Република 

България1 считано от 19. 06. 2012г. 

На осн. чл. 41, ал.3 от НК, СГС зачел времето, през което 

осъденият е работил в Република Сърбия. 

С определение от 11. 04. 2013г. по горепосоченото дело СГС е 

направил тълкуване в частта на реално отработените дни по 

горепосочения съдебен акт. 

След като извършила надлежно изчисление на работните дни по 

присъдата, затворническата администрация констатирала, че А. Ц. е 

задържан над срока на наложеното му наказание с 1 година 5 месеца и 

12 дни. 

На 19. 04. 2013г. СГП изпратила до ВКП за възобновяване на 

производството по НЧД№ 3446/12г. по описа на СГС НО 5 състав в 

частта, с която на осн. чл. 41, ал.3 НК са зачетени работни дни в 

Република Сърбия. 

Преписка по изпълнение на наказанията №П-274/13г. Н. К. К. 

изтърпявал  присъда от 6 години и 6 месеца „лишаване от свобода” 

,наложена по наказателно дело №3946/13г. по описа на СГС в Затвора в 

гр. София. Той е задържан в затвора с 1 година 2 месеца и 27 дни над 

срока на наложеното наказание; 

Преписка по изпълнение на наказанията №П-318/11г. Г. А. Д. 

изтърпявал  присъда от 1 година и 9 месеца „лишаване от свобода” 

,наложена по наказателно дело №2881/11г. по описа на СГС в Затвора в 

гр. София. Той е задържан в затвора с 2 месеца и 22 дни над срока на 

наложеното наказание. 
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Апелативна прокуратура София поискала информация по случая. 

Според писмо на Г. Христов причините за незаконното задържане на Д. 

са: 

 непълно изясняване в хода на съдебното производство на 

неговия правно- фактически статус по отношение на вече 

изтърпяните периоди по кумулираните наказания. 

 Късното разглеждане и произнасяне на съда по искането за 

кумулиране на наказанията; 

Преписка по изпълнение на наказанията №П-177/13г. А. Д. 

изтърпявал  присъда от 2 години, 7 месеца и 15 дни „лишаване от 

свобода” ,наложена по наказателно дело №2884/13г. по описа на СГС в 

Затвора в гр. София. Той е задържан в затвора с 2 месеца и 13 дни над 

срока на наложеното наказание; 

Преписка по изпълнение на наказанията №П-169/12г. В. Д. П. 

изтърпявал  присъда от 3 години и 4 месеца  „лишаване от свобода” 

,наложена по наказателно дело №148/12г. по описа на СГС в Затвора в 

гр. София. Той е задържан в затвора с 23 дни над срока на наложеното 

наказание. ВКП поискала информация по случая. С писмо от 13. 03. 

2013г. Цв. Борилова отговорила, че с определение по НЧД№148/12г. по 

описа на СГС НО, 7 състав е приспособена и приета за изпълнение 

присъда на Първоинстанционния съд на Брюксел, Кралство Белгия, с 

която П. е  осъден на лишаване от свобода в размер на 5 години при 

първоначален общ режим на изтърпяване в затворническо общежитие 

от открит тип. На осн. чл. 457, ал.5 от НПК е зачетено: 

 времето, през което осъденият е бил задържан под 

стража; 

 времето, през което е търпял наказание в Кралство 

Белгия; 

 времето, през което е бил задържан по настоящото 

производство в Република България; 

 времето, през което полагал труд в затвора в Белгия. 

Разпореждането е изпратено за изпълнение на Затвора- София. 

СГП не е уведомена от затворническата администрация за 

преместване на лицето в друг затвор. По повод сигнално писмо от 5. 

02. 2013г. на Началника на затвора- гр. Бургас, СГП изискала от СГС 

съответните материали. От тях се установило, че с решение по н.д. 

№1280/12г. по описа на ВКС производството по ВЧНД№283/12г. е 
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възобновено, определението на САС е отменено и делото е върнато за 

ново разглеждане от друг състав. 

С определение по ВЧНД№1270/12г. на САС , влязло в сила на 30. 

01. 2013г. е отменено определението на СГС по НЧД№148/12г. и е 

определено наказание лишаване от свобода за срок от 3г. и 4 месеца. 

С разпореждане на СГП от 5. 02. 2013г. и по факс определението 

на САС е изпратено за незабавно изпълнение на Затвора- гр. Бургас. 

От сигналното писмо на Началника на Затвора- гр. Бургас се 

установява, че лицето е задържано над срока на определеното 

наказание. 

Според прокурор Цв. Борилова причините, довели до 

неоснователно задържане на П. е късното изпращане на 

определението по ВЧНД№1270/12г. по описа на САС, което е 

постановено след връщане на делото от ВКС за разглеждане от друг 

състав на същия съд. С него първоначално определеното наказание е 

значително намалено. 

 

Преписка по изпълнение на наказанията №П-61/13г. Ц. Н. Ц. 

изтърпявал  присъда от 4 години „лишаване от свобода” ,наложена по 

наказателно дело №5980/12г. по описа на СГС в Затвора в гр. София. 

Той е задържан в затвора с 4 дни над срока на наложеното наказание; 

 

 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.  

 

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор за 

периода 1.01.2013г.- 31.12.2013г. 

 

А.Г. ГРАЖДАНСКО- СЪДЕБЕН НАДЗОР 

 

През 2013г. дейността по гражданско- съдебния надзор се осъществява 

от прокурорите от отдел „Административен”- „Гражданско- съдебен 

надзор, административно- съдебен надзор и надзор за законност“. Те са 

действали в съответствие с нормативните актове по действащото 



 150 

законодателство и указанията на висшестоящите прокуратури. 

Създадената по гражданския надзор организация в СГП е съобразена с 

обема на работа, като в максимална степен  обезпечава 

осъществяването на основните задачи по надзора – предявяване на 

искове в предвидените от закона случаи, участие в граждански дела по 

закон, решаване на преписки с гражданско - правен характер, 

изпълнение на предвидените по надзора задачи.  

Всеки месец от АС- София- град изпращали график на делата, с 

участие на прокурор и прокурорите са разпределяни за участие 

съобразно този график. Прокурорите са проучвали делата на място в 

съда. Предварително изготвеният график за участие на прокурорите в 

съдебни заседания дава възможност за задълбочено проучване на 

делата и за активно процесуално поведение. Няма случаи, при които 

отсъствието на прокурор от съдебните заседания, по дела, по които 

това е предвидено в закон, да е станало причина за отлагане на делото.  

СГП участва като контролираща страна в производствата по чл.2, 

ал.2 от ЗОДОВ. Нейното участие в делата надхвърля ангажиментите на 

контролираща страна. Под контрола на ВКП прокурорите от СГП 

фактически осъществяват защитата на държавата в исковия процес. 

СГП участва като контролираща страна и по дела: 

а/ с правно основание по чл. 100 и сл. от Семейния кодекс - при 

осиновявания от българи  и / или от чужденци; 

б/с правно основание по чл.13, ал.2 от  ЗЮЛНЦ – при 

осъществена незаконна дейност от лица с нестопанска цел; 

в/ при основанията на чл.155 от ТЗ за прекратяване на търговски 

дружества и еднолични търговци.  

Законът за политическите партии е възложил на СГП една 

специфична и определена от закона само за тази прокуратура функция 

по надзор и охрана. 

През 2013г. прокурорите от Софийска градска прокуратура са 

участвали в 2875 съдебни заседания по първоинстанционни 

граждански дела съответстващи на 1975 първоинстанционни дела. От 

тях са решени 225 дела.   

Предявени са общо 70 иска. От тях: 

а/ по чл.336, ал.1 от ГПК, чл. 340, чл. 537, ал.3, чл.552, ал.1 и 

чл.604 от ГПК  са 13 иска. От тях 4 иска са уважени, а делата, 
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образувани въз основа на 9 иска не са приключили до края на 

проверявания период; 

б/ искове по чл. 70, ал.2, чл.155, т.2 и чл. 252, т.4 от ТЗ – 45 бр. От 

тях 17 иска са уважени, а делата, образувани въз основа на 28 иска не 

са приключили до края на проверявания период; 

в/Уведомленията по реда на ЗОПДИППД(отм) в сила от 19.11. 

2012г. са 132. От тях: 

- по 106 уведомления пред Комисията са образувани 

производства; 

- по 3 производства са наложени обезпечителни мерки; 

- по 6 производства уведомленията са оставени без 

разглеждане; 

- производствата по 17 уведомления не са приключили.  

в/ други искове – 12 бр.  по Закона за политическите партии. От 

тях 2 иска са уважени, а делата, образувани въз основа на 10 иска не са 

приключили до края на проверявания период; 

Прокурорите от отдел „Административен” при СГП са взели 

участие при производства по вписване на промени в политически 

партии със съответно изразено становище по основателността на 

исканията за вписване на тези промени. 

Прокурорите са участвали в общо 105 дела, образувани по искове 

срещу Прокуратурата на основание различни текстове от ЗОДОВ. От 

тях  71 дела са приключили с решения, осъждащи държавата. 

Подадени са общо 105  жалби срещу  решения , с които  

прокуратурата на РБ е осъдена да заплати обезщетение за претърпени 

вреди. От тях съдът е уважил 34 жалби, а 10 жалби е оставил без 

уважение. Производствата по 61 от обжалваните съдебни актове не са 

приключили до края на годината. 

Съгласно чл. 10 от ЗОДОВ, делата по последния се разглеждат 

със задължително участие на прокурор, а същите представляват 

основна част от дейността на Прокуратурата по гражданско-съдебния 

надзор, особено в хипотезите на чл. 2 от ЗОДОВ в производствата, по 

които прокуратурата е в процесуалното качество на ответник.  

Защитата на прокуратурата в качеството й на ответник започва 

още с отговора на исковата молба по чл. 131-133 от ГПК. Отговорите, 

изготвени от прокурорите от отдел „Административен” при Софийска 
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градска прокуратура са максимално мотивирани, имайки предвид, че 

защитата срещу иска се осъществява в две насоки – процесуалноправна 

и материално правна, вкл. и са направени необходимите 

доказателствени искания. В този смисъл прокурорите упражняват 

предоставените им правомощия в хода на цялото производство по 

ЗОДОВ, вкл. и пред въззивните инстанции. 

Броя на лицата осъдили Прокуратурата на РБ по ЗОДОВ е 71. С 

основание отменено задържане под стража/чл.2, ал.1, т. 1 от ЗОДОВ/ 

делата са 28: съответно до 72 часа/постановено от прокурор/ 16 и МНО 

„Задържане под стража” по искане на прокурора – 12. На основание 

оправдан подсъдим/чл.2, ал.2 , т. 2, предл. 1 от ЗОДОВ/ са водени 5 

дела. С основание прекратено наказателно производство/чл.2, ал. 2, т. 

2, предл. 2 от ЗОДОВ – общо 38 от които 33 – касаещи случаите в 

които деянието не е извършено от обвиненото лице, 2 – деянието не е 

престъпление, 2 наказателното производство е образувано за 

престъпление, за което наказателното преследване е погасено по 

давност и 1 – наказателното производство е образувано за амнистирано 

деяние. Размера на присъдените обезщетения по ЗОДОВ срещу 

Прокуратурата по влезлите в сила съдебни решения е  1 284 982 лева.  

И през втората година от проверявания период прокурорите са 

упражнявали предоставените им правомощия, като чрез процесуалното 

си поведение са съдействали за уточняване на  исковите претенции, за 

правилното конституиране на страните, за събиране на доказателства. 

Своевременно са депозирали жалби против незаконосъобразните 

решения, вкл. срещу осъдителните решения с ответник Прокуратурата 

на РБ. При участието си в граждански дела, прокурорите са проявявали 

необходимата активност. Дадените от тях заключения в голямата си 

част са били възприемани от съда.  

Поради фактическата и правна сложност на преписките 

прокурорите са се специализирали съобразно спецификата на 

гражданско правната материя.  

Както беше посочено и по- горе Софийска градска прокуратура 

участва в делата за пълно  и непълно осиновяване по реда на Раздел IIІ 

, Глава VІІІ, чл.100, съответно чл. 101, чл. 102 от Семейния кодекс. В 

това охранително производство, прокуратурата осъществява надзор за 

законност дали се спазват нормативните изисквания и дали са налице 
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регламентираните в закона предпоставки за допускане на 

осиновяването. Освен в Семейният кодекс, тази материя е 

регламентирани и с НАРЕДБА № 4 от 25.11.2003 г. за условията и реда 

за водене и съхраняване на регистъра на деца за пълно осиновяване, 

както и с НАРЕДБА № 3 от 3.09.2003 г. за условията и реда за даване 

на съгласие за осиновяване от чужденец на лице - български 

гражданин.  

В Софийска градска прокуратура в рамките на отдела по 

гражданско - съдебен и административен надзор , е извършван анализ 

на участието на прокурорите в делата за осиновявания, като е 

наблягано на завишаване  вниманието по отношение на това дали се 

представят всички изисквани от закона документи необходими за 

допускане на осиновяването, специфичните изисквания за такива 

документи при осиновяване на българско дете от чужди граждани , 

наличието на ясно изразено съгласие от рождените родители за 

осиновяването, наличието на обоснован социален доклад от 

съответните социални служби и други предпоставки предвидени от 

закона, при наличието на които може да се допусне осиновяване.  

И през 2013г. прокурорите не са подавали жалби срещу решения 

на Софийски градски съд Брачно отделение , защото заключенията на 

прокурора са вземани предвид от съда и решението е съвпадало със 

становището на прокуратурата. 

 

Бяха проверени : 

пр. пр. №377/13г.; пр. пр. №2613/13г.; пр. пр. №406/13г.; пр. пр. 

№11023/13г.; пр. пр. №6446/13г.; пр. пр. №6360/13г.; пр. пр. 

№6051/13г.; пр. пр. №5516/13г.; пр. №5267/13г., пр. пр. №11922/13г. 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения 

по образуването, движението и приключването на тези преписки. 

 

Б.ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 

По силата на чл. 46, ал.3 от НПК прокурорите от СГП могат 

писмено да отменят или изменят постановленията на прокурорите от 

СРП. Техните писмени указания са задължителни за прокурорите от 

долустоящата прокуратура. Съгласно чл. 200 от НПК постановленията 
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на прокурора, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват пред 

прокурор от по- горестоящата прокуратура.  

По реда на инстанционния контрол през 2013г. прокурорите от 

СГП са се произнесли по 95 досъдебни производства. От тях:  

 По 68 досъдебни производства СГП е потвърдила 

прокурорския акт на прокурора от СРП; 

 По 27 досъдебни производства СГП е отменила 

прокурорския акт на прокурора от СРП; 

Няма частично потвърдени или отменени актове на прокурор от 

СРП. 

Според чл. 234, ал.3 от НПК в изключителни случаи, срокът за 

разследване на досъдебното производство може да бъде удължаван от 

административния ръководител на по- горестоящата прокуратура или 

от оправомощен от него прокурор. През 2013г. исканията за 

продължаване на срока на разследване, направени от прокурорите от 

СРП са разпределяни между всички прокурори от СГП, които са били 

на работа през съответния период. 

През 2013г. в СГП са постъпили общо 10 733 искания за 

продължаване на срока на разследване на различни досъдебни 

производства. От тях 10 680 искания са уважени, а 53 искания от този 

вид са оставени без уважение. 

Организацията на работа при упражняване на правомощията на 

СГП във връзка с участие по въззивни дела е уредена със Заповед № 

349/06.06.2006 год. на Градския прокурор. Според нея при участие в 

съдебни заседания по въззивно производство прокурорите следва да 

изготвят справки по всяко от делата, които да съдържат следното: 

номер на делото, имена на подсъдимите, квалификациите на 

престъпленията и наложените наказания по присъдите на СГС, подаден 

ли е протест от СРП и на какво основание, какви квалификации и какви 

наказания са определени с решението/ присъдата/ на СГС, становището 

на прокурора дали следва да се подава протест до ВКС. Справките се 

вписват в специално издадена книга, която се съхранява от 

административния секретар на СГП.  

Горепосочените справки се докладват на Градския прокурор, 

съответно на заместник- градския прокурор незабавно след 

приключване на заседанието. 
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Когато прокурорът прецени, че по определено дело обвинението 

не следва да се поддържа или протестът, подаден от СРП следва да 

бъде оттеглен, той следва да докладва становището си на градския 

прокурор или на заместник- градския прокурор преди съответното 

заседание. 

Съгласно чл. 329, ал.1 от НПК участието на прокурора в 

съдебното заседание по дела от общ характер във въззивната инстанция 

е задължително. Прокурорите от СГП са участвали в 1900 съдебни 

заседания по ВНОХД. Според Справка №4 от2013г., т.8 - съдебни 

заседания, предоставена от СГП в съдебни заседания по най- голям 

брой ВНОХД са участвали следните прокурори от СГП: 

Детелина Йотова- в съдебни заседания по 59 ВНОХД; 

Боряна Бецова- в съдебни заседания по 51 ВНОХД; 

Юлиана Христова- в съдебни заседания по 51 ВНОХД; 

Зорница Таскова- в съдебни заседания по 47 ВНОХД; 

Лилия Симеонова- в съдебни заседания по 45 ВНОХД; 

Йорданка Чанкова- в съдебни заседания по 42 ВНОХД; 

Десислава Атанасова- в съдебни заседания по 40 ВНОХД; 

Димитър Младенов- в съдебни заседания по 37 ВНОХД; 

Теодора Златева- в съдебни заседания по 36 ВНОХД; 

Радка Стоянова- в съдебни заседания по 36 ВНОХД; 

Димитър Арабаджиев- в съдебни заседания по 35 ВНОХД; 

Снежана Копчева- в съдебни заседания по 35 ВНОХД; 

Кирил Димитров- в съдебни заседания по 35 ВНОХД; 

Илиян Рангелов- в съдебни заседания по 35 ВНОХД; 

Ралица Мравкова- в съдебни заседания по 34 ВНОХД; 

Мариан Маринов- в съдебни заседания по 33 ВНОХД; 

Любомир Мирчев- в съдебни заседания по 33 ВНОХД; 

Бойко Конакчийски- в съдебни заседания по 33 ВНОХД; 

Николай Христов- в съдебни заседания по 32 ВНОХД; 

Илиян Точев- в съдебни заседания по 32 ВНОХД; 

Ивайло Занев- в съдебни заседания по 30 ВНОХД; 

Владимир Дешев- в съдебни заседания по 30 ВНОХД; 

Ваня Илиева- в съдебни заседания по 30 ВНОХД; 

 По 167 ВНОХД и ВНАХД прокурорите от СГП са поддържали 

протестите на съответния прокурор от СРП. По 60 дела от 
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горепосочения вид прокурорите не са поддържали протеста на 

първоинстанционния прокурор. По 9 ВНОХД и ВНАХД прокурорите 

от СГП са оттеглили протестите, направени от прокурорите от СРП. 

По силата на чл. 64, ал.7 и чл. 65, ал.8 от НПК прокурорите от 

СГП участват в заседанието на въззивния съд при разглеждане на 

делото за мярка за неотклонение „задържане под стража” и „ домашен 

арест” . Прокурорите от СГП са участвали в съдебни заседания по 790 

ВЧНД относно мерки за неотклонение „задържане под стража” и 

„домашен арест”. Според Справка №4 от 2013г., т.8 - съдебни 

заседания, предоставена от СГП в съдебни заседания по най- голям 

брой ВЧНД от горепосочения вид са участвали следните прокурори от 

СГП: 

Димитър Младенов- в съдебни заседания по 38 ВЧНД; 

Юлиана Христова- в съдебни заседания по 30 ВЧНД; 

Емил Георгиев- в съдебни заседания по 26 ВЧНД; 

Димитър Арабаджиев- в съдебни заседания по 23 ВЧНД; 

Цветанка Борилова- в съдебни заседания по 22 ВЧНД; 

Ивайло Занев- в съдебни заседания по 22 ВЧНД; 

Снежана Копчева- в съдебни заседания по 21 ВЧНД; 

Лилия Симеонова- в съдебни заседания по 20 ВЧНД; 

Диана Спасова- в съдебни заседания по 20 ВЧНД; 

Боряна Бецова- в съдебни заседания по 20 ВЧНД; 

 

Приложение: Справка №4 от 2013г., т. 8- съдебни заседания; 

                        Справка 01.01.2013г.- 31. 12. 2013г., предоставена с 

писмо адм. №899/2014г. на СГП; 

 

През 2013г. прокурорите от СГП са подали 22 касационни 

протеста срещу оправдателни решения и присъди на въззивната 

инстанция. От тях 2 протеста са уважени, 12 протеста са оставени без 

уважение, а по останалите 8 протеста съдът не се е произнесъл до края 

на 2013г.Относителният дял на общия брой на подадените от СГП 

касационни протести срещу изцяло и частично оправдателни присъди 

спрямо общо решените от СГС дела за 2013г. е 3.05%. През 2012г. този 

дял е бил 2.18%, а през 2011г.- 2.65%. Анализът на данните показва, че 

е налице тенденция на увеличение на касационните протести, подадени 
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срещу изцяло и частично оправдателни присъди.  Следва да се има 

предвид, че прокурорите от СГП не подават протести срещу 

оправдателни присъди, когато те са постановени в съгласие с 

прокурорско заявление, а позицията на прокурора е предварително 

съгласувана с ръководството на СГП съгласно практиката, въведена със 

Заповед №349/6.06.2006г. Така създадената практика заслужава 

положителна оценка, защото дава възможност за свободно изразяване 

на становището на прокурора и неговото вътрешно убеждение, 

обусловено от анализа на доказателствата по делото, събрани както по 

време на досъдебното производство, така и по време на съдебното 

следствие.  

Освен протестите срещу оправдателни присъди и решения 

прокурорите са подали още 3 протеста. И трите протеста са оставени 

без уважение. 

  

Приложение: Справка №4 по организацията на съдебния надзор 

за периода 1. 01. 2013г.- 31. 12. 2013г.; 

 

През 2013г. прокурорите от Софийска градска прокуратура са 

участвали в съдебни заседания по 213 въззивни граждански дела. От 

тях с решение са приключили 37 дела. От общият брой на решените 

граждански дела 19 дела са водени по ЗОДОВ. Срещу въззивните 

решения по делата, водени по ЗОДОВ са подадени 19 жалби. От тях 4 

жалби са уважени, 6 жалби са оставени без уважение, а по останалите 9 

жалби съдът не се е произнесъл до края на проверявания период. 

  

Бяха проверени следните инстанционни преписки: 

 

Пр.пр.№05902/13г. 

Преписката е образувана на 24. 06. 2013г. Разпределена е на 

прокурор Детелина Йотова на 25. 06. 2013г. С постановление от 

27.06.2013г. тя потвърдила постановлението на СРП за прекратяване на 

наказателното производство.Постановлението на СГП не е 

мотивирано. 

 

Бяха проверени и следните преписки:  
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 Пр.пр. №05750/13г.- наблюдаващ прокурор Д. 

Арабаджиев; 

 Пр. пр. №02350/13г.- наблюдаващ прокурор Димитър 

Младенов; 

 Пр. пр. №03480/12г., наблюдаващи прокурори: от 21. 06. 

2012г. до 4.02. 2014г.- Ваня Илиева; от 4. 02. 2014г. до 

сега- Десислава Кайнакчиева; 

 Пр. пр. №01835/13г., наблюдаващ прокурор Детелин 

Георгиев; 

 Пр. пр. №10895/11г., наблюдаващи прокурори: от 3. 11. 

2011г. до 22. 04. 2013г. Цветослав Вергов; от 22. 04. 

2013г. до 23. 04. 2013г., когато преписката е приключил 

с постановление на наблюдаващия прокурор Ангел 

Попколев; 

 Пр. пр. №00632/11г., наблюдаващ прокурор Станимир 

Димитров; 

 Пр. пр. №5653/13г., наблюдаващ прокурор Милко 

Момчев; 

 Пр. пр. №01985/12г., наблюдаващ прокурор Нина 

Кирилова; 

 Пр. пр. №01518/11г., наблюдаващ прокурор Нели 

Златкова; 

 Пр. пр. №04665813г., наблюдаващ прокурор Илиана 

Стойкова; 

 Пр. пр. №02340/13г., наблюдаващ прокурор Калоян 

Ангелов; 

 Пр. пр. №00623/10г, наблюдаващ прокурор Калина 

Накова; 

 Пр. пр. №01623/13г., наблюдаващ прокурор Емил 

Георгиев; 

 Пр. пр. №09948/12г., наблюдаващ прокурор Лилия 

Симеонова; 

 Пр. пр. №02854/13г., наблюдаващ прокурор Иван 

Тасков; 

 Пр. пр. №10643/12г., наблюдаващ прокурор Илиян 

Точев; 
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 Пр.пр. №02753/07г., наблюдаващ прокурор Емилия 

Русинова; 

 Пр. пр. №02403/13г., наблюдаващ прокурор Явор 

Димитров; 

 Пр. пр. №04785/13г., наблюдаващ прокурор Бойко 

Конакчийски; 

 Пр.пр. №02421/13г., наблюдаващ прокурор Виолета 

Марчева; 

 Пр. пр. №03900/10г., наблюдаващ прокурор Мариана 

Станкова; 

 Пр. пр. №07996/12г., наблюдаващ прокурор Зорница 

Таскова; 

 Пр. пр. №06159/13г., наблюдаващ прокурор Евгени 

Стоянов; 

 Пр. пр. №05480/09г., наблюдаващ прокурор Димитър 

Петров; 

 Пр. пр. №05463813г., наблюдаващ прокурор Кирил 

димитров; 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения по 

образуването, движението и приключването на тези преписки. 

В. ОБЕМ НА ПРОКУРОРСКАТА ДЕЙНОСТ И СРЕДНА 

НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ ОТ СГП 

  

В края на 2013г. в СГП е имало 95 прокурори по щат, от които 

реално през годината са работили 73 прокурори. Всеки един от тях е 

постановил общо 332.67 прокурорски актове. За сравнение, през 2012г. 

този брой е бил 379.24, а през 2011г. - 399.671 или е налице едно 

чувствително увеличение в работата на прокурорите от СГП.  

Всеки прокурор от СГП е наблюдавал средно по 60.7 досъдебни 

производства, от които е решил 30.32.  

Средно 224.466 дни всеки от прокурорите е участвал в съдебни 

заседания, постановил е 15.78 отказа от образуване на досъдебно 

производство, 13.05 постановления за образуване на досъдебно 
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производство, решил е 16.41 инстанционни преписки, внесъл е 7. 027 

прокурорски актове в съда, прекратил е 7.849 ДП и е спрял е 12.3 ДП. 

Като цяло, средната натовареност на един прокурор в СГП е 

652.7. През 2012г. средната натовареност на един прокурор е 765.6. 

Въз основа на  тези констатации Инспекторатът към ВСС 

прави следните  

 

ИЗВОДИ: 

А. Проверка на работата  на СГП по прокурорските дела и 

съдебния надзор като първа инстанция: 

 

І. Проверка на организацията  по образуването и 

движението на досъдебните производства в СГП, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

Съдебният район на СГП е столицата на Република България. 

Фактът, че : 

тук живее най- голям брой население; 

тук се намират всички централни органи на държавна власт и 

централни ведомства ; 

това е най- големия икономически район в страната 

има за последица изключително висок брой на досъдебните 

производства и най- голяма натовареност на прокурорите в сравнение с 

другите прокуратури в страната.На територията на съдебния район на 

СГП перманентно текат процеси на преструктуриране на 

престъпността, в посока на утежняване на престъпните деяния. Това води 

до усложнение на досъдебните производства от гледна точка на тяхната 

фактическа сложност и обем. Наред с това е налице усложнение на делата 

от гледна точка на броя на подсъдимите и вида на престъпната дейност.  

 

Проверка на наблюдаваните досъдебни производства: 

В голяма част от случаите 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. В 

същото време бяха констатирани и немалко дела, по които 

наблюдаващите прокурори са повече от един. Това е довело до 
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забавяне на част от делата. Особено, когато наблюдаващият 

прокурор е сменен след приключване на досъдебното производство от 

разследващия орган. Тук не става дума за преразпределение на 

досъдебни производство в нарушение на чл. 9 от ЗСВ, какъвто е случая 

с пр. пр. №05050/05г. по описа на СГП.Настоящият градски прокурор 

е предприел мерки за намаляване на случаите на честа смяна на 

наблюдаващите прокурори. 

Една от причините за смяна на наблюдаващите прокурори е 

наличието на много свободни места, които са заети временно от 

прокурори, командировани от други прокуратури в страната. 

Настоящият градски прокурор е предприел необходимите 

организационни и управленски стъпки за попълване на вакантните 

места с титуляри.  

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. 

В по- голямата част от случаите, през проверявания период 

прокурорите от СГП са спазвали едномесечния срок за произнасяне по 

чл. 242, ал.3 от НПК. През 2013г. е налице леко повишаване на броя на 

делата, разследвани по общия ред от разследващ полицай, по които 

прокурорите са се произнесли след едномесечния срок. През 2012г. 

процентът на тези дела бил 17. 42 %, а през 2013г. – 19. 45%. 

В същото време през втората година от проверявания период е 

намалял процентът на делата, разследвани по общия ред от 

разследващ полицай, които в края на годината са останали за 

решаване от прокурор след изтичане на едномесечния срок. 

Настоящият градски прокурор г-н Христо Динев е издал 

съответните заповеди, с които разпорежда прокурорите да спазват 

стриктно законоустановените срокове. 
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Броят на досъдебните производства, които прокурорите са 

изпратили на разследващия орган поради наличие на съществени 

процесуални нарушения, допуснати при предявяване на разследването 

бележи леко намаление 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 СГП 

правят задълбочена проверка дали разследването е законосъобразно, 

обективно, всестранно и пълно. Указанията, които дават са 

изчерпателни. 

Всички наблюдавани досъдебни производства са в 

законоустановения или разрешен срок за разследване. Голяма част от 

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.  

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 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 САП прокурорите са спазвали  изискването на чл. 234, 

ал.3, изр.2 от НПК като са обосновавали и защо случаят е 
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изключителен. Невинаги искането за удължаване на срока е 

изпращано най- късно седем дни преди изтичане на срока.В тези 

случаи апелативният прокурор и прокурорите,упълномощени от него 

са обръщали внимание на прокурорите от СГП да изпращат искането 

на продължаване на срока своевременно. 

 

Бяха констатирани и други нарушения на Указание №И-261/12. 

07. 2010г. на главния прокурор. Установиха се случаи, когато искането 

за удължаване на срока е направено без необходимото старание и 

конкретика. Например: 

а/ Когато по едно досъдебно производство прокурорът е искал 

няколко пъти удължаване на срока, част от по- късно направените 

искания повтарят буквално съдържанието на по- рано направените 

искания за удължаване на срока за разследване; 

б/ В искането не са посочени конкретните обстоятелства, 

които мотивират фактическа и правна сложност на случая; 

в/ Има случаи при които не се посочват конкретно какви 

действия по разследването са извършени и какво е установено, както 

и какви действия по разследването са планирани и предстои да се 

извършат. 

Настоящият градски прокурор г-н Христо Динев е предприел 

организационни и административни мерки за спазване изискванията 

на НПК и Указанията на ВКП при продължаването на сроковете за 

разследване. Поради това относно тези нарушения не следва да се 

дават препоръки. 

Административният ръководител на СГП и неговите 

заместници са удължавали 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.  

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, 
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съответните прокурори следва да извършват преценка не само 

относно продължителността на срока, установена в закона, но и 

относно разумния срок за разследване и по- специално дали 

продължителността на разследването няма да надхвърли 

необходимото за осъществяване на правосъдието.  

Разследването по инспектираните досъдебни производства, 

образувани през 2010г. и 2011г., които не са приключили до датата на 

настоящата проверка, е продължило дълго, но това се дължи на 

фактическата и правна сложност на делата.Инспекторатът към 

ВСС напомня, че според чл. 9 от Указание №И-261/12. 07. 2010г. на 

главния прокурор, разследването по делата с фактическа и правна 

сложност следва да приключи за около две години. В практиката на 

Европейския съд по правата на човека със седалище в гр. Страсбург, 

Република Франция също се приема, че общата продължителност на 

разумния срок за разследване е около две години. 

 Прокурорите от СГП са упражнявали пълноценно 

правомощията си на наблюдаващи прокурори. Фактът, че през 2013г. 

е налице увеличение на случаите, когато прокурорът е отстранил 

разследващия орган или е иззел делото от един орган и го е възложил 

на друг води до извода, че в качеството си на наблюдаващи прокурори, 

прокурорите от СГП са проявявали взискателност към действията на 

разследващите органи с оглед установяване на фактическите 

обстоятелства, релевантни за делото и непримиримост към 

проявите, водещи до забавянето на досъдебните производства.  

 Когато извършителят на престъплението е задържан за 24 от 

съответния орган на МВР, разследващият полицай прави предложение 

до СГП да се издаде постановление за задържане на обвиняемия за 72 

часа.Делото  се разпределя на дежурния прокурор, който издава 

постановление по чл. 64, ал.2 от НПК.След като получи 

постановлението за задържане, разследващият полицай прави 

предложение до СГП за изготвяне на искане по чл. 64, ал.1 от НПК. 

тога делото се разпределя на друг прокурор.той изготвя искане за 

вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” и внася 

искането в СГС. Понякога искането се изготвя непосредствено преди 

изтичане на срока от 72 часа без да има основателна причина за това. 

При тази организация на работа интервалът между задържането на 
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лицето и внасянето на искането по чл. 64, ал.1 от НПК в съда 

продължава 3-4 дни. Европейският съд по правата на човека със 

седалище в гр. Страсбург, Република Франция приема, че този срок е 

неоправдано дълъг.Би могло прокурорът, който постановява 

задържане за 72 часа да изготвя и искането до СГС за вземане на 

мярка за неотклонение „задържане под стража”.Възможни са и 

други мерки, които да намалят интервалът между задържането на 

лицето и изправянето му пред съда. СГП следва да промени 

практиката си и да съкрати горепосочения период. 

Искането от прокурора до СГС за задържане под стража е 

правено незабавно след като е постановено задържането по чл. 64, 

ал.2 от НПК.  

 Съдът е насрочвал делата своевременно. Прокурорите са 

участвали редовно в съдебните заседания.Няма случаи, в които 

съдебните заседания са отлагани поради неявяване на прокурор. 

 По преписките със задържани лица се установи забавяне при 

изпращане на молбите за изменение на наложена мярка за 

неотклонение „задържане под стража”. Прокурорите от СГП следва 

да изискват от съответните поделения на МВР, където се извършва 

разследването по съответното досъдебно производство да изпращат 

делото незабавно, което в случая означава в рамките на 24 часа. 

Насрочени разпити и други действия по разследването не могат да 

бъдат основателна причина за бавното изпращане на делото.Те 

следва да продължат и докато делото е в съда. 

Установи се, че бавното обработване на получените от МВР 

досъдебни производства в канцеларията на СГП също забавя 

внасянето на молбата за изменение на мярка за неотклонение 

„задържане под стража” в СГС. Времето за деловодно обработване 

на преписките е част от разумния срок. Ритмичната и интензивна 

работа на служителите в канцеларията,както и обработването на 

делата съобразно техния приоритет са условия за спазване на 

изискванията за своевременно изпращане на молбата по чл. 64, ал.5 от 

НПК и въобще за своевременното  приключване на делата. 

 Нарушенията на едномесечния срок по чл. 242, ал.3 също водят 

до извода, че има прокурори, които също подценяват делата, по които 

има задържани лица. 
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 Практиката на Европейския съд по правата на човека със 

седалище в гр. Страсбург, Република Франция също приема, че делата 

по които има задържани лица представляват дела с „приоритет”. 

Тяхното разглеждане изисква особено усърдие и бързина.Прокурорите 

от СГП следва да съобразят практиката си с това разбиране на 

ЕСПЧ. 

Спрени наказателни производства: 

 

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 СГС в 7-дневен срок. Констатираните отклонения от 

посочената по- горе практика са по малък брой дела. 

Установиха се нарушения във връзка със задължението делата, 

спрени на осн. чл. 244, ал.1,т.3 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.  

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 нарушения и на т. 20 от Указание №55814. 02. 

2008г. и Указание №55 от 1. 04. 2008г. на отдел ІІ на ВКП, изразяващи 
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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. 

Проверяващият екип констатира и нарушения на едномесечения 

срок по чл. 242, ал.3 от НПК. 

 

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 то може да се обжалва пред СГС, както и случаите, в които 

прокурорът не е дал указание препис от постановлението да се 

изпрати на пострадалия са единични и не очертават тенденция в 

работата на СГП. 

 

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 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. 

През 2012г. 35бр. наказателни производства, водени срещу 

известен извършител са прекратени поради изтичане на 

давността, предвидена в чл. 80 и  чл. 81, ал.3 от НК. Това 
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представлява 6.44% от всички прекратени ДП и 33.65% от ДП, 

прекратени поради изтичане на предвидената в закона давност за 

наказателно преследване. 

През 2013г. 27бр. дела, водени срещу известен извършител са 

прекратени по давност. Това представлява 4.94% от всички 

прекратени ДП и 29.03% от ДП, прекратени през 2013г. 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. Във всички случаи когато делата били 

спрени, прокурорът първо е възобновявал делото и след това е 

постановявал неговото прекратяване. 

По отношение на по- голямата част от ДП, приключили с 

постановление за прекратяване през 2012г. и 2013г. се налага извода, 

че образуването, движението и приключването на досъдебните 

производства е в законоустановените и разрешени срокове. В 

констативната част са посочени преписките, по които се установи, 

че действия по издирването на съответните лица са извършвани след 

изтичане на давностния срок. Посочен е и случаят, при който в 

постановлението за прекратяване прокурорът не се е произнесъл по 

мярка за неотклонение и, не се е разпоредил препис от 

постановлението да се изпрати на обвиняемите.  

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. 
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В по- голямата си част постановленията за прекратяване са 

обосновани. По- голямата част постановления за прекратяване са в 

законоустановения едномесечен срок. В констативната част са 

посочени част от ДП, по които е допуснато нарушение на чл. 242, ал.3 

от НПК. 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 СГС, а и от 

горестоящата прокуратура е неприемливо висок. През втората 

година от проверявания период се наблюдава увеличение на 

постановленията за прекратяване, отменени от СГС и САП. Както е 

посочено и в констативната част на настоящия Акт, през 2013г. 

постановленията, отменени от СГС са 61.11% от броя на 

обжалваните постановления и 8.05% от общия брой на 

постановленията за прекратяване. През 2013г. САП е отменила 

36.73% от постановленията, проверени по реда на чл. 243, ал.9 от 

НПК и 3. 29% от всички постановления за прекратяване на СГП. 

С постановлението прокурорите са се произнасяли по въпроса за 

веществените доказателства, отменяли са наложените на 

обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката за 

обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното 

прилагане е отпаднало.  

В почти всички случаи прокурорът е давал указания препис от 

постановлението да се изпрати на обвиняемия и пострадалия 

съгласно чл. 243, ал.3 от НПК. Посочвал е, че постановлението може 

да се обжалва в седемдневен срок от получаване на преписа пред СГС 

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: 

 е допуснато сериозно нарушение на срока по чл. 242, ал.3 от 

НПК; 

на лицата, срещу които е водено досъдебното производство не 

са изпратени копия от постановлението за прекратяване; 
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в диспозитива на постановлението за прекратяване не са 

посочени имената на лицата, срещу които е водено ДП; 

няма произнасяне по мярката за неотклонение; 

не е посочено на кого трябва да се изпрати препис от 

постановлението; 

е допуснато нарушение на чл. 9 от ЗСВ при разпределението на 

ДП са описани в констативната част от настоящия Акт. 

Проверяващият екип намира, че те са малобройни и не очертават 

тенденция в работата на СГП. 

Постановленията, които подлежат на служебен контрол от 

САП и ВКП се изпращат своевременно. 

По- голямата част от наблюдателните производства са 

подредени. Констатираха се и случаи, в които наблюдателните 

производства са разбъркани и затрудняват работата на 

наблюдаващия прокурор. 

 

ІІ. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на 

основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ: 

 Относно досъдебни производства, които са внесени в СГС с 

обвинителен акт: 

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.  

Прокурорите са се произнасяли в рамките на законоустановения 

едномесечен срок. 

По голяма част от проверените на случаен принцип прокурорски 

дела, се установяват бързи действия на наблюдаващите прокурори  по 

изготвяне на обвинителните актове и внасяне на делата в съда. 

Установиха се и случаи, в които е допуснато нарушение на 

едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК.Някои от преписките, по 

които е допуснато сериозно нарушение на едномесечния срок са 

описани в констативната част на настоящия Акт. 

В случаите, когато спрямо част от лицата или за част от 

престъпленията са налице условията за прекратяване на 

наказателното производство прокурорът е постановявал частично 
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прекратяване. Обвинителният акт за останалите деяния и срещу 

другите обвиняеми е изготвян по едно и също време с 

постановлението за частично прекратяване, но се внася след като 

изтече срока за обжалване на горепосочените постановления.  

В Книгата на обвинителните актове са отбелязани всички 

необходими обстоятелства, които съответстват на данните, 

проверени в самите прокурорски дела.  

Случаите, в които прокурорът е внесъл делото с обвинителен 

акт, въпреки че са налице условията на чл. 78, от НК, са малко на брой 

и не очертават тенденция. Част от тях са описани в констативната 

част на настоящия Акт. 

По- голямата част от проверените обвинителни актове 

отговарят на изискванията на НПК. в констативната част на 

настоящия Акт са описани случаите, когато в приложението на 

обвинителните актове при взета мярка за неотклонение „задържане 

под стража” не се отразява датата на вземане на мярката, както и 

периодът на задържането. 

Както е посочено и в констативната част от настоящия Акт 

организацията на работа за преодоляване на причините за върнатите 

от съда дела в СГП през 2012г. и 2013г. е съобразена с Указание на 

Главния прокурор на Република България № 154/28.03.2012 год.  

Спазвани са  правилата, регламентирани в Заповед № 1000/03.05.2012 

год. на административния ръководител на СГП. Комисиите са 

изготвяли доклади, а техните доклади били периодично обобщавани. 

Докладите за извършени анализи на причините за връщане на 

делата са обобщавани и изпращани на Апелативна прокуратура гр. 

София, на отдел „Съдебен” и отдел „ИАМР” при ВКП, на 

Инспектората при ВСС и на ВСС заедно с копие от съответните 

съдебни актове за проверка и изготвяне на методически указания за 

преодоляване на този негативен показател от работата на 

прокурора.  

Градският прокурор и прокурорите в СГП са предприели много и 

разнообразни мерки за намаляване броя на делата, върнати от съда на 

прокурора.Въпреки това броят им остава тревожно висок. 

През 2013г. броят на делата, внесени с обвинителни актове, 

които съдът е върнал са ¼ от всички обвинителни актове, внесени в 
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съда през 2013г. Увеличил се е броят на делата, които въззивната 

инстанция е върнала на СГП на осн. чл. 335, ал.1 ,т.1 от НПК поради 

това, че на досъдебното производство или при изготвяне на 

обвинителния акт е допуснато съществено процесуално нарушение.    

Прокурорите в СГП 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. 

Налице е и увеличение на оправдателните присъди. През 2013г. 

те са 9.9% от общо решените от СГС дела. 

От 1. 01. 2014г. организацията на работа по делата, върнати 

от съда на прокурора с указания и по делата, приключили с 

оправдателни присъди се съобразява с Указания за подобряване на 

организацията на работата в Прокуратурата на Република България 

по наказателносъдебния надзор, утвърдени със Заповед №ЛС-4133/17. 

12. 2013г. Проверяващият екип се надява, че мерките, които се 

предприемат съобразно това Указание ще доведат до намаляване на 

делата от горепосочената категория. Приемливото ниво на 

оправдателните присъди и на делата, върнати от съда на прокурора 

според практиката на ИВСС е около 4 % . 

Всички обстоятелства, относно внесените в съда обвинителни 

актове са отразени пълно и точно в Описната  книга по Наказателно-

съдебния надзор по обвинителни актове. 

Почти всички прокурорски дела, които бяха инспектирани са 

подредени. В тях се съдържат: копия на обвинителния акт, 

протоколи от съдебните заседания, необходимите на прокурора 

материали от досъдебното производство, копие от постановения 

съдебен акт, наблюдателното производство. В случаите, когато е 

подаден протест се съдържа и копие от протеста. В ПД по дела, 

приключили със споразумение се съдържа копие от предложението за 

споразумение и копие от споразумението, одобрено от съда. На гърба 

на корицата на ПД има Приложение 1, което е попълнено от 

съответния прокурор. Случаите, в които прокурорското дело не е 

подредено, в него липсват Приложение1, копие от протоколите от 
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съдебното заседание или постановената присъда са малко на брой. 

Една от причините, поради които не са подредени не само 

прокурорски дела, но и наблюдателни производства е недостатъчният 

брой на съдебните служители в СГП.Проверяващият екип намира, че 

обемът на делата, които се обработват в СГП изисква съотношение 

най- малко един прокурор : двама служители.  

 

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 2012г., така и през 2013г. 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. 

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. 

 

относно досъдебни производства, по които прокуратурата е 

сключила споразумения по реда на чл.381 от НПК:  

Както през 2012г., така и през 2013г. 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. Досъдебните производства се внасят от прокуратурата в съда 

непосредствено след сключване на споразуменията.  
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Всички споразумения по форма и съдържание отговарят на 

изискванията на чл. 381 от НПК. Спазено е и изискването на чл. 381, 

ал.2 от НПК. В случаите на условно осъждане споразуменията не 

сочат на кого да се възложи възпитателната работа съгласно 

изискването на чл. 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.В по- голямата част от случаите при 

определяне на наказанията не е проявена неоправдана 

снизходителност. Установиха се и случаи на занижени наказания. 

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. 

Констатира се и един случай, в който страните не са 

постигнали съгласия какво да стане с част от веществените 

доказателства. 

относно организацията по изпълнение на наказанията: 

Отбелязванията в книгите по изпълнение на присъдите са пълни 

и точни. Присъдните преписки се комплектоват  добре. 

Въведена е сравнително добра организация на работа в отдела. 

Действията на прокурора по изпълнение на наказанията след 

уведомяване от съда във всички случаи са  до пет дни. Дейността се 

осъществява ритмично и с необходимата ефективност. 

Със сигнал Вх. рег. №Ж-14-856/14г. по описа на ИВСС бяха 

дадени препоръки за подобряване работата на отдел „Изпълнение на 

наказанията”, които са изпълнени. Тревога буди увеличението на 

случаите, при които затворници са задържани над срока на 

наложеното наказание. Случаите с А. Ц. по пр. пр. №П-10/13 г., с Н. К. 

по пр. пр. №П-274/13г., с Г. Д. по пр. пр. №П-318/11г. са драстични. 

Необходимо е предприемането на по- ефикасни организационни мерки 

за недопускане на подобни случаи в бъдеще, в т.ч. обучение на 

прокурорите от отдел”Изпълнение на наказанията” в СГП и 

администрацията на Затвора, гр. София по въпросите за изчисляване 

размера на наказанието „лишаване от свобода”, особено когато 

присъдата е наложена от чуждестранен съд. 
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Периодично се извършват проверки на  книгите за изпълнение на 

наказанията, които следва да се отразяват ежемесечно в писмен вид 

в самите книги.  

относно гражданско - съдебния надзор и административно-

съдебния надзор: 

 

От анализа на дейността на СГП през проверявания период 

може да се направи извод за активно участие на прокурорите от 

СГП, ангажирани в осъществяването на гражданско-съдебния 

надзор. 

Проверяващият екип намира, че делата по ЗОДОВ, разглеждани  

и решавани в Административен съд- София- град, по които страна е 

Прокуратурата на република България следва да бъдат предмет на 

тематична проверка на ИВСС. 

Б. Инстанционен контрол: 

Продължаване на срока по чл. 234, ал.3, изр.2 от НПК: 

Административният ръководител на СГП, неговите заместници 

и прокурорите, които са удължавали сроковете на ДП съобразно 

правомощието си по чл. 234, ал.3, изр.1 от НПК са се произнасяли по 

исканията за продължаване на сроковете по дела на Софийска 

Районна прокуратура 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 или неговите 

заместници са посочвали 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. 

По всички проверени преписки, касаещи продължаване на срока 

на разследване по досъдебни производства писмата, с които е 
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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.  

Служебен контрол върху постановленията за прекратяване 

на наказателното производство: 

Прокурорите от СГП са осъществявали служебен контрол 

върху постановленията за прекратяване на наказателното 

производство, постановени от прокурорите в СРП.Няма съмнение, че 

ако през проверявания период беше направена пълна ревизия на СРП 

съгласно чл. 142, ал.2 от ЗСВ обхватът на служебния контрол щеше 

да бъде по- широк. 

При осъществяване на служебния контрол прокурорите от СГП 

са се произнасяли своевременно. Постановленията са добре 

мотивирани и правните изводи са добре обосновани. В случаите, 

когато са отменяли постановлението за прекратяване на СРП, 

прокурорите са давали подробни, конкретни и относими към случая 

указания. Препис от постановлението е изпращан на 

заинтересованите лица. 

Постановленията на прокурорите от СГП 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 СРП се установява с подпис на приемащия служител. 

При участието си по въззивни дела прокурорите от СГП са 

проявявали нужния професионализъм. 

По делата, взети на специален надзор надзорните прокурори от 

СГП са оказвали професионално съдействие и методическа помощ на 

компетентните по закон прокурор от СРП, а в определени случаи са 

осъществявали и служебен контрол върху постановените прокурорски 

актове.Изисквали са от съответните наблюдаващи прокурори да ги 

уведомяват за всички свои актове, по които може да се осъществи 

служебна проверка.Надзорните прокурори са осъществявали 
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задължителен служебен контрол върху постановленията на 

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. 

Към датата на настоящата проверка административното 

ръководство на СГП е променено.Съгласно Заповед №ПП-01-9283. 10. 

2014г. на главния инспектор на ИВСС неговата работа не е включена в 

предмета на тази проверка. Все пак по линия на косвения контрол 

проверяващия екип имаше възможност да добие впечатления от 

работата на градския прокурор на СГП г- н Христо Динев и неговите 

заместници. Установи се, че в резултат на много добрата 

организация, създадена от г- н Христо Динев голяма част от 

слабостите, допуснати през проверявания период са отстранени. 

 

В рамките на настоящата проверка бяха изискани и проверени: 

1. Наблюдателните производства на всички досъдебни  

производства, по които е допуснато нарушение на чл. 242, ал.3 от 

НПК, в т. ч. спрени и прекратени ДП; 

2. Всички прокурорски дела, по които е допуснато нарушение на 

чл. 242, ал.3 от НПК при изготвяне на обвинителни акт; 

3.По една преписка на всеки прокурор за 2012г. и по една 

преписка за всеки прокурор за 2013г. от следния вид: 

а/приключила с постановление за прекратяване; 

б/ приключила с постановление за спиране; 

в/внесена в СГС с обвинителен акт, по който делото е 

приключило с присъда; 

г/внесена в СГС с обвинителен акт, по който делото е 

приключило със споразумение; 

д/ внесена в СГС с постановление по чл. 78а от НК; 

е/ внесена в СГС със споразумение; 

ж/ преписки, по които е направено искане за вземане на мярка за 

неотклонение „ задържане под стража”; 
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з/протести; 

д/преписки по изпълнение на присъда; 

е/по участие в граждански или административни дела; 

4. Всички дела по ЗОДОВ, по които страна е прокуратурата на 

Република България; 

5. По една преписка на прокурорите от отдел 01 

„Специализиран” и от специализираното звено „Противодействие на 

престъпленията срещу финансовите интереси на Европейския съюз” 

за всяка година от проверявания период; 

6. Делата, образувани през 2010г. и 2011г., които към датата на 

настоящата проверка не са приключили; 

7. Делата с лица, задържани повече от 6 месеца към датата на 

настоящата проверка; 

 

Горепосочените изводи се основават единствено и само на 

проверените дела и документацията, предоставена от Софийска 

градска прокуратура. 

  

На осн. чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът към 

ВСС дава следните 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

І.Градският прокурор при СГП г- н Христо Динев: 

1. Да създаде необходимата организация служителите  в 

канцеларията на СГП: 

а/ да обработват и да докладват на съответните прокурори 

делата със задържани лица с „приоритет”; 

б/да докладват своевременно на съответните прокурори 

спрените дела, по които изтича срока по чл. 244, ал.8 от НПК 

2. Да предприеме необходимите стъпки  и да изиска от 

разследващите органи спрените дела, водени срещу известен 

извършител, които са изпратени от отделни прокурори, с оглед 

тяхното съхраняване в СГП съгласно т. 20 от Указание №55/14. 02. 

2008г. и Указание №55 от 1.04.2008г. на отдел ІІ на ВКП; 
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3.Да създаде необходимата организация при която спрените 

дела да се проверяват периодично за изтичане на предвидената в 

закона давност; 

4. По делата, по които се иска вземане на мярка за 

неотклонение „задържане под стража” да създаде необходимата 

организация, при която времето от фактическото задържане на 

лицето до изправянето му пред съда фактически да не надвишава 

повече от 2 дни; 

 

ІІ. Прокурорите от отдел „Изпълнение на наказанията”: 

а/При привеждане на присъдите в изпълнение да се 

съобразяват с практиката на съда при изчисляване на размера на 

наказанието”лишаване от свобода” особено, когато присъдата е 

наложена от чуждестранен съд; 

б/Да предприемат необходимите мерки и да не допускат 

лишени от свобода лица да бъдат задържани над срока на 

определеното им наказание; 

 

ІІІ.Прокурорите от СГП: 

1.Да спазват едномесечния срок по чл. 242, ал.3 от НПК;  

2. Да се произнасят по дела, по които има задържани лица с 

„приоритет”; 

3. Да осигурят своевременно комплектоване и изпращане в 

СГС на молбите по чл. 65, ал.1 от НПК; 

4.  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; 

5.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; 

6. Да работят активно по делата, спрени срещу известен 

извършител с оглед недопускане на прекратяването им поради 

изтекла давност; 

7. В постановлението за спиране да указват: 
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а/ препис от него да се изпрати на обвиняемия, както и на 

пострадалия или неговите наследници, съгласно чл. 244, ал.3 от 

НПК; 

б/постановлението може да се обжалва пред СГС от 

обвиняемия, пострадалия или неговите наследници в 7- дневен срок 

от получаването на преписа, съгласно чл. 244, ал.5 от НПК; 

8. В постановлението за прекратяване на наказателното 

производство да се произнасят по мярката за неотклонение и да 

указват препис от него да се изпрати на обвиняемия, пострадалия 

или неговите наследници съгласно чл. 243, ал.2 и 3 от НПК; 

9. При изготвяне на исканията за продължаване на срока да 

спазват стриктно чл. 234 от НПК и Указанията на Главния 

прокурор; 

9. Да полагат максимални усилия и да използват всички 

възможности на НПК, за да намалят броя на делата, върнати от 

съда и на делата, приключили с оправдателни присъди; 

10. Когато делото се внася с обвинителен акт и на ДП, 

обвиняемият е бил задържан на осн. чл. 64, ал.2 от НПК или срещу 

него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”, в 

приложението на обвинителния акт следва да се отразява датата 

на която е задържан, а в случай, че мярката за неотклонение е 

изменена- и датата на нейното изменение; 

11. При сключване на споразумение: 

а/ в случаите на условно осъждане да се определя на кого да се 

възложи възпитателната работа съгласно чл. 381, ал.5, т.4 от 

НПК във вр. с чл. 67 от НК;  

б/ да определят наказание, с което да се постигат целите, 

посочени в чл. 36 от НК; 

 

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 Градския прокурор при СГП, който да запознае с него 
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прокурорите и съдебните служители в СГП в едномесечен срок от 

неговото получаване. Градският прокурор при СГП 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- София и Главния прокурор на 

Република България като им се изпрати копие от настоящия Акт за 

резултати от извършена проверка. 

 

 

  

             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                       

                                                      …………….…….……………                                     

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

 

 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Христо 

Динев- градски прокурор при СГП. 

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 

 


