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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 
 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 
            

 
                                       

  
 

            
 

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА 
НА ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА – гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
 
 

В периода 13-24 октомври  2008г. на основание заповед № 
158/03.10.08г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 
програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 
Окръжна следствена служба гр. Велико Търново. Проверката бе извършена 
на 20.10.2008г. от  проверяващи - инспектор  -  Ясен Тодоров  и експерти 
Сия Иванчова и Димитрина Долапчиева.  
 Проверката беше извършена на място – в сградата на ОДП гр.Велико 
Търново, като проверяващите се запознаха непосредствено с 
организацията на административната дейност и организацията по 
образуването и движението на следствените дела, както и приключването 
им в установените срокове. 

Проверката беше извършена въз основа на предварително 
изработени критерии и при нея се установи следното: 

 
През 2007г. ОСлС – гр. Велико Търново е осъществявала дейността 

си в състав от дванадесет следователи /в това число и административен 
ръководител/. От щата има незаети две щатни бройки за младши 
следовател, т.е. работили са 10 души. Общият брой служители в ОСлС 
Велико Търново е 20 души през 2007 година,  като незаети са били една бр. 
шофьор и една бройка призовкар. Конкретно заетите длъжности са : главен 
счетоводител – 1 бр.; главен специалист /касиер-счетоводител/; 
административен секретар-1 бр.; системен администратор – 1 бр.; съдебен 
секретар-протоколист -  5 бр.; съдебен деловодител-2 бр.; разносвач 
призовки – 3 бр.; чистач – 2 бр.; пазач – невъоръжена охрана -  2бр.; 
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шофьор – 1бр. и домакин – 1 бр.  През 2008г.  както следователите , така 
и служителите са работили в същия състав. 
 Организационното и административно ръководство в ОСлС Велико 
Търново се осъществява от следовател  РАДКО ЙОНЧЕВ ХРИСТОВ, 
който е административен ръководител. 
 В ОСлС Велико Търново електронното разпределение на 
новопостъпилите дела и следствени поръчки е въведено, като след 
постъпването им в деловодството се разпределят на следователите в 
службата на принципа на случайния подбор и според поредността на 
постъпването им. 
 Ползват се правно-информационните продукти „Сиела” и „Апис ”.  
Използва се Централизираната информационна система на следствените 
служби, която е част от Единната информационна система на следствените 
служби за  противодействие на престъпността /ЕИСПП/,чрез която се 
обработват документите, свързани с досъдебното производство на съда, 
прокуратурата и полицията. 
 Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно 
изискванията, прегледно се попълват графите, книгите са прономеровани и 
прошнуровани, с подпис и печат на службата. 
  

През 2007г. в ОСлС – гр. Велико Търново са разследвани общо  555 
дела. От тях 29 бр. са образувани през периода, 67 бр. са образувани през 
предходни периоди, а възобновените дела са 459 бр., от които: 

- образувани срещу известен извършител – 447 
- образувани срещу неизвестен извършител – 108 

  Делата в двумесечен срок са 354 бр. , 95 дела са в срока, продължен 
от прокурора, 12 дела са в срок, продължен от Главния прокурор и 4 бр. 
дела са извън срок. 

Средната натовареност на следовател към 01.01.2007г. е била – 55,5 
досъдебни производства,   тъй като  през 2007 година са  работили 10 души 
а през отчетния период на 2008г. натовареността е  – 18.8 досъдебни 
производства.  

През отчетния период на 2008 г. образувани през периода са 8 бр. 
дела, образуваните през предходни години са 90, възобновените са също 90 
бр., от които 134 бр. са образувани срещу известен извършител и 54 бр. 
срещу неизвестен извършител. 

Делата в двумесечен срок са 114 бр. , 35 дела са в срока, продължен 
от прокурора, 1 дело е в срок, продължен от Главния прокурор и 1 дело е 
извън срок. 

ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през 2007 г. – общ брой  
465 дела, от тях: 
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- в двумесечен срок 354 бр.; в срок , продължен от прокурора – 95 
броя; в срок, продължен от Главния прокурор – 12 броя и 4 дела 
са извън срока. 

Върнатите от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал.2 от НПК 
са 7 броя и всички са с изпълнени указания на прокурора в срок. 
 От приключените дела – 144 броя са с мнение за съд, 195 броя са 
приключили с мнение за прекратяване и 126 бр. са приключени с мнение за 
спиране. 
 Според датата на образуване – 7 са новообразуваните досъдебни 
производства, образуваните през минали периоди  са 60 бр., а 
възобновените са 398 бр. 

ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през отчетния период на 
2008 г. – общ брой  151 дела, от тях: 

- в двумесечен срок 114 броя; в срок , продължен от прокурора – 35 
броя; в срок, продължен от Главния прокурор – 1 брой и 1 дело е 
извън срока. 

Върнатите от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал.2 от НПК 
са 5 броя и всички са с изпълнени указания на прокурора в срок. 
 От приключените дела – 26 броя са с мнение за съд, 81 броя са 
приключили с мнение за прекратяване и 44 бр. са приключени с мнение за 
спиране. 
 Според датата на образуване – 5 са новообразуваните досъдебни 
производства, образуваните през минали периоди  са 71 бр., а 
възобновените са 75 бр. 
 

ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП в края на отчетния период за  
2007г. 

Общият брой на  неприключените дела през 2007 година е 90 броя, 
като от  тях новообразуваните са 20 бр. и възобновените са 70 бр. Според 
извършителя – 74 дела са образувани срещу известен извършител, а 16  ДП 
са образувани срещу неизвестен извършител. От тези дела – 75 броя са в 
двумесечен срок, 11 бр. са в срок, продължен от прокуратурата и 4 броя са 
извън срока. 

ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП в края на отчетния период за  
2008г. 

Общият брой на  неприключените дела през проверявания период за 
2008 година е 37 броя, като от  тях новообразуваните са 3 бр. и 
възобновените са 31 бр., а останалите от минал период са 3 броя. Според 
извършителя – 26 дела са образувани срещу известен извършител, а 11  ДП 
са образувани срещу неизвестен извършител. От тези дела – 25 броя са в 
двумесечен срок, 10 бр. са в срок, продължен от прокуратурата и 2 броя са 
извън срока. 

СПРЕНИ  досъдебни производства през 2007 г. 
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Общият брой на спрените досъдебни производства през 2007г. е 1131 

/ през 2007г. са спрени 52 бр./ 
От тях : 
167 броя ДП са срещу известен извършител  /през 2007 г.те са 24 бр./, 

964 ДП са срещу неизвестен извършител /през 2007г. – 28 бр./- от тях 
новообразувани са 4 броя, а образуваните в предходни периоди досъдебни 
производства са 960. 

 СПРЕНИ  досъдебни производства през  първото полугодие на 2008 
г. 

Общият брой на спрените досъдебни производства през 
проверявания период на 2008г. е 766 / през 2008г. са спрени 20 бр./ 

От тях : 
94 броя ДП са срещу известен извършител  /през 2008 г.те са 10 бр./, 

672 ДП са срещу неизвестен извършител /през 2008г. –  10 бр./ - от тях  
новообразувани са 3 броя, а образуваните в предходни периоди досъдебни 
производства са 669. 

 
 
КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 
 
В хода на проверката на случаен принцип бяха проверени по две 

намиращи се при всеки следовател дела на производство и по две спрени 
дела. 
 1. Сл. д. № 2208/93г. по чл. 115 от НК – следовател Проданов. 
Спряно на 25.06.93г. срещу неизвестен извършител. С писмо от 25.04.05г. 
е направено искане за установяване местонахождението на делото. С 
писмо 03.10.07г. делото е изискано от ОП Велико Търново и на 
19.10.2007г. делото е върнато в ОСлС Велико Търново. Извършителят не 
е установен. На 30.09.08г. делото е изпратено с мнение за възобновяване и 
с Постановление от 08.10.08г. делото е възобновено от ОПВТ.  
 2. Сл. д. №  119/02г. – престъпление по чл. 198, ал.1 от НК- 
следовател Проданов. Спряно с Постановление за спиране на 09.11.2004г. 
като в този период продължават издирвателните мероприятия. На 
02.10.08г. е установено, че търсените лица са напуснали пределите на 
страната и са обявени за ОДИ. 
 3. Сл. д. № 107/02г. – следовател Ангелова. На 01.04.2002г. спряно 
срещу известен извършител. На 08.10.2008г. с Постановление делото е 
възобновено поради  откриване местонахождението на извършителя. 
Привлечен като обвиняем на 08.10.2008г. призовани са свидетели, 
насрочен е разпит по делегация. 
 4. Сл. д. № 453/05г.- следовател Ангелова. Делото е образувано на 
09.07.03г. за престъпление по чл. 255, ал.1, вр. чл. 26 от НК. Спирано и 
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възобновявано до 11.04.2006г., когато е изготвено заключително 
постановление с мнение за прекратяване. ВТОП върнала делото за 
доразследване, след продължаване на срока. На 20.09.06г. следователят 
дава заключение за спиране, няма привлечени лица, спряно на 03.10.06г. от 
ВТОП. 
 5. Сл. д. № 621/04г.  по чл. 210, ал.1, т.5 вр. чл. 209, ал.1 от НК -
следовател Кръстев. Изготвено заключително постановление с мнение за 
спиране от 02.08.05г.  Извършителят е обявен за ОДИ – няма резултат 
от издирването, деецът все още е в неизвестност. 
 6. Сл. д. № 669/97г. по чл. 198, ал.1 от НК – следовател Пл.Проданов. 
Спряно 19.09.2007г. поради неразкриване местонахождението на 
уличения. С постановление от 04.09.2008г. наказателното производство е 
възобновено с постановление на Ц. Попов. 
 7. Сл. д. №139/1999г. – следовател Проданов. С постановление от 
23.03.1999гг. прокурор Калчев е спрял наказателното производство. До 
29.03.2007г. по него не е работено, докато на 29.03.2007г. прокурор Радев 
дава подробни указания за изпълнение. На 02.10.2008г. Г. Т. и А.Ш. са 
обявени за ОДИ. 
 8. Сл. д. №107/2002г., което всъщност е възобновено сл.д. 
№634/2000г. – следовател Проданов. Делото е срещу Ив.Ив. П. и е водено 
по чл. 209 от НК. С телеграма 6170 от 14.11.2000г. лицето е обявено за 
ОДИ. С постановление за спиране от 01.04.2002г. прокурор Калчев от РП 
- гр. Велико Търново спира наказателното дело поради неразкриване 
местопребиваването на уличения. С писмо от 03.04.2007г. прокурор 
Чакърова от РП иска справка какво е предприето. На 01.09.2008г. 
следовател Ангелова изпраща писмо до Окръжна Дирекция на полицията, 
с което  иска писмена справка за резултатите от издирването. Делото е 
възобновено от следовател Ангелова, като е потвърдено, че лицето ще се 
яви на 09.10.2008г. 
 9. Сл. д. №841/2004г. водено от следовател Ангелова срещу Северин 
Алексиев и др.на основание чл. 255, ал.1 от НК.  Делото е спряно. Искано е 
удължаване на срока с 4м. и с постановление срока е удължен. 
 10. Сл.дело № 3/08г., пр.пр.№ 205/08г. по описа на ВТОП. Образувано 
срещу НИ за престъпления по чл.212а ал.1 и чл319 ал.1 от НК. След 
получаването на новообразуваното дело в ОСлС гр.Велико Търново то е 
разпределено на „случаен принцип”на следовател Тихомир Стоев. След 
това обаче, наблюдаващият прокурор Светослав Калчев с постановление 
от 17.03.2008г.е иззел от него делото и го е възложил на следовател 
Людмил Мануилов. Това свое действие прокурор Калчев е аргументирал 
със „специалната подготовка в областта на компютърните 
престъпления” от страна на следовател Л.Мануилов. В ОСлС 
гр.В.Търново обаче няма специализация на следователите по видове 
престъпления /криминални, икономически, по транспорта, компютърни и 
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др./ и по този начин прокурор Калчев е заобиколил принципа на чл.9 ал.1 
от ЗСВ. В разговор с окръжния прокурор Таня Недкова се установи, че 
това е единственият такъв случай, когато прокурор е иззел дело от вече 
определен на „случаен принцип” следовател и го е възложил на друг.  

 
 
КОНСТАТАЦИИ : 
 
От проверката  на случайно подбрани ДП се установи, че ритмично 

се извършват ПСД и се спазват дадените прокурорски указания с оглед 
приключването им. 

Спрените дела по устно разпореждане на прокурорите от Велико 
Търново се намират при следователите.  

Съгласно Заповед на Главния прокурор на всеки 3 месеца делата 
срещу известен извършител и на всеки 4 месеца делата срещу неизвестен 
извършител, следователите възлагат с предложения  на съответните 
районни полицейски управления по местоизвършване на престъпленията 
да извършат проверка дали са отпаднали основанията за спиране на 
производството.  

За резултатите от издирването писмено се уведомяват 
наблюдаващите прокурори. 

По всички дела срещу известен извършител се изготвят и изпращат 
предложения до съответните полицейски управления  за издирване на 
лицата /обвиняеми или свидетели/. 

Директорът на ОСлС гр.Велико Търново осъществява само 
административно - ръководни функции и не провежда разследване по 
досъдебни производства. 

Веществените доказателства в гр. Велико Търново и териториалните 
отделения – Горна Оряховица, Павликени, Свищов и Елена се съхраняват  
в обособени помещения и се описват в регистър, в който се отразява – 
дата, номер на сл.д., протокол за изземване, от кого са иззети, името на 
следователя и подпис. Тази информация е въведена в компютърна 
програма. 
 
 
 
ПРЕПОРЪКИ: 
 

- С оглед настоящата  по-малка натовареност на следователите да 
се извършват ритмично ПСД по всички дела 

- Да се докладват на наблюдаващите прокурори проектите на 
постановления за привличане в качеството на обвиняем 
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- Да се докладват на наблюдаващите прокурори делата преди 
предявяване на разследването 

- Стриктно да се спазват процесуалните срокове 
- При неустановено местоживеене и невъзможност за призоваване 

на известен извършител лицето първо да се обяви за ОДИ и едва 
след това делото да се изпраща с мнение за спиране в 
прокуратурата 

- Да се използва института на „задочното производство” при 
спрените дела срещу ИИ 

 
 
Приложение: Справки за дейността на ОСлС – гр. Велико Търново за 2007г. и първото 
шестмесечие на 2008г. 
 

 
12.12.2008г.   ИНСПЕКТОР: 
   София           /Ясен Тодоров/  
 

 
    ЕКСПЕРТИ:  
      /Долапчиева/        /Иванчова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


