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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-01-90/29.09.2014 г.  на Главния инспектор на ИВСС. 

 
Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-90/29.09.2014 г. и № ПП-01-

6/04.03.2015 г. на Главния инспектор, плановата проверка се осъществи от 
екип, включващ инспектор Албена Кузманова и експерти – Иван Тенчев и 
Соня Стайкова. 

 
Цел и обхват на проверката – проверка на организацията на 

административната дейност на Софийска градска прокуратура, на 
организацията на образуването, движението иприключването на преписките 
в СГП за 2012 и 2013 г.; на административната дейност, образуване, 
движение и приключване  на следствените дела в СО към СГП за 2012 и 2013 
г. 

  
Методология  за провеждане на проверката – основава се на приетата 

от ИВСС обща методика за извършване на планови проверки. 
 
Подготвителен етап на плановата проверка – проучване и анализ на 

Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. на Софийска градска 
прокуратура; изискване и предоставяне от Окръжна прокуратура на справки, 
относно: организацията на административната дейност на прокуратурата 
/справка №1/, организацията на образуването и движението на преписките 
/справка № 2/, справка относно дейността ОСлО в СГП. Справките включват 
данни за 2012 г. и 2013 г. и отразяват индивидуалната натовареност на 
прокурорите и следователите за същия период.  

 
 
 
Актът с резултатите от проверката се състои от две части: 
 
1. Част  първа  – Проверка на Софийска градска прокуратура в 

обхвата, посочен по-горе: организация на административната 
дейност на СГП и организация на образуването и движението на 
преписките. 

2. Част втора – Проверка на СлО към СГП 
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ЧАСТ ПЪРВА 
 

СОФИЙСКА  ГРАДСКА  ПРОКУРАТУРА  
 
  
 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 
 
І. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 
 
1. Щатна осигуреност и материална база.  
1.1. Прокурори: 
 
 Административен ръководител - Николай Анестиев Кокинов от 

21.12.2011 г. до 29.04.2013 г. 
С Решение по Протокол № 17/29.04.2013 г., т.1.1., ВСС освобождава, 

на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ във вр. с чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ, 
Николай Анестиев Кокинов от заеманата длъжност “административен 
ръководител – градски прокурор” на СГП, считано от датата на вземане на 
решението. 

С Решение по Протокол № 19/16.05.2013 г., д.т. 10, ВСС определя 
основание чл. 175, ал.4, изр.2 от ЗСВ, Евгени Диков – прокурор във ВКП 
(командирован в СГП) за изпълняващ функциите на административен 
ръководител – градски прокурор на СГП, считано от датата на вземане на 
решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

С Решение на ВСС по Протокол № 2 от 16.01.2014 г. назначен на 
длъжност „Административен ръководител – градски прокурор на СГП“  е 
Христо Димитров Динев, който встъпва в длъжност на 23.01.2014 г.  

Христо Димитров Динев – 23.01.2014 г. и към настоящия момент. 
 
Заместник административни ръководители: 
 

 Бисер Стефанов Кирилов - от 25.07.2011г. до 06.02.2014 г. – 
Ръководител на отдел II „Престъпления против Републиката, личността 
и собствеността“; 

 Божидар Георгиев Джамбазов - от 15.11.2006г. до 06.02.2014 г. – 
Ръководител на отдел VI „Международно-правно сътрудничество“; 

 Маргарита Илиева Немска от 08.02.2012г. до 06.02.2014 г. – 
Ръководител на III отдел „Общоопасни престъпления и престъпления 
извършени от служители на МВР и ДАНС“; 



4 
 

 Роман Николов Василев - от 27.09.2006г. до 06.02.2014 г. – Ръководител 
на I отдел „Пране на пари и финансово-данъчни престъпления“; 

 Сергей Петров Стойчев - от 29.10.2009г. до 06.02.2014 г. – 
Ръководител на отдел IV отдел „Съдебен и изпълнение на наказанията“ 
/присъди, преписки, свързани с изпълнение на наказанията, ЕЗА и 
екстрадиции/. 

 Ангел Божиков Илиев - от 29.10.2009 г. до 19.07.2012 г. – Ръководител 
на V отдел „Административно-съдебен надзор, гражданско-съдебен 
надзор и надзор за законност“ /АСН, ГСН и НЗ/. 

 
С Решение на ВСС по Протокол № 6 от 06.02.2014 г. са освободени 

горепосочените заместници на Градския прокурор и са назначени на 
длъжност „Заместник-градски прокурор“ прокурорите, както следва: 

 
 Емилия Михайлова Русинова - 10.02.2014 г. – Отдел 01 

„Специализиран“; 
 Куман Атанасов Куманов  - 10.02.2014 г. – Отдел 02 „Икономически“; 
 Чавдар Стоянов Ангелов  - 10.02.2014 г. – Отдел 03 „Криминален“ 
 Николай Василев Русинов - 10.02.2014 г. – Отдел 04 „Международен и 

изпълнение на наказанията“; 
 Явор Димитров Димитров -  10.02.2014г. – Отдел 05 „Надзор за 

законност, гражданско-съдебен и административно-съдебен“; 
 Зорница Захариева Таскова -  10.02.2014 г. – Отдел 06 

„Административен“. 
 

През 2012 г. общият брой на прокурори в СГП е бил 90, през 2013 г. – 
до 95, като в таблица е Справка № 1 за 2012 и 2013 г. е посочен броят на 
действително заетите прокурори по месеци – между 67 и 87 /за 2012 г./ и 
между 81 – 91 /за 2013 г./. В допълнителни справки се сочи ползването на 
отпуск за прокурорите от СГП. 
  Всеки месец броят на незаетите щатни бройки  - между 21 и 30 – за 
2012 г. и между 20 и 31 – за 2013 г., се подава на отдел „Административен“ 
при ВКП. През 2012 г. няма обявени от ВСС конкурси за първоначално 
назначаване или за повишаване в длъжност и преместване на прокурори. 
През 2013 г. ВСС е обявил един конкурс /ДВ бр.98/12.11.2013 г./ за 
повишаване в длъжност и преместване за 21 щатни бройки - прокурор. Към 
момента на проверката конкурсът е в процедура. През месец март 2015 г. са 
встъпили в длъжност 18 прокурори, а по отношение на останалите трима 
предстои решението да влезе в сила.  
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 Кадровата обезпеченост в СГП е решена, чрез командироване на 
прокурори от други прокуратури. 

 
Периодично атестирани и повишени в ранг за 2012 г. и 2013 г. са 

следните прокурори:  
- Илиана Евстатиева Стойкова – Черногорова – 26.01.2012 г.  
- Маргарита Илиева Немска – 14.02.2012 г.  
- Митко Георгиев Димитров – 16.02.2012 г.  
- Георги Петров Тафров – 21.02.2012 г.  
- Иван Симеонов Аврамов – 22.02.2012 г.  
- Станимир Димитров Димитров – 24.02.2012 г.  
- Любомир Тодоров Мирчев – 29.02.2012 г.  
- Георги Светославов Христов – 03.04.2012 г.  
- Драгомир Богданов Янчев – 04.04.2012 г.  
- Емилия Михайлова Русинова – 17.04.2012 г.  
- Роман Николов Василев – 20.04.2012 г.  
- Ваня Илиева Илиева – 21.04.2012 г.  
- Севдалин Цанков Цанков – 23.05.2012 г.  
- Росица Георгиева Слабакова – Каракачанова – 25.09.2013 г.  
- Юлиана Миткова Христова – 25.09.2013 г.  
- Нели Гавраилова Златкова – 12.11.2013 г. 
 
През 2014 г. е назначен Градски прокурор, след проведен конкурс от 

ВСС и трима заместници на градския прокурор - без конкурс, само с 
предложение от Градския прокурор. 

ВСС е обявил конкурс за първоначално назначаване за шест щатни 
бройки /ДВ бр. 46/03.06.2014 г./, чиято процедура се очаква да финализира 
км края на м. март 2015 г. 

 
Към 15.09.2014 г. в СГП има незаети 46 щатни бройки за прокурори. 
 
1.2. Администрация 
Администрацията в СГП е организирана в Обща и Специализирана 

администрация, като през 2012 и 2013 г. общият брой съдебни служители в 
СГП възлиза на 189, през 2014 г. е 190. В годините на проверявания период 
съдебните служители от специализираната администрация не са разделяни 
по отдели.1 
  

                                         
1 Подробна разбивка по позиции се съдържа в Справка № 1 за съответните години. 
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 През 2012 г.: 
 на постоянен трудов договор – 187 
 на срочен договор – 9 
 по заместване – 9 
 незаети бройки – 2 
 

През 2013 г.: 
 на постоянен трудов договор – 184 
 на срочен договор – 8 
 по заместване – 5 
 незаети бройки – 5 
 

Съотношението между общия брой съдебни служители и магистрати 
/прокурори и следователи/  в СГП е както следва:  

2012 г. - 189 съдебни служители : 190 магистрати – 0.99 – 99 % 
2013 г. -189 съдебни служители : 195 магистрати – 0.97 – 97 %. 
 
Съотношение  между съдебни служители и прокурори: 
2012 г. - 45 съдебни служители – специализирана администрация : 90 

прокурори – 0.5 – 50 %; 
2013 г. - 47 съдебни служители – специализирана администрация : 95 

прокурори – 0.49 – 49 %. 
 
2012 г. - 64 съдебни служители – обща  администрация : 90 прокурори 

– 0.71 – 71 %; 
2013 г. - 66 съдебни служители – обща  администрация : 95 прокурори 

– 0.69 – 69 %. 
 

Прокурорски помощници  

В СГП през  2012 г. и 2013 г. са предвидени 5 щатни бройки за 
прокурорски помощници, чиято дейност е уредена със Заповед № 
352/21.04.2009 г. Същите са разпределени по отделите в СГП. 

Със заповед № 1727/11.06.2012г., № 605/01.04.2013 г. и № 
1721/15.06.2013 г.  са определени индивидуалните и функционални 
задължения на всеки съдебен служител от специализираната 
администрация.  

Атестирането на съдебните служители в СГП е извършвано съгласно 
Правилника за организацията и дейността на администрацията на ПРБ, като 
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ежегодната организация е уредена със заповеди: заповед № 546/13.03.2012 г., 
заповед № 792/06.04.2012г., съгласно която е извършено повишаване в ранг 
на 17 съдебни служители; заповед № 2815/09.10.2012 г.; заповед № 
3103/19.11.2012 г., съгласно която  е извършено повишаване в ранг на 22 
съдебни служители; заповед № 548/25.03.2013 г.; заповед № 961/08.05.2013 
г.,съгласно която е извършено повишаване в ранг на 27 съдебни служители; 
заповед № 2568/23.10.2013 г.; заповед № 2794/19.11.2013 г., съгласно която е 
извършено повишаване в ранг на 10 съдебни служители.2 

 
1.3. Материално-техническо обезпечаване и  сграден фонд 
  

          Софийска градска прокуратура ползва кабинети в сградата на бул. 
„Витоша“ № 2, ет.2, сградата на ул.“Съборна“ – СОП, сградата на бул.“Черни 
връх“ № 45 и ул. „Монтевидео“ № 21. В кабинетите прокурорите са най-много 
по трима в стая, оборудвани с компютри и електронна поща – указанията, 
заповедите и др. се изпращат за сведение и изпълнение по електронна поща и 
се публикуват на ведомствения сайт на СГП.  

 На всички компютри в СГП има достъп до правните програми и УИС /с 
изключение на Регистратурите за класифицирана информация/.  

 Администрацията е разположена в няколко кабинета, в някои от стаите 
служителите са по десет на брой, което затруднява работата. Не всички 
служители работят с компютър. 

 Адвокатска стая не е осигурена, но гражданите и адвокатите могат да 
правят справки в „Информационен център“ – ст. 79 и в „Регистратура на 
СГП“ – ет. 2. 

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

Информационно обслужване, статистика и анализ. 
 
Съгласно представените на ИВСС справки през проверявания период в 

СГП се водят следните книги: 
 Водени на основание Правилника за организация на дейността 

на администрацията на ПРБ: 
 входящи дневници и азбучници към тях; 
 изходящ дневник; 

 
 
 
 
 

                                         
2 Цитираните заповеди са приложени към настоящия Акт 
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    Водени по указание на ВКП: 
 описни книги на досъдебните производства и азбучници към 

тях: разследвани от разследващ полицаи, разследвани от 
следовател; 

 книга на задържаните лица и азбучник към нея; 
 описна книга за екстрадиции; 
 книга за изпълнение на присъди и азбучник към нея; 
 описна книга по обвинителни актове и азбучник към нея; 
 описна книга за споразуменията и азбучник към нея; 
 описна книга за делата, внесени в съда с предложение по чл. 

78а и азбучник към нея; 
 книга за протести по НОХД и присъдни преписки; 
 книга за върнатите от съда наказателни производства, внесени 

с обвинителни актове и споразумения; 
 книга за постъпили ревизионни актове за проверка и азбучник 

към нея; 
 регистър на спрени досъдебни производства срещу неизвестен 

извършител – на електронен носител; 
 регистър на спрени досъдебни производства срещу известен 

извършител – на електронен носител; 
 регистър за обвиняеми лица, срещу които са образувани и се 

водят две и повече досъдебни производства – на електронен 
носител; 

 регистър за делата на специален надзор от горестоящи 
прокуратури и азбучник към нея – на електронен носител; 

 книга на постъпилите сигнали и издадените становища от 
Комисията по професионална етика към СГП; 

 книга за отчитане на извънредния труд; 
 регистър за дисциплинарните производства и предприетите по 

чл.327 от ЗСВ „мерки" срещу магистрати от СГП; 
 входящ регистър на обществени поръчки; 
 регистър на предоставената документация за обществена 

поръчка -  на електронен носител; 
 регистър на договорите за възлагане на обществени поръчки и 

публични покани – на хартиен и електронен носител; 
 регистър на декларациите на съдебните служители по ЗПУКИ 

– на електронен носител. 
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Водени по собствена преценка: 
 докладна книга за досъдебни производства и преписки – на 

електронен носител; 
 описна книга на възложените предварителни проверки; 
 регистър на постановените оправдателни присъди; 
 докладна книга на входящите европейски заповеди за арест; 
 дневник за регистриране на въззивни от общ характер дела; 
 докладна на молбите за правна помощ и преписките на затвора; 
 регистър за посещенията на местата за лишаване от свобода;  
 тетрадка за обратни разписки и номера на прокурорски преписки, 

изпратени по пощата; 
 Докладна на присъдите, относно произнасянето на прокурорите с 

постановления, разпореждания, предложения, резолюции; 
 заповедна книга; 
 книга за регистриране на издадените болнични листа; 
 регистър на заявленията за достъп до обществена информация – 

на хартиен и електронен носител; 
 регистър за дисциплинарните производства за служители от 

СГП; 
 регистър за водене отпуски на магистрати и съдебни служители. 

 
Книги, регистри и дневници, водени в Регистратурата за 

класифицирана информация: 
 Регистър за регистриране на отчетни документи. 
 Регистър за регистриране на изходящи материали, съдържащи 

класифицирана информация с ниво на класификация “Строго 
секретно” . 

 Регистър за регистриране на входящи материали, съдържащи 
класифицирана информация с ниво на класификация “Строго 
секретно”. 

 Регистър за регистриране на изходящи материали, съдържащи 
класифицирана информация с ниво на класификация “Секретно”, 
“Поверително” и “За служебно ползване”. 

 Регистър за регистриране на входящи материали, съдържащи 
класифицирана информация с ниво на класификация “Секретно”, 
“Поверително” и “За служебно ползване”. 

 Регистър за регистриране на документи, свързани с искания за 
прилагане на специални разузнавателни средства.  
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 Регистър за отчет на размножени документи, съдържащи 
класифицирана информация. 

 Индивидуални тетрадки на всеки магистрат за отразяване 
движението на материалите в рамките на СП. 

 Регистър за отчет на изходящи експедиционни писма. 
 Регистър за отчет на входящи експедиционни писма. 
 Регистър за протоколите за унищожаване на информацията, 

събрана в резултат от прилагането на СРС, съгласно чл. 31, ал. 1 
от Закона за специалните разузнавателни средства. 

 Регистър за отчет на носители за многократен запис (дискети, CD, 
видео касети, аудио касети и др.), съдържащи класифицирана 
информация. 

 Регистър за отчет на печатите и щемпелите. 
 Регистър за водене на служителите, допуснати до работа с 

материали, съдържащи класифицирана информация с ниво на 
класификация “Строго секретно”, “Секретно” и “Поверително”. 

 Регистър за отчет на проведено обучение в областта на 
сигурността на лицата, допуснати за работа с класифицирана 
информация. 

 Регистър за отчет на работните тетрадки, съдържащи 
класифицирана информация. 

 Регистър за отчет на документи, свързани с искания по Закона за 
електронните съобщения. 

 Регистър за отчет на постъпила информация по чл. 25 от ЗСРС, 
съобщения, справки и оптични носители. 

 Регистър за издадени разрешения за достъп до класифицирана 
информация и удостоверения за сигурност, откази за издаването 
им, за отнети или прекратени разрешения, за отнемане на 
удостоверение за сигурност. 

 Регистър за отчет на описите на сборовете от документи (ВДС). 
 Регистър за регистриране на документи, свързани с анонимни 

/защитени/ свидетели. 
 Регистър за регистриране на входящи материали, съдържащи 

информация по искания за ВДС; 
 
През 2012 г. 57 от книгите са водени на хартиен носител, а на 

електронен – 9 бр. За сравнение за 2013 г. и към момента на хартиен носител 
се водят 60 бр. книги, а на електронен носител – 8 бр. 
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Проверени на място са следните книги, регистри и дневници, 

водени в Софийска градска прокуратура: 
 
Входящ дневник: 
За 2012 г. се водят  13  книги: 
Том 1: от № 1 до № 920. 
Прономерован и прошнурован, липсва печат на СГП, без подпис на 

длъжностно лице,  липсва отбелязване броя на листите, които се съдържат. 
Започнат е на 03.01.2012 г.  и е приключен на 15.02.2012 г., като не е 
приключен по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, 
последен номер на книгата, няма данни за извършвани проверки. 
Изобилстват допълнителни листчета с данни от образуването и движението 
на преписките. Част от листовете на книгата са разкъсани, като по този начин 
не може да се направи справка по движението на преписките: от № 906 до № 
920. 

 
Том 2: от № 921 до № 1820. 
Прономерован и прошнурован, липсва печат на СГП и подпис на 

длъжностно лице,  отбелязани са листите, които се съдържат. Започнат е на 
05.01.2012 г.  и е приключен на 23.03.2012 г., но не по надлежния ред - 
липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер на книгата, 
няма данни за извършвани проверки. Изобилстват допълнителни листчета с 
данни от образуването и движението на преписките.  

 
Том 3: от № 1821 до № 2700. 
Прономерован и прошнурован, липсва печат на СГП, без подпис на 

длъжностно лице, отбелязан е броят на листите, които се съдържат. Започнат 
е на 15.02.2012г. и е приключен на 26.03.2012 г., но не по надлежния ред - 
липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер на книгата, 
няма данни за извършвани проверки. Изобилстват допълнителни листчета с 
данни от образуването и движението на преписките. Част от листовете са 
разкъсани, като по този начин не може да се направи справка по движението 
на преписките: от № 1823 до №1826. 

 
Том 4: от № 2701 до № 3600. 
По всички томове вписването започва от трета страница, като 

предходните са номерирани, но празни. Настоящият том започва от 7 
страница. 
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Прономерован и прошнурован, липсва печат на СГП, без подпис на 
длъжностно лице, отбелязан е броят на листите, които се съдържат – 183. 
Започнат е на 26.03.2012г. и е приключен на 04.07.2012 г., но не по 
надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер 
на книгата, няма данни за извършвани проверки. Изобилстват допълнителни 
листчета с данни от образуването и движението на преписките. Част от 
листовете са разкъсани, като по този начин не може да се направи справка по 
движението на преписките: № 3600, № 3587. 

 
Том 5: от № 3601 до № 4500. 
Прономерован и прошнурован, липсва печат на СГП, без подпис на 

длъжностно лице, отбелязан е броят на листите, които се съдържат. Започнат 
е на 26.03.2012г. и е приключен на 09.05.2012 г., но не по надлежния ред - 
липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер на книгата, 
няма данни за извършвани проверки. Изобилстват допълнителни листчета с 
данни от образуването и движението на преписките.  

 
Том 6: от № 4501 до № 5400. Започва от седма страница. 
Прономерован и прошнурован, липсва печат на СГП, без подпис на 

длъжностно лице, отбелязан е броят на листите, които се съдържат – 188. 
Започнат е на 09.05.2012г. и е приключен на 18.06.2012 г. Не е приключен по 
надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер 
на книгата, няма данни за извършвани проверки. Изобилстват допълнителни 
листчета с данни от образуването и движението на преписките.  

 
Том 7: от № 5401 до № 6300. 
Прономерован и прошнурован, липсва печат на СГП, без подпис на 

длъжностно лице, отбелязан е броят на листите, които се съдържат – 187. 
Започнат е на 18.06.2012г. и е приключен на 26.07.2012 г., но не по 
надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер 
на книгата, няма данни за извършвани проверки. Изобилстват допълнителни 
листчета с данни от образуването и движението на преписките. 

 
Том 8: от № 6301 до № 7200. Започнат е от седма страница. 
Прономерован и прошнурован, липсва печат на СГП, без подпис на 

длъжностно лице, отбелязан е броят на листите, които се съдържат – 184. 
Започнат е на 04.07.2012 г. и е приключен на 11.10.2012 г., но не е 
приключен по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, 
последен номер на книгата, няма данни за извършвани проверки. 
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Изобилстват допълнителни листчета с данни от образуването и движението 
на преписките. 

 
Разминаванията по дневниците относно първоначално завеждане на 

датата на съответната преписка е следствие на обработването от два 
различни отдела: преписки по досъдебното производство и такива за 
продължаване на срока по преписки от долу стоящата прокуратура. От 
2014 г. при подвързването на тези дневници върху тях се отбелязват двата 
вида.  

Том 9: от № 7201 до № 8100. Започнат е от седма страница. 
Прономерован и прошнурован, липсва печат на СГП, без подпис на 

длъжностно лице, отбелязан е броят на листите, които се съдържат – 184. 
Започнат е на 30.07.2012 г. и е приключен на 18.09.2012 г., но не по 
надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер 
на книгата, няма данни за извършвани проверки. Изобилстват допълнителни 
листчета с данни от образуването и движението на преписките. 

 
Том 10: от № 8100 до № 9000. Започнат е от седма страница. 
Прономерован и прошнурован, липсва печат на СГП, без подпис на 

длъжностно лице, отбелязан е броят на листите, които се съдържат – 192. 
Започнат е на 19.09.2012 г. и е приключен на 29.10.2012 г., но не по 
надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер 
на книгата, няма данни за извършвани проверки. Изобилстват допълнителни 
листчета с данни от образуването и движението на преписките. В края на 
тома е отбелязано, че дневникът съдържа 192 листа – от № 9001 до № 9900, 
което не отговаря на истината и същото е подписано от Ели Койнарска – 
която към настоящия момент изпълнява длъжността „Главен специалист 
„Човешки ресурси”. Липсват данни за движението на преписките – от № 
8995 до № 9000, като  страниците са разкъсани.  

 
Том 11: от № 9001 до № 9900. Започнат е от седма страница. 
Прономерован и прошнурован, липсва печат на СГП, без подпис на 

длъжностно лице, отбелязан е броят на страниците, които се съдържат – 184. 
Започнат е на 11.10.2012 г. и е приключен на 14.12.2012 г., но не по 
надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер 
на книгата, няма данни за извършвани проверки. Изобилстват допълнителни 
листчета с данни от образуването и движението на преписките. Липсват 
данни за движението на преписките – от № 9891 до № 9895 – разкъсани са 
страниците, като липсват парчета от тях. 
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Том 12: от № 9901 до № 10820.  
Прономерован и прошнурован, липсва печат на СГП, без подпис на 

длъжностно лице, отбелязан е броят на страниците, които се съдържат – 190. 
Започнат е на 01.11.2012 г. и е приключен на 11.12.2012 г., но не по 
надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер 
на книгата, няма данни за извършвани проверки. Изобилстват допълнителни 
листчета с данни от образуването и движението на преписките. Липсват 
данни за движението на преписките – от № 10800 до № 10815 – разкъсани са 
страниците, като липсват парчета от тях. 

 
Том 13: от № 10821 до № 11740 – в съответствие с отбелязано върху 

дневника. Започнат е  от седма страница. 
Прономерован и прошнурован, липсва печат на СГП, без подпис на 

длъжностно лице, отбелязан е броят на страниците, които се съдържат – 187. 
Започнат е на 12.12.2012 г. и последният записан номер е 11053 от 30.12.12 
г. Явно за календарната година това е последният номер. Не е приключен по 
надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер 
на книгата, няма данни за извършвани проверки. Изобилстват допълнителни 
листчета с данни от образуването и движението на преписките.  

 
Азбучник на присъдите по делегация: 
Използва се дневник по образец и се води от 01.01.2000 г. и към 

момента. Не е прономерован и прошнурован. Не е приключен по надлежния 
ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер на 
книгата, няма данни за извършвани проверки.  

 
Азбучник за изпълнение  на присъдите с наложено наказание 

пробация: 
Използва се дневник по образец и се води от 01.01.2006 г. до 31.01.2013 

г. Не е прономерован и прошнурован. Не е приключен по надлежния ред - 
липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер на книгата, 
няма данни за извършвани проверки.  

 
Книга за изпълнение на присъдите по делегация: 
Води се от 2000 г., като не е прономерована и прошнурована и не са 

номерирани страниците. Книгата не се приключва по надлежния ред – има 
възможност за дописване. Няма данни за извършвани периодични 
проверки – т.е. всеки месец. Календарните 2012 и 2013 години не са 
приключени по надлежния ред. 
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За 2012 г. са вписани  25 присъди. Налице са подлепващи листчета. 
 По данните от книгата се установяват преписки, по които има 

забавено изпълнение на присъдите: вх. № 10/12 г. – получено на 30.05.12 г. 
и изпратено за изпълнение на 13.06.2012 г. – наложеното наказание е 6 
месеца пробация.; вх. № 23/12 г. – получено за изпълнение на 22.11.2012 г. и 
изпратено за изпълнение на 03.12.2012 г. – наложеното наказание е 5 месеца 
ЛОС и 1г. и 6 м. ЛПУМПС. 

 
За 2013 г. са вписани 22 присъди. По данните от книгата се установи 

преписки, по които има забавено изпълнение на присъдите: вх. № 11/13 г. 
– получено за изпълнение на 23.05.2013 г. и изпратено за изпълнение на 
05.06.2013 г. Наложеното наказание е 10 години „лишаване от свобода”; вх. 
№ 18/13 г. – получено на 23.07.2013 г., изпратена за изпълнение 07.08.13 г. 
като наложеното наказание е 11 месеца лишаване от свобода. 

 
Книга за изпълнение на присъдите: 
Том 1: 
Не е прономерована и прошнурована, не са номерирани страниците и 

се води от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г. Вписани са 355 присъдни преписки. 
Книгата не се приключва по надлежния ред – има възможност за дописване. 
Проверяващият екип не установи данни за извършвани периодични 
проверки – т.е. всеки месец. Календарната 2012 година не е приключена по 
надлежния ред. 

По данните от книгата се установяват преписки, по които има 
забавено изпълнение на присъдите:  

вх. № 4/12 г. – получено за изпълнение на 06.01.12 г. и приведено в 
изпълнение на 25.01.2012 г. – наложеното наказание е 2 години лишаване от 
свобода;   

вх. № 7/12 г. – получена за изпълнение на 06.01.2012 г. и изпратено на 
08.02.2012 г. – наложеното наказание е 2 години лишаване от свобода;   

вх. № 11/12 г. – получена за изпълнение на 17.01.2012 г. и изпратено на 
30.01.2012 г. – наложеното наказание е 5 години лишаване от свобода;   

вх. № 17/12 г. – получена за изпълнение на 17.01.2012 г. и изпратено на 
01.02.2012 г. – наложеното наказание е 10 месеца лишаване от свобода;   

вх. №69/12 г. – получена за изпълнение на 06.03.2012 г., като присъдата 
е влязла в сила на 29.02.2012 г. В книгата е отбелязано привеждане в 
изпълнение на 28.11.2012 г., като на 15.01.2013 г. СГП е уведомена, че 
присъдата е приведена в изпълнение, считано от 07.01.2013 г. Наказанието е 
2години и 10 месеца лишаване от свобода;   
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вх. № 145/12 г. – получена за изпълнение на 09.05.2012 г., като 
присъдата е влязла в сила на 03.05.2012 г. В книгата е отбелязано 
привеждане в изпълнение на 13.02.2013 г., като на 18.03.2013 г. СГП е 
уведомена, че присъдата е приведена в изпълнение, считано от 06.03.2013 г. 
Наказанието е 4 месеца 9 дни лишаване от свобода;   

вх. № 204/12 г. – касае се за споразумение, влязло в сила на 28.06.2012 
г., като копие от протокола е получен в прокуратурата на 02.07.2012 г. 
Изпратено за изпълнение на 09.07.2012 г. Наказанието е 4 г. лишаване от 
свобода;   

вх. № 205/12 г. – касае се за споразумение, влязло в сила на 28.06.2012 
г., като копие от протокола е получен в прокуратурата на 02.07.2012 г. 
Изпратено за изпълнение на 09.07.2012 г. Наложеното наказание е 5 г. 
лишаване от свобода;   

 
Следва да се отбележи, че по вх. № 207/12 г. е наложено наказание 

4г. лишаване от свобода, като присъдата е получена за изпълнение на 
02.07.12 г. и е приведена на 09.07.2012 г. В книгата е положен печат, от 
който е видно, че наказанието по тази присъда е групирано с присъда № 
81/13 г.  Т.е. привеждането на присъдата е в срок и преди определението, 
с което е групирано наказанието. 

 
2 том – за  2013 г.: 
Книгата не е прономерована и прошнурована, не са номерирани 

страниците и се води от 02.01.2013 г. до момента. Вписани са 321 присъдни 
преписки. Книгата не се приключва по надлежния ред – има възможност за 
дописване. Не се установяват данни за извършвани периодични проверки 
– т.е. всеки месец. Календарната 2013 година не е приключена по 
надлежния ред. 

 
По данните от книгата се установяват преписки, по които има 

забавено изпълнение на присъдите: 
 
№ П - 13/13 г. – наложено е наказание 8 години лишаване от свобода и 

6000 лв. глоба с присъда, влязла в сила на 17.12.12 г. Получена е в СГП на 
08.01.2013 г. и разпределена на прокурор Ваклинова на 15.01.2013 г. 
Изпратена за изпълнение на 22.01.2013 г. По тази преписка се констатира 
забавяне и от СГС. 

Прави впечатление продължителният период, в който 
постъпилото в СГП дело се докладвано на прокурора за изпълнение на 
присъди. Следователно налице е неадекватна организация на 
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изпълнението на присъдите, която следва да бъде оптимизирана с цел 
бързото придвижване на преписките, а оттам и спазване на 
процесуалните срокове от прокурорите. 

№ П - 14/13 г.  - наложено е наказание десет години лишаване от 
свобода с присъда, влязла в сила на 27.12.12 г. Получена е в СГП на 
14.01.2013 г. и разпределена на прокурор Ваклинова на 15.01.2013 г. 
Изпратена за изпълнение на 23.01.2013 г. Констатира се забавяне от СГС, 
добра работа на деловодството на СГП и забава от страна на прокурора. 

Ръководството на СГП следва да обърне внимание на прокурорите, 
занимаващи се с изпълнение на наказанието, да спазват процесуалния 
срок по НПК. 

№ П - 26/13 г.  - наложено е наказание единадесет години лишаване от 
свобода с присъда, влязла в сила на 23.01.13 г. Получена е в СГП на 
25.01.2013 г. и разпределена на прокурор В. Иванов на 01.02.2013 г. 
Изпратена за изпълнение на 13.02.2013 г. В случая се констатира 
ненавременно докладване на присъдната преписка на прокурора, който 
от своя страна също не е спазил срока по НПК. 

№ П - 36/13 г.  - наложено е наказание седем години  лишаване от 
свобода с присъда, влязла в сила на 01.02.13 г., която е получена в СГП на 
06.02.2013 г. и е разпределена на прокурор В. Иванов още същия ден. 
Изпратена за изпълнение на 01.03.2013 г. по делегация на ОП Варна. На 
07.06.2013 г. ОП Варна е уведомила СГП, че присъдата е приведена в 
изпълнение с начало 21.05.2013 г. Отбелязано е, че на 28.06.2013 г. СГС по 
ЧНД № 2144/13 г. е групирала наказанията. Констатира се, че прокурорът 
не е спазил срока по НПК. Налице е групиране след като присъдата е 
изпратена за изпълнение, което е и правилното процесуално действие в 
случая. 

№ П - 46/13 г.  - наложено е наказание пет години лишаване от свобода 
с присъда, влязла в сила на 07.02.13 г. Получена е в СГП на 11.02.2013 г. и 
разпределена на прокурор В. Иванов на 12.02.2013 г. Изпратена за 
изпълнение на 01.03.2013 г. Отново се констатира се, че прокурорът не е 
спазил срока по НПК. 

№ П - 56/13 г.  - наложено е наказание шест години и четири месеца 
лишаване от свбода с присъда, влязла в сила на 21.02.13 г. Получена е в СГП 
на 25.02.2013 г. и разпределена на прокурор В. Иванов на 28.02.2013 г. 
Изпратена за изпълнение на 12.03.2013 г. Констатира се че прокурорът не е 
спазил срока по НПК. 

№ П - 89/13 г.  - наложено е наказание девет години лишаване от 
свобода присъда, получена в СГП на 28.03.2013 г. и разпределена на 
прокурор В. Иванов на 08.04.2013 г. Изпратена за изпълнение на 11.04.2013 
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г. Констатира се че прокурорът е спазил срока по НПК, като забавянето 
е само от страна на  деловодството. 

№ П - 90/13 г.  - наложено е наказание една година лишаване от 
свобода със споразумение, влязло в сила на 11.04.13 г. Получена е в СГП 
същия ден и разпределена на прокурор В. Иванов на 16.04.2013 г. Изпратена 
за изпълнение на 30.04.2013 г. Констатира се както неспазване на срока 
по НПК от страна на прокурора, така и забавяне на  деловодството. 

 
От направената проверка се установи, че през първото полугодие 

на 2014 г. съществува тенденция към подобряване организацията по 
изпълнение на присъдите, както от страна на деловодството, така и 
от страна на прокурорите в СГП. 

 
Книга за изпълнение на наказанието пробация:  
Води се от 01.01.2006 г. и до момента, не е прономерована и 

прошнурована, не са номерирани страниците, вписани са 39 преписки по 
изпълнение на  наложено наказание „пробация”.  

Книгата не се приключва по надлежния ред – има възможност за 
дописване. Няма данни за извършвани периодични проверки – т.е. всеки 
месец. Календарните 2012 и 2013 г. не са приключени по надлежния ред. 

 
Има данни за забавено изпълнение по следните присъдни 

преписки: 
Вх. № 12/12 г. – със споразумение от 06.03.12 г. е наложено наказание 6 

месеца пробация, Получено е в СГП на 14.03.2012 г., а изпратено за 
изпълнение на 19.03.2012 г. 

Вх. № 16/12 г. – с присъда, влязла в сила на 15.03.12 г. е наложено 
наказание 1 година пробация, Получено е в СГП на 10.04.12 г., а изпратено за 
изпълнение на 20.04.2012 г. 

Вх. № 3/13 г. – с присъда, влязла в сила на 10.01.13 г., е наложено 
наказание 8 месеца пробация. Получено в СГП на 16.01.2013 г., а изпратено 
за изпълнение на 28.03.2013 г. 

Вх. № 45/13 г. – със споразумение от.12.11.2013 г., е наложено 
наказание 6 м. пробация. Протоколът е получен в СГП на 15.11.2013 г., а 
изпратено за изпълнение на 27.11.2013 г. 

 
Дневник за протести по ВНОХД: 
Пригодена е тетрадка, не е прономерована и прошнурована, не са 

номерирани страниците и се води от 01.01.2002 г. до 2013 г. 
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Книгата не се приключва по надлежния ред – има възможност за 
дописване. Няма данни за извършени проверки. 

 
Дневник за протести: 
Пригодена е тетрадка, не е прономерована и прошнурована, не са 

номерирани страниците и се води от 2007 г.  и до момента. 
Книгата не се приключва по надлежния ред – има възможност за 

дописване. Няма данни за извършвани проверки. 
Дневникът е разделен на графи, отразяващи: входящ номер, номер на 

ПД, номер на НОХД, прокурор, имена на подсъдимия, квалификация на 
деянието, основание на протеста, резултат от същия. Графите са попълнени 
четливо и може да се направи справка. 

 
Дневник за входящи ЕЗА и ЕКС: 
Пригодена е тетрадка, не е прономерована и прошнурована, не са 

номерирани страниците. Води се от 12.08.2008 г. и до момента. 
Книгата не се приключва по надлежния ред – има възможност за 

дописване. Няма данни за извършвани проверки. 
 
Дневник за доклад на  ЕЗА и ЕКС: 
Използва се дневник, който не е прономерован и прошнурован, не са 

номерирани страниците и се води от 2011 г. и до момента. 
Дневникът не се приключва по надлежния ред – има възможност за 

дописване. Няма данни за извършвани проверки. 
 
Книга: Докладна на присъди: 
Пригодена е тетрадка, не е прономерована и прошнурована, не са 

номерирани страниците, води се от 01.01.2010 г.  до 31.12.2012 г.  
Книгата не се приключва по надлежния ред – има възможност за 

дописване. Няма данни за извършвани проверки. 
 
Регистър за отпуските за 2012 г., който продължава и през 2013 г. и е 

воден до 22.11.2013 г. Не е прономерован и прошнурован. Ригистърът не се 
приключва по надлежния ред.  

 
Регистър за извънреден труд – води се от 2011 г., който продължава 

и в момента. Не е прономерован и прошнурован. Ригистърът не се приключва 
по надлежния ред.  

 
Регистър на етичната комисия: 
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За целта се използва входящ дневник, който не е прономерован, но е 
прошнурован. Няма положени подпис на длъжностно лице и печат на СГП. 
Ригистърът не се приключва по надлежния ред. Води се от 2011 г. и до 
момента. Липсват проверки. 

 
Азбучник за присъди: 
Води се от 01.01.2009 г. и до момента. Книгата не е прономерована и 

прошнурована. Книгата не се приключва по надлежния ред – има възможност 
за дописване. Няма данни за извършвани проверки. 

 
Административен дневник за 2012 г.: 
Води се от № 1 до № 1134. Не е прономерован, но е прошнурован, 

съдържа  328 листа, които обаче не са номерирани. Положен е печат на СГП 
и подпис на съдебния администратор към момента на проверката. 

Книгата не се приключва по надлежния ред – има възможност за 
дописване. Няма данни за извършвани проверки. 

 
Дневници за обвнителни актове: 
Том 1 за 2012 г.: 
Не е прономерован и прошнурован,  води се от № 1 до № 

440/26.09.2012. И тази книга не се приключва по надлежния ред – има 
възможност за дописване. Не се установява извършена проверка на книгата. 
Графите са попълвани четливо и ясно, няма задрасквания. 

 
Том 2 за 2012 г.: 
Не е прономерован и прошнурован,  води се от № 441 до № 554. И тази 

книга не се приключва по надлежния ред – има възможност за дописване. Не 
се установява извършена проверка на книгата. Графите са попълвани четливо 
и ясно, няма задрасквания. 

Към дневниците за обвинителни актове се води и азбучник – от 2010 г. 
и до момента. Не е прономерован и прошнурован. Не се приключва по 
надлежния ред – има възможност за дописване. Не се установява извършена 
проверка на книгата. Графите са попълвани четливо и ясно, няма 
задрасквания. 

 
Регистър за дисциплинарните производства за предприетите по 

чл. 327 от ЗСВ мерки срещу магистрати от СГП и СРП: 
Води се от 2011 г. и към момента. Не е прономерован и прошнурован. 

И тази книга не се приключва по надлежния ред – има възможност за 
дописване. Не се установява извършена проверка на книгата. Графите са 
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попълвани четливо и ясно, няма задрасквания. За 2012 г. и 2013 г. са описани 
по 4 поредни номера. 

 
Дневник за извеждане на заповеди за 2012 г.: 
Водени са два дневника: Първият е по образец – прономерован и 

прошнурован с подпис на длъжностно лице /не се сочи име/ и печат на СГП. 
Съдържа 306 листа. От № 1 до № 3040 за 2012 г. Втората част е във вид на 
папка – от  № 3041 до № 3573 от 28.12.2012 г. Приложен е протокол от 
07.01.2013 г. за проверка на дневника. 

 
Азбучник на преписките – в два тома: 
Том 1: Започнат на 03.01.2012 г. и завършен на 29.06.2012 г.  
Том 2: Започнат на 02.07.2012 г. и завършен на 27.12.2012 г. 
И двата тома не са прономеровани и прошнуровани. Не са приключвани 

по надлежния ред – има възможност за дописване. Не се установява 
извършена проверка на книгата. Графите са попълвани четливо и ясно, няма 
задрасквания.  

 
Дневник за ревизионни актове: 
Не е прономерован и прошнурован, води се от 2005 г. и до момента. 
Книгата не се приключва по надлежния ред – има възможност за 

дописване. Няма данни за извършвани проверки. Има много допълнителни 
листчета, но графите се четливо. 

 
Дневник по чл. 381 – 384 от НПК  и чл. 78а от НК: 
Използва се тетрадка от 2008 г. до 2013 г. Не е прономерована и 

прошнурована. 
Книгата не се приключва по надлежния ред – има възможност за 

дописване. Няма данни за извършвани проверки. Има много допълнителни 
листчета, но графите се четливо попълнени. 

 
Книга за веществените доказателства: 
През периода 2012 - 2013 г. не са водени книги на хартиен носител за 

веществените доказаталества.3 Книгата е водена само на електронен носител 
във  формат на таблица от Exel, като копия от протоколи се съхраняват в 
отделен класьор. Таблицата съдържа данни на пореден входящ номер, номер 
на преписка, номер на досъдебно производство, къде е изпратено, къде се 

                                         
3 Допълнително виж т. 5 относно веществените доказателства 
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съхраняват веществените доказателства и съответния акт на прокурора по 
преписката. 

От 2014 г. /по препоръка на ВКП/ се води книга за веществени 
доказателства на хартиен носител – по образец – с входяща и изходяща част, 
като в книгата е вписан отговорникът на склада. Прошнурована е, но не е 
прономерована. Върху нея не е отразено, че е проверявана. 

 
Описни книги за дознания  и следствие за 2012 г.: 

 
Проверени са 11 броя - прономеровани и прошнуровани са, използва се 

оригинален образец. Подписани са от „Завеждащ служба”. Не се 
установяват задрасквания и подлепващи листчета. Книгите се водят много 
добре! 

 
Регистър за посещенията на местата за лишаване от свобода: 
Използва се тетрадка. Прошнурована и прономерована. Води се от 

05.12.2007 г. до 31.12.2013 г. Подписана е от съдебен деловодител Радосвета 
Георгиева. Няма данни за извършвани проверки по книгата. 

 
Азбучници за 2013 г. по входящите дневници: 
Том 1: Започнат е на 02.01.2013 г. – до 17.07.2013 г. Не е прономерован 

и прошнурован. Книгата не се приключва по надлежния ред – има 
възможност за дописване. Няма данни за извършвани проверки. Води се 
пълно и четливо. 

Том 2: Започнат е на 17.07.2013 г. и се води до края на 2013 г. Не е 
прономерован и прошнурован. Книгата не се приключва по надлежния ред – 
има възможност за дописване. Няма данни за извършвани проверки. Води се 
пълно и четливо. 

   
Входящ дневник 2013 г. – 13 бр. книги: 
Том 1: Води се от № 1 до № 900. 
Прономерован и прошнурован, с положен печат на СГП и подпис на 

длъжностно лице – завеждащ служба регистратура и деловодство Стаменова,  
съдържа 198 листа. Започнат е на 02.01.2013 г.  и е приключен на 01.02.2013 
г.  Не е приключен по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и 
печат, последен номер на книгата, няма данни за извършвани проверки. 
Изобилстват допълнителни листчета с данни от образуването и 
движението на преписките. Част от листовете са разкъсани, като по този 
начин се затрудняват справки по движението на преписките: № 4, №5, 
№775. 
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Том 2: Води се от № 901 до №1800. Допълнително върху кориците е 

отбелязано: „Писма за срок”. 
Прономерован и прошнурован, с положен печат на СГП и подпис на 

длъжностно лице – завеждащ служба регистратура и деловодство Стаменова,  
съдържа 200 листа. Започнат е на 02.01.2013 г. /като първите 6 страници са  
празни/ и е приключен на 25.03.2013 г.  Не е приключен по надлежния ред - 
липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер на книгата, 
няма данни за извършвани проверки. Изобилстват допълнителни листчета с 
данни от образуването и движението на преписките.  

 
Том 3: Води се от № 1801 до № 2770. 
Прономерован и прошнурован, с положен печат на СГП и подпис на 

длъжностно лице – завеждащ служба регистратура и деловодство Стаменова,  
съдържа 200 страници. Започнат е на 01.02.2013 г.  и е приключен на 
13.03.2013 г.  Не е приключен по надлежния ред - липсва подпис на 
длъжностно лице и печат, последен номер на книгата, няма данни за 
извършвани проверки. Изобилстват допълнителни листчета с данни от 
образуването и движението на преписките. Част от листовете са 
разкъсани, като по този начин се затрудняват справки по движението на 
преписките: № 1840, № 1845. 

 
Том 4: Води се от № 2771 до № 3700. 
Прономерован и прошнурован, с положен печат на СГП и подпис на 

длъжностно лице – завеждащ служба регистратура и деловодство Стаменова,  
съдържа 198 листа. Започнат е на 15.03.2013 г.  и е приключен на 23.04.2013 
г.  Не е приключен по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и 
печат, последен номер на книгата, няма данни за извършвани проверки. 
Изобилстват допълнителни листчета с данни от образуването и движението 
на преписките.  

 
Том 5: Води се от № 3701 до № 4600 – писма за срок. 
Прономерован и прошнурован, с положен печат на СГП и подпис на 

длъжностно лице – завеждащ служба регистратура и деловодство Стаменова,  
съдържа 187 листа. Започнат е на 25.03.2013 г.  и е приключен на 13.06.2013 
г., но не по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, 
последен номер на книгата, няма данни за извършвани проверки. 
Изобилстват допълнителни листчета с данни от образуването и движението 
на преписките.  
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Том 6: Води се от № 4601 до № 5550.  
Прономерован и прошнурован, с положен печат на СГП и подпис на 

длъжностно лице – завеждащ служба регистратура и деловодство Стаменова,  
съдържа 200 листа. Започнат е на 23.04.2013 г.  и е приключен на 06.06.2013 
г.  Не е приключен по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и 
печат, последен номер на книгата, няма данни за извършвани проверки. 
Изобилстват допълнителни листчета с данни от образуването и движението 
на преписките.  

 
Том 7: Води се от № 5551 до № 6500.  
Прономерован и прошнурован, с положен печат на СГП и подпис на 

длъжностно лице – завеждащ служба регистратура и деловодство Стаменова,  
съдържа 202 листа. Започнат е на 06.06.2013 г.  и е приключен на 19.07.2013 
г., но не по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, 
последен номер на книгата, няма данни за извършвани проверки. 
Изобилстват допълнителни листчета с данни от образуването и движението 
на преписките.  

 
Том 8: Води се от № 6501 до № 7400. – писма за срок. 
Прономерован и прошнурован, с положен печат на СГП и подпис на 

длъжностно лице – завеждащ служба регистратура и деловодство Стаменова,  
съдържа 194 листа. Започнат е на 14.06.2013 г.  и е приключен на 09.09.2013 
г., но не по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, 
последен номер на книгата, няма данни за извършвани проверки. Графите се 
попълват четливо, без задрасквания, няма листчета. 

 
Том 9: Води се от № 7401 до № 8350.  
Прономерован и прошнурован, с положен печат на СГП и подпис на 

длъжностно лице – завеждащ служба регистратура и деловодство Стаменова,  
съдържа 199 листа. Започнат е на 19.07.2013 г.  и е приключен на 02.09.2013 
г., но не по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и печат, 
последен номер на книгата, няма данни за извършвани проверки. 
Изобилстват допълнителни листчета с данни от образуването и движението 
на преписките, но няма разкъсани страници. 

 
Том 10: Води се от № 8351 до № 9300.  
Прономерован и прошнурован, с положен печат на СГП и подпис на 

длъжностно лице – завеждащ служба регистратура и деловодство Стаменова,  
съдържа 200 листа. Започнат е на 03.09.2013 г.  и е приключен на 21.10.2013 
г.  Не е приключен по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и 
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печат, последен номер на книгата, няма данни за извършвани проверки. 
Изобилстват допълнителни листчета с данни от образуването и движението 
на преписките, но няма разкъсани страници. 

 
Том 11: Води се от № 9301 до № 10200.  – Писма за срок.  
Прономерован и прошнурован, с положен печат на СГП и подпис на 

длъжностно лице – завеждащ служба регистратура и деловодство Стаменова,  
съдържа 201 листа. Започнат е на 09.09.2013 г.  и е приключен на 26.11.2013 
г.  Не е приключен по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и 
печат, последен номер на книгата, няма данни за извършвани проверки. Този 
том е воден  изключително добре. 

 
Том 12: Води се от № 10201 до № 11150.  
Прономерован и прошнурован, с положен печат на СГП и подпис на 

длъжностно лице – завеждащ служба регистратура и деловодство Стаменова,  
съдържа 199 листа. Започнат е на 21.10.2013 г.  и е приключен на 04.12.2013 
г.  Не е приключен по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и 
печат, последен номер на книгата, няма данни за извършвани проверки. 
Изобилстват допълнителни листчета с данни от образуването и движението 
на преписките. Няма разкъсани страници. 

 
Том 13: Води се от № 11151 до № 12065.  
Прономерован и прошнурован, с положен печат на СГП и подпис на 

длъжностно лице – завеждащ служба регистратура и деловодство Стаменова,  
съдържа 188 листа. Започнат е на 26.11.2013 г.  и е приключен на 31.12.2013 
г.  Не е приключен по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно лице и 
печат, последен номер на книгата, няма данни за извършвани проверки. 
Изобилстват допълнителни листчета с данни от образуването и движението 
на преписките. Няма разкъсани страници. 

 
Описни книги за работата на следователя и органите на 

дознанието за 2013 г.: 
 
Първи сектор: 4 тома - дознание 
Прономеровани и прошнуровани са, като се използва оригинален 

образец. Подписани са от „Завеждащ служба” 02 отдел. Няма задрасквания и 
подлепващи листчета. Като цяло се водят добре.   

Не е приключен по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно 
лице и печат, последен номер на книгата, няма данни за извършвани 
проверки. 
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Първи сектор : 2 тома - следствие 
Прономеровани и прошнуровани са, като се използва оригинален 

образец. Подписани са от „Завеждащ служба” 02 отдел. Няма задрасквания и 
подлепващи листчета.    

Не е приключен по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно 
лице и печат, последен номер на книгата, няма данни за извършвани 
проверки. 

 
Втори сектор: 1 том следствие и 2 тома дознание: 
Прономеровани и прошнуровани са, като се използва оригинален 

образец. Подписани са от „Завеждащ служба”. Няма задрасквания и 
подлепващи листчета.   

Не е приключен по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно 
лице и печат, последен номер на книгата, няма данни за извършвани 
проверки. 

 
Трети отдел: 1 том следствие и 3 тома дознание: 
Прономеровани и прошнуровани са, като се използва оригинален 

образец. Подписани са от „Завеждащ служба”. Няма задрасквания и 
подлепващи листчета.    

Не е приключен по надлежния ред - липсва подпис на длъжностно 
лице и печат, последен номер на книгата, няма данни за извършвани 
проверки. 

 
Преобладаващата част от книгите, регистрите и дневниците в 

СГП се водят редовно и прегледно. Отговарят на изискванията, както на 
ПОДАПРБ /отм./, така и на новия ПАПРБ, а също и на съответните 
указания на Върховна касационна  прокуратура. Отбелязванията са пълни и 
точни.  

Прави впечатление, че по повечето от входящите дневници започват 
от 5-6 страница, като в края също остават непопълнени листове, което 
създава възможност за допълнителни отбелязвания. 

Водените в СГП книги не се приключват по надлежния ред: с 
отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  
възможности за дописване. 

Липсват данни за проверки по книгите. 
Книгата за изпълнение на присъдите следва да се приведе в 

съответствие с ПАПРБ. Прокурорът, определен да привежда присъдите в 
изпълнение и да осъществява надзор, следва ежемесечно да проверява 
книгата за изпълнение на присъдите и азбучника за осъдени лица, като 
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отбелязва датата на проверката и при необходимост да прави 
констатации за допуснати пропуски и грешки, както и да дава 
разпореждане за тяхното отстраняване. 

По данни от книгите за изпълнение на присъдите се констатира 
както неспазване на срока по НПК от страна на прокурора, така и забавяне 
на  деловодството.В тази връзка административният ръководител на СГП 
следва да  предприеме мерки за намаляване броя на неизпълнените в срок 
присъди, като срокът по НПК  следва да бъде спазван, независимо от 
наличието на данни за групиране на наказанията. 

Конкретни обстоятелства, свързани с отбелязванията по определени 
преписки, са отразени в частта на Акта, касаеща проверката на 
преписките и делата. 

 
 Информационно обслужване, статистика и анализ 
 
В СГП  се използват  следните  програми:  

 Правни: Лакорда, Апис, Сиела; 
 Деловодни: предоставени от ВКП – Унифицирана 

информационна система на ПРБ и ПП Law choice.  
През проверявания период статистиката в СГП се води по утвърдени 

от ВКП статистически таблици, утвърдени с Указанието за информационната 
дейност в ПРБ/И-301/2007г., изменено и допълнено с № И-283/2008 г. на 
Главния прокурор. В СГП са назначени двама служители на длъжност 
„Младши специалист-статистик“. 

Изготвят се ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и 
годишни статистически данни обобщени със Софийска районна прокуратура 
и се изпращат на Софийска апелативна прокуратура, спазвайки посочените 
от тях срокове. Дейността е уредена със заповеди № 35/06.01.2012 г. и № 
36/06.01.2012 г. От 2014 г. се изготвят само годишни доклади за дейността на 
съответната прокуратура. 

 
3. Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 
          Постъпването на материали в СГП става през информационния център 
на СГП и през регистратурата на СГП. Новопостъпилите материали се 
преглеждат за необходими данни като име на подател, адрес за обратна 
връзка, подпис, наличие на цитираните приложения и др., след което се 
завеждат във входящия дневник в регистратурата на СГП още същият ден. В 
случай на депозиран материал в информационния център на СГП, същият се 
завежда най-късно на следващия ден, преди доклада на Административният 
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ръководител на СГП (или негов заместник по Заповед). Върху всеки 
новопостъпил материал в СГП се поставя входящ печат с датата, на която е 
заведена преписката и прокурорски номер в СГП. Във входящият дневник се 
изписва от къде постъпва документа (от физическо или юридическо лице, 
институция и т. н.), изходящ номер и дата, какво се депозира/изпраща в СГП. 
Всеки нов номер в СГП се извежда в азбучник на хартиен носител. 

След запознаване с новопостъпилите/докладваните материали, 
Градският прокурор определя съответната група на всяка преписките и 
поставя дата и подпис. След това докладът се приема от служителя, 
разпределящ преписките и делата, чрез  ПП Law Choice. На база поставената 
група за всяка от преписките се определя наблюдаващ прокурор. 
Разпределение се извършва само при първоначално постъпване на 
документите, и в случай, че наблюдаващия прокурор е напуснал, в 
продължителен отпуск по болест, платен годишен отпуск или друга 
изключителна причина по преценка на Административния ръководител на 
СГП. 

След разпределението, докладът се връща отново в регистратурата на 
СГП, където във входящия дневник срещу всеки прокурорски номер се 
нанася името на наблюдаващия прокурор. 

Следваща стъпка е регистриране на новите номера в Унифицираната 
информационна система от определените съдебни служители.  

Следва описване на преписките в  „Докладната книга”. Към всеки 
номер има прикачен контролен лист на който е номерът на прокурорската 
преписка. В докладната се описва дата на получаване на доклада в СГП, 
прокурорската преписка на СГП и наблюдаващия прокурор.  

Обичайното време за достигане на новопостъпил материал от 
деловодството на СГП до наблюдаващия прокурор е два работни дни. 

Пътят на жалбата, ведно с първоинстанционната преписка от 
постъпване в СГП до предоставянето й на решаващия прокурор  е същият.  

Когато по дадена преписка има вече определен наблюдаващ прокурор, 
новопостъпили материали по вече образувана преписка се докладват на 
определения чрез ПП Law Choice наблюдаващ прокурор. 

  Графикът за съдебни заседания се изготвя от заместник градски 
прокурор. Прокурорите, които за деня имат съдебни заседания, са изключени 
от разпределение на спешен доклад.  

 
През 2012 г. са издадени 34 броя заповеди, включително и за СО - 

СГП, с които се регулира дейността по разпределение на преписките и 
делата, чрез ПП Law Choice, както следва: 
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Заповед № 3/03.01.2012 г.; № 40/09.01.2012 г.; № 131/23.01.2012 г.; № 
132/23.01.2012 г.; № 137/23.01.2012 г.; № 156/25.01.2012 г.;                          
№ 216/01.02.2012 г.; № 279/08.02.2012 г.; № 483/05.03.2012 г.;                          
№ 457/13.03.2012 г.; № 575/19.03.2012 г.; № 710/02.04.2012 г.;                          
№ 1027/07.05.2012 г.; № 1032/07.05.2012 г.; № 1094/14.05.2012 г.;                     
№ 1105/15.05.2012 г.; № 1164/21.05.2012 г.; № 1235/01.06.2012 г.;                         
№ 1423/14.06.2012 г.; № 1586/02.07.2012 г.; № 1785/16.07.2012 г.;                 
№ 2228/23.07.2012 г.; № 2244/25.07.2012 г.; № 2380/08.08.2012 г.;                      
№ 2412/13.08.2012 г.; № 2414/13.08.2012 г.; № 2766/03.10.2012 г.;                   
№ 2848/15.10.2012 г.; № 3071/15.11.2012 г.; № 3102/19.11.2012 г.;                     
№ 3207/23.11.2012 г.; № 3305/03.12.2012 г.; № 3384/06.12.2012 г. 

През 2013 г. са изготвени и утвърдени Вътрешни правила за 
разпределение на преписките и делата в СГП и са издадени 23 броя 
заповеди и разпореждания, с които се регулира дейността по разпределение 
на преписките и делата, чрез ПП Law Choice, както следва: 

Заповеди № 130/23.01.2013 г.; № 182/01.02.2013 г.;                                    
№ 259/18.02.2013 г.; № 429/12.03.2013 г.; № 606/01.04.2014 г.;  
№ 1046/16.05.2013 г.; № 1128/27.05.2013 г.; № 1416/21.06.2013 г.;  
№ 1598/04.07.2013 г.; № 2037/13.08.2013 г.; № 2114/19.08.2013 г.;  
№ 2182/27.08.2013 г.; № 2362/20.09.2013 г.; № 2384/25.09.2013 г.;  
№ 2410/01.10.2014 г.; № 2584/24.10.2013 г.; № 2585/24.10.2013 г.;  
№ 2588/25.10.2013 г.; № 2589/25.10.2013 г.; № 2620/29.10.2013 г.;  
№ 2768/18.11.2013 г.; № 2953/02.12.2013 г.; № 3292/21.12.2013 г.4 

 
Със заповед № 3/03.01.2012 г., касаеща принципа на случайното 

разпределение на преписките и делата в СГП чрез ПП LAW CHOICE, са 
определени следните групи:   

Първа група: Преписки от компетентност на заместник - градските 
прокурори; 

Втора група: Преписки и досъдебни производства, свързани с 
противодействието на изпирането на пари; 

Трета Б група: Противодействие на корупцията и разследване на 
престъпления, извършени от лица с имунитет; 

Трета В група: Противодействие на престъпленията против 
финансовата система на ЕС; 

Четвърта група /І отдел/: Икономически престъпления, 
престъпления по служба и корупция; 

                                         
4Всички заповеди и Вътрешните правила са приложени към настоящия Акт 
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Пета група /ІІ отдел/: Престъпления против Републиката, личността 
и свободата 

Шеста група /ІІІ отдел/: Общоопасни престъпления и престъпления, 
извършени от служители на МВР и ДАНС; 

Седма група /ІV отдел/: Изпълнение на наказанията; 
Осма група: АСН, ГСН и надзор по законност; 
Девета група: Писма за продължаване на срока по ДП на СРП и 

преписки по ШИС. 
 
С цитираната заповед натовареността е разпределена както следва:  
а/ за прокурорите от ІІІ Б група:  
    100%  по отношение на получавания доклад за ІІІ Б група; 
      50% по отношение на останалите групи, в които участват. 
б/ за процент натовареност на прокурорите от ІІІ В  група – 100%, с 

изключение на група ІХ; 
в/ за прокурорите от всички останали групи – 100%. 
Начален брой  преписки за всеки новопостъпил прокурор – среден 

брой преписки за групата, в която е включен. 
 
В тази заповед градският прокурор не е включен в разпределяне на 

преписки и дела, постъпващи в СГП. 
 
Със Заповед № 40/09.01.2012 г. групите са променени, като първа 

група се трансформира „Преписки от компетентност на Градския прокурор 
и заместник – градските прокурори. В тази група вече е включен и 
градският прокурор с процент натовареност 50 %, а заместниците – със 
100%. Общият брой на групите остава девет, като има преструктуриране, но 
административният ръководител не участва в тях. 

С още 32 заповеди е регулирана дейността на СГП по отношение на 
разпределението на преписките и делата на случаен принцип, като 
конкретното разпределение на прокурорите по групи и промените в тях са 
видни от приложените към настоящия Акт заповеди. 

 
През 2012 г. със заповед № 44/09.01.2012 г. е въведена следната 

структура на СГП: 
І отдел – Пране на пари и финансово-данъчни престъпления, с 

ръководител зам. градски прокурор Роман Василев; 
ІІ отдел – Престъпления против Републиката, личността и свободата, 

ръководител зам. градски прокурор Бисер Кирилов; 
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ІІІ отдел – Общоопасни престъпления и престъпления, извършени от 
служители на МВР и ДАНС, ръководител зам. градски прокурор Божидар 
Джамбазов; 

ІV отдел – Изпълнение на наказанията, ръководител зам. градски 
прокурор Сергей Стойчев; 

V отдел – АСН, ГСН и надзор за законност,  ръководител зам. 
градски прокурор Ангел Илиев; 

VІ отдел – Международноправно сътрудничество, ръководител зам. 
градски прокурор Джамбазов; 

VІІ отдел - Следствен, завеждащ отдел Атанас Атанасов; в отдела са 
определени три сектора. 

Допълнително са изградени и две специализирани звена: 
„Противодействие на корупцията и разследване на престъпления, 
извършени от лица с имунитет” с ръководител зам. градски прокурор Роман 
Василев и „Противодействие на престъпленията против финансовата 
система на ЕС” с ръководител зам. градски прокурор Джамбазов. 

С последващи заповеди - № 289/09.02.2012 г.; № 394/24.02.2012 г. и № 
484/05.03.2012 г. са допълнително променяни отделите и специализираните 
звена в СГП, като конкретното разпределение на прокурорите по отдели е 
видно от приложените към настоящия Акт заповеди. 

 
През 2013 г. със заповед № 130/23.01.2013г. са въведени следните 

групи за разпределение на преписките и делата в СГП: 
Първа група: Преписки от компетентност на градския и заместник - 

градските прокурори; 
Втора група: Противодействие на корупцията и разследване на 

престъпления, извършени от лица с имунитет и чл. 282 – 283Б от НК; 
Трета група: Противодействие на престъпленията против 

финансовата система на ЕС; 
Четвърта група /І отдел/: Пране на пари и финансово-данъчни 

престъпления; 
Четвърта А група: Специализирано звено „Противодействие на 

корупцията и финансово-данъчни измами” – І и ІІ екип; 
Четвърта Б група: Специализирано звено „Противодействие на 

корупцията и финансово-данъчни измами” ІІІ и ІV екип; 
Пета група /ІІ отдел/: Престъпления против Републиката, личността 

и собствеността; 
Шеста група /ІІІ отдел/: Общоопасни престъпления и престъпления, 

извършени от служители на МВР и ДАНС; 
Седма група /ІV отдел/: Съдебен и изпълнение на наказанията; 
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Осма група /V отдел/: АСН, ГСН и надзор по законност; 
Девета група: Писма за продължаване на срока по ДП на СРП и 

преписки по ШИС. 
 
Процент натовареност на градския прокурор – 50%, а за всички 

останали 100% - по отношение на групите, в които са включени. 
Административният ръководител е включен единствено в Първа група. 
Така определеният процент натовареност на административния 
ръководител на СГП остава непроменен до края на 2013 г, както 
непроменено остава и участието му само първа група. В заповедите, 
подписани от и.ф. административен ръководител прокурор Евгени Диков, 
името на същия не фигурира в групите, въпреки определената 50%  
натовареност на същия.  

От 2013 г. в СГП действат и Вътрешни правила за разпределение на 
делата и преписките.  

Със заповед № 2410/01.10.2013 г. е добавена и нова  - десета група: 
„Специализирано междуведомствено звено за подпомагане на 
разследването  по досъдебни производства за престъпления от общ 
характер, извършени от съдии, прокурори и следователи”. 

 
През 2013 г. е запазена структурата на СГП от 2012 г . – седем 

отдела и три специализирани звена. Допълнителни промени са внасяни със 
заповеди: № 466/18.03.2013 г.; № 700/10.04.2013 г.; № 1127/27.05.2013 г.; № 
1597/04.07.2013г.; № 2036/13.08.2013г.; № 2113/19.08.2013г. – всички 
приложени към настоящия Акт. 

 
През 2014 г. е въведена нова структура на СГП /заповед № 

345/18.02.2014 г./, а оттам и разпределението на делата и преписките по 
групи /заповед № 346/18.0.2014г. и сл/.  

Натовареността на градския прокурор и заместниците му, както 
и на завеждащ следствения отдел е определена на 30%. Говорителят на 
СГП е с 50% натовареност, а всички останали прокурори – със 100%. 

 
Анализът на гореизложеното показва, че през проверявания период в 

СГП формално е спазена т. 7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния прокурор 
на Република България, а именно административният ръководител да се 
включи в разпределението на преписките, пряко свързани с прокурорската 
дейност по същество, с процент  натовареност, който следва да бъде не 
по-малко от 50% от натовареността на останалите прокурори в 
съответните групи.  
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4. Поощрения и наказания 
 
4.1. Поощрения: 
 Предложения за поощрения от административния ръководител на 

СГП: 
 Антоанета Григорова Близнакова  - прокурор при СГП  - с 

решение на ВСС по протокол № 37/20.09.2012 г. поощрява Антоанета 
Николова Близнакова със „Служебна благодарност”  на основание чл.303, 
ал.2, т.1 от ЗСВ 

 Бисер Стефанов Кирилов - прокурор при СГП  - с решение на 
ВСС по протокол № 37/20.09.2012 г. поощрява Бисер Стефанов Кирилов със 
„Служебна благодарност”  на основание чл.303, ал.2, т.1 от ЗСВ 

 Димитър Методиев Минчев - следовател в СО при СГП за 
цялостен принос с отличие служебна благодарност, грамота и парична 
награда в размер до основното месечно възнаграждение. 

 
Предложения за поощрения от завеждащ СО при СГП: 

 

 Иван Димитров Иванов - следовател в Следствен отдел при 
Софийска градска прокуратура – поощрен със „Служебна благодарност и 
грамота“ по Заповед № ЛС - 4/06.01.2014г. на Главения прокурор 

 Красимир Тодоров Драганов - следовател в Следствен отдел при 
Софийска градска прокуратура – поощрен със „Служебна благодарност и 
грамота“ по Заповед № ЛС - 3/06.01.2014г. на Главения прокурор 

 Ирен Цветанова Иванчева – главен специалист РКИ – поощрена 
със „Служебна благодарност и грамота“ по Заповед № 384/21.02.2014г. на 
Главения прокурор 

 Соня Пенкова Монова – старши специалист – РКИ – поощрена 
със „Служебна благодарност и грамота“ по със Заповед № 385/21.02.2014г. 
на Главения прокурор 

 Магдалена Людмилова Мончовска – Бойнова – съдебен 
деловодител - поощрена със „Служебна благодарност и грамота“ по Заповед 
№ 386/21.02.2014 г. на Главения прокурор 

 
 Поощрения от Главния прокурор за 2013г. 

 Чавдар Стоянов Ангелов – прокурор при СГП - грамота от 
Главен прокурор от 16.05.2013 г. 
 Борис Василев Балев – прокурор при СГП - грамота от Главен 
прокурор от 16.05.2013 г. 
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      Любомир Тодоров Мирчев – прокурор при СГП -  грамота от 
Главен прокурор от 16.05.2013 г. 
 Сашо Димитров Тотев – прокурор при СГП -  грамота от Главен 
прокурор от 16.05.2013 г. 
 Евгени Димитров Диков – завеждащ отдел 01 във ВКП, и.ф. 
административен ръководител на Софийска градска прокуратура, с 
отличие „служебна благодарност“, съгласно Заповед № ЛС – 4100 от 
16.12.2013 г. на Главен прокурор 
 Марияна Мирчева Станкова – прокурор при СГП, с отличие 
„служебна благодарност“, съгласно Заповед № ЛС – 4100 от 16.12.2013 
г. на Главен прокурор 
 Любка Петрова Кръстева – прокурор в СГП /командирован/, с 
отличие „служебна благодарност“, съгласно Заповед № ЛС – 4100 от 
16.12.2013 г. на Главен прокурор 
 Стоил Георгиев Тойчев – прокурор в СГП /командирован/, с 
отличие „служебна благодарност“, съгласно Заповед № ЛС – 4100 от 
16.12.2013 г. на Главен прокурор 
 Румяна Янкова Ташева – завеждащ служба в Софийска градска 
прокуратура,  с отличие „служебна благодарност“, съгласно Заповед № 
ЛС – 4100 от 16.12.2013 г. на Главен прокурор 
 Христина Петрова Ганчева – съдебен деловодител в Софийска 
градска прокуратура, с отличие „служебна благодарност“, съгласно 
Заповед № ЛС – 4100 от 16.12.2013 г. на Главен прокурор 
 Росица Иванова Кръстанова – служител по сигурността на 
информацията в Софийска градска прокуратура, с отличие „служебна 
благодарност“, съгласно Заповед № ЛС – 4100 от 16.12.2013 г. на 
Главен прокурор. 

 
 Поощрения от Главния прокурор за 2014г. 

 Мариан Митов Маринов – прокурор при СГП - грамота от 
Главен прокурор от 24.01.2014 г. 

 
4.2. Наказания 

 През проверявания  период са наложени следните наказания в 
СГП: 
 

 През 2012 г. от административния ръководител на основание чл. 314, 
ал.1 ЗСВ е наложено едно наказание, което е потвърдено., а през 2013 г. – 2 
бр., потвърдени са. Предложения за налагане на дисциплинарни наказания 
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/чл.312, ал.1, т.1 и 2 ЗСВ/ през 2012 г. не са правени. Обръщане на внимание 
по чл. 327 от ЗСВ през 2012 г. – 3 бр., които са уважени, а през 2013 г. – 2 бр. 
През 2012 г. няма наказани служители от СГП, а през 2013 г. – двама. 

 
5. Организация на дейността по съхраняване на веществени 

доказателства.  
Дейността по движението и съхраняването на веществените 

доказателства в СГП е организирана със заповед №2094/2010 г. на 
административния ръководител на СГП. В изпълнение на разпоредбите на 
ПОДАПРБ  и съгласно заповедта веществените доказателства постъпват 
ведно с делото, с отделен опис или приемо-предавателен протокол. Самото 
досъдебно производство се завежда във входящия регистър и книгата на 
досъдебните производства, а веществените доказателства се завеждат в 
специален регистър с пореден номер, като се прилага екземпляр от описа или 
протокола. Този номер се вписва в съпроводителното писмо, с което делото 
постъпва в СГП.  

През 2012 г. в СГП не е водена книга на хартиен носител, а само на 
електронен носител, като са оформени и класирани поотделно досиета за 
всяко едно веществено доказателство. Твърди се, това поведение е 
съобразено с препоръка на ВКП във връзка с постепенното преминаване 
обработката и съхраняването на информацията от хартиен на електронен 
носител. На практика се касае за неспазване разпоредбите на ПОДАПРБ. 

След получаване на номер и завеждане на веществените доказателства 
в регистъра върху тях се залепва копие на описа и същите се предават за 
съхранение. Копие от описа се прилага и към наблюдателното производство. 
При внасяне делото в съда или връщането му на разследващия орган се 
изготвя нов опис, удостоверяващ движението на веществените 
доказателства. При цялото движение на делото до окончателното му 
решаване същите имат един и същи номер в регистъра. При връщане на 
иззети веществени доказателства, лицето, което ги получава се подписва 
върху описа, като посочва личните си данни и конкретизира получените от 
него вещи. 

 Със Заповеди № 1147/27.05.2011 г. градският прокурор е възложил 
приемането и съхраняването на веществените доказателства на служителката 
Величка Асенова Стоянова. 

 Със Заповед № 309/14.12.2012 г. на градския прокурор е разпоредено 
да продължи работата по движението и съхраняването на веществените 
доказателства по създадената организация със Заповеди № 2094/22.07.2010 г. 
и   № 1380/15.06.2010 г. 
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 С протокол от 17.02.2012 г. е извършена проверка на всички 
веществените доказателства, получени преди това. През 2012 г. други 
проверки не са извършвани. 

 В СГП има определено помещение за съхраняване на веществени 
доказателства, сградата на бул. „Витоша“ № 2, сутерен 2, което не е 
оборудвано със стелажи и е недостатъчно за количеството веществени 
доказателства, които се получават в СГП. 

Със Заповед № 1435/13.06.14 г. административният ръководител на 
СГП е възложил приемането и съхраняването на веществените доказателства 
отново на служителката Величка Асенова Стоянова. 

 Със Заповед № 2569/15.09.2014 г. е отменена заповед № 
1435/13.06.2014 г. и е утвърдена Процедура за приемането, съхраняването и 
предаването на веществени доказателства в Софийска градска прокуратура, в 
изпълнение на раздел VІІІ „Общи правила за съхраняване на веществени 
доказателства“,  на глава пета от ПАПРБ /обн. ДВ бр. 106/10.12.2013 г./.  

 На 19.09.2014 г. е подписан договор между СГП и МП - Държавно 
предприятие „Фонд затворно дело”  за изработване на стелажи по размери за 
оборудване на определеното помещение за съхраняване на ВД, както и 
архивните помещения на СГП в сградата на бул. „Витоша“ № 2, сутерен 2. 

 
6. Извършени проверки: 
 
2012 г.: 

 по инициатива на административния ръководител: 
Съгласно Заповед №1122/16.05.2012 г. – на Градския прокурор  е 

извършена ревизия в СРП относно дейността на прокурорите по определяне 
и вземане на мерките за неотклонение в досъдебното производство. 

 по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната 
власт: 

Съгласно Заповеди № 800/10.04.2012 г., № 887/19.04.2012 г. и № 
2924/26.10.2012г на Градския прокурор е осъществена ревизия в СРП, 
относно дейността на прокурорите по предварителните проверки. 

 на прокуратурата от други органи на съдебната власт: 
Извършена цялостна ревизия на дейността на СГП, възложена със 

Заповед № 708/22.10.2012 г. на Апелативния прокурор  на АП София. 
 
2013 г.:  

 по инициатива на административния ръководител: 
Проверяваният орган на съдебната власт не сочи извършвани по 

инициатива на административния ръководител проверки  през 2013 г. 



37 
 

 по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната 
власт: 

С разпореждане вх. №1223/05.06.2013 г. на САП е указано да се 
извърши проверка в СРП относно прекратени изпълнителни преписки по 
давност за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2012 г. Проверката е осъществена и 
на 19.06.2013 г. е изпратен доклад с констатации и  препоръки до САП. 

 на прокуратурата от други органи на съдебната власт: 
В периода 07.10.2013 г. – 18.10.2013 г. е извършена комплексна 

ревизия за периода 01.01.2012 г. до 30.09.2013 г., назначена със Заповед № 
2853/26.09.2013 г. на Главния прокурор. 

  
 7. Натовареност на прокурорите от СГП 
Официалната информация сочи, че през 2013 г. СГП има най-високата 

натовареност по показател „брой наблюдавани преписки“  - 285,6, при 
средно за ОП – 159,4. По показателя „наблюдавани производства“ тази 
прокуратура е над средното ниво на натовареност, съответно – 60,7, при 45,9 
общо за ОП.  

Въпреки големия обем прокурорска дейност, общата средна 
натовареност за СГП (652,7), която е най-голямата по щат окръжна 
прокуратура, е под средната за окръжните прокуратури, която е 745,8. 
Причина на продължаващото усещане на прокурорите от СГП за висока 
натовареност се дължи на изключително голямата динамика и интензивност 
в работата на тази прокуратура и по-високата правна и фактическа сложност 
на преписките и делата. Следва да се посочи обаче, че по показателя 
„участия в съдебни заседания” прокурорите от СГП са с много голяма 
натовареност – 244,0, при средно за окръжните прокуратури – 161,4. По 
показателя „среден брой прокурорски актове, внесени в съда на един 
прокурор” обаче, СГП  - 7.0 е под средното ниво  - 8,2 средно за ОП.5 

 
 ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в СГП, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 
 
Броят на новообразуваните преписки през 2012 г. е 9173, а през  

2013 г. броят им възлиза на 10212. Образуваните през предходен период 
преписки са съответно за 2012г. – 4413, а за 2013 г . – 3945. 

През 2012 г. са решени  общо 2799 преписки, а през 2013 г. – общо 
решени са 3263 преписки: 

                                         
5 Данните са от Отчетен доклад на ПРБ за 2013 г. 
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 Отказите да се образува наказателно производство през 2012 
г. възлизат на 882 отказа /31,5% от решените/, а през 2013 г. – 
1538 /47,1% от решените/. 

 Образувани досъдебни производства през 2012 г. са 943, а през 
2013 г. – 586. 

 Изпратените по компетентност преписки през 2012 г. са 923,  а 
през 2013 г. – 1139. 

 Прекратени преписки  през 2012 г. с резолюция, на основание 
Инструкция И - 89/2011 г. /отм. с Инструкция № И-
208/11.02.2014 г./ - 51 бр., а през 2013 г.  такива липсват. 

 
Обжалваните откази от образуване на досъдебно производство през 

2012 г. са 113 /12,8% от всички откази/, а през 2013 г. – 173 /11,2%/. През 
2012 г. са потвърдени 94 бр. постановления на СГП за отказ от образуване на 
досъдебно производство, а през 2013 г. са потвърдени 140 постановления. 

 
Статистиката показва, че през втората година от проверявания 

период в СГП се констатира увеличаване на относителния дял на отказите 
за образуване на наказателно производство – от 31,5% – на 47,1%, което 
означава, че почти половината от образуваните преписки приключват с 
отказ.За сметка на това процентът на обжалваните откази спада на 
11,2%. На практика за 2013 г. са отменени само 33 броя откази на 
прокурорите от СГП. 

    
На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 
 
Пр. пр. № 8756/2012 г. по описа на СГП. Прокурор С. Тотев. 

Преписката е изпратена по компетентност на 22.10.2012 г. от ГДНП с мнение 
за образуване на наказателно производство. С резолюция от същата дата е 
определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен 
протокол за случайно разпределение, тъй като по данни на деловодството 
протоколите за случайно разпределение се съхранявали отделно в класьори. 
При проверка на дадения класьор се установи, че има единствено архивна 
извадка за въпросната дата и месец, като на ръка е дописано, че се касае за 
протокол от дата 22.10.2012 г. Гореупоменатата преписка липсва в 
протокола от дата 22.10.2012 г. Същата бе намерена като разпределена на 
23.10.2012 г. в 10.48 ч. Поради това не може да се направи необходимата 
проверка относно спазването на принципа за случайното разпределение, 
който в случая не е спазен. 
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С писмо от 26.11.2012 г. на основание чл. 145, ал.1 т.3 от ЗСВ и чл. 9 
вр. чл. 6 ИППП е възложена проверка със срок два месеца. Преписката е 
върната на 19.07.2013 г., което става ясно само от наблюдателните 
материали. Във входящия дневник не е отразена датата на връщане на 
преписката. Липсват данни срокът по преписката да е бил продължаван 
след изтичането на двумесечния срок.  С постановление от 31.07.2012 г. е 
отказано образуване на наказателно производство, което също не е 
отразено в дневника. В постановлението е отразено, че същото може да се 
обжалва по реда на 213 ал. 2 от НПК, като не е указано препис от 
постановлението да се изпрати на страната.  

На 19.09.2013 г. преписката е поискана от АП – София за служебна 
проверка. На 23.09.2012 г. преписката е изпратена на АП, която с 
постановление от 23.10.2013 г. отменя постановлението на СГП.  На 
03.12.2013 г. е възложена допълнителна проверка със срок 60 дни. На 
04.02.2014 г. е изпратено писмо до ГДНП преписката да се изпрати в СГП 
като е отразено, че така определеният срок е изтекъл на 22.12.2013 г., а нов 
не е поискан. На 05.02.2014 г. е изпратено искане за удължаване на срока, 
което не е отразено в дневника. Няма данни нито в материалите, нито по 
дневника относно удължаването на срока. На 04.04.2014 г. преписката е 
върната в СГП по компетентност – отразено е в дневника. С постановление 
от 08.05.2014 г. е назначена допълнителна проверка на ОДМВР – Стара 
Загора. С писмо от 09.05.2014 г. е поискана информация от МИЕ. Такава е 
получена на 22.05.2014г. Същото не е отразено в дневника. На 18.06.2014 г. 
са постъпили материали от ОДМВР – Стара Загора – във вид на обяснение. 
Констатира се продължителен период на изготвяне на същото.  На 
05.07.2014 г. отново са постъпили материали от ОДМВР – Стара Загора. На 
29.07.2014 г.е образувано досъдебно производство срещу неизвестен 
извършител по чл. 248а, ал.3 вр. ал.2, пр.1 от НК. Указан е двумесечен срок 
за разследване. Преписи от постановлението са изпратени на АП – София и 
ВКП. Следва удължаване на срока с 4 месеца, считано от 29.09.2014 г.  

 
Констатира се, че през проверявания период в СГП към отделните 

преписки не се разпечатват и прилагат индивидуални протоколи за случайно 
разпределение. Изготвят се само протоколи за разпределението за деня, 
които се съхраняват в отделни папки. В тази връзка съдебните служители 
от СГП поясниха, че съществуват различни версии на ПП Low choice, като 
последната  актуална версията е с номер 338. От ВКП не се издават 
нарочни заповеди за прилагането на последния вариант на продукта. 
Версията на системата може да се изтегли от форума на IT 
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специалистите към ведомствения сайт. Така същата е въведена в СГП едва 
по време на проверката от ИВСС. 

Всички версии на ПП Law choice обаче могат да разпечатват 
индивидуални протоколи за случайно разпределение – както актуалните, 
така и по-старите. Протоколи, отразяващи разпределението на 
конкретната преписка, не са изготвяни и прилагани към преписките на 
СГП. Т.е. сочената причина, че системата е в стар вариант, не е пречка за 
разпечатване на индивидуален протокол по конкретна преписка. След 
установяването на този пропуск от ИВСС в СГП вече се изработват и 
индивидуални протоколи към отделните преписки и се прилагат към 
последните. 

 
Пр. пр. № 12164/2011 г. по описа на СГП. Прокурор С. Христова. 

Преписката е образувана по жалба до СГП на 09.12.2011 г. С резолюция от 
същата дата е определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е 
приложен протокол за случайно разпределение, тъй като по данни на 
деловодството протоколите за случайно разпределение се съхранявали 
отделно в класьори. Поради това проверяващият екип не може да 
направи необходимата проверка относно спазването на принципа за 
случайното разпределение.  

С писмо от 16.12.2011 г. е възложена проверка  на СДВР съгласно 
ИППП, като не е определен срок. Преписката е върната в СГП на 17.04.2012 
г. С постановление от 08.05.2012 г. на прокурор Е. Русинова е отказано 
образуване на наказателно производство. В постановлението не е отразено, 
че същото може да се обжалва по реда на 213 ал. 2 от НПК, но е  указано 
препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя. От 
наблюдателните материали по преписката не се установят данни как 
последната е разпределена на прокурор Русинова – върху лист с номера на 
преписката е положена резолюция с името на посочения прокурор и дата 
20.03.2012 г. Същата се е подписала по-долу на листа, че е уведомена на 
21.03.2012 г. На 26.05.2012 г. преписката е изпратена по компетентност на 
АП – София по повод постъпила там жалба срещу постановлението за отказ. 
С постановление от 29.05.2014 г. АП – София е потвърдила отказа. 

 
Пр. пр. № 240/2012 г. по описа на СГП. Прокурор К. Александрова. 

Преписката е образувана по жалба, която не е приложена в наблюдателните 
материали. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение, тъй като по данни на деловодството протоколите за 
случайно разпределение се съхраняват отделно в класьори. С постановление 
от 27.02.2012 г. е възложена на проверка със срок 30 дни. На 16.03.2012 г. е 
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заведено заявление от жалбоподателите относно липса на извършена 
проверка. Преписката е върната на 03.09.2012 г. Липсват данни срокът по 
преписката да е бил продължаван след изтичането на 30-дневния срок.  С 
постановление от 05.09.2012 г. на прокурор Д. Йотова /не се установяват 
данни как й е разпределена преписката/ е отказано образуване на 
наказателно производство. В постановлението е отразено, че същото може да 
се обжалва по реда на 213 ал. 2 от НПК, като е указано препис от 
постановлението да се изпрати на „посочените лица”. С жалба от 09.05.2013 
г. постановлението е обжалвано пред  АП – София. С постановление от 
22.05.2013 г. АП София е потвърдила постановлението за отказ. С 
постановление от   18.07.2013 г. ВКП е отменила постановлението на АП 
София и на СГП. На 13.09.2013 г. с постановление прокурор Йотова възлага 
допълнителна проверка съгласно указанията на ВКП. Преписката е върната 
на 18.11.2013 г. в СГП след извършената допълнителна проверка. На 
19.11.2013 г. прокурор Йотова образува досъдебно производство срещу 
неизвестен извършител със срок за разследване два месеца. С писмо от 
07.01.2014 г. срокът по разследването е удължен с четири месеца, считано от 
19.01.2014 г. На 28.05.2014 г. срокът е удължен от АП – София с два месеца, 
а от 14.07.2014 г. – с още два месеца. Направено е искане от 10.09.2014 г. до 
АП София за продължаване срока на разследването с още 4 месеца, считано 
от 19.09.2014 г. 

 
Пр. пр. № 5080/2011 г. по описа на СГП. Прокурор Р. Арнаудова. 

Преписката е изпратена по компетентност на 03.05.2011 г. от ГДКП на СГП. 
С резолюция от 04.05.11 г. е определен наблюдаващият прокурор. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение, тъй като 
по данни на деловодството протоколите за случайно разпределение се 
съхраняват отделно в класьори. С писмо от 09.05.2011 г. преписката е 
изпратена на СРП по компетентност. С постановление от 24.08.2011 г. СРП е 
повдигнала спор за подсъдност пред АП – София. Със свое писмо от 27.10.11 
г. АП изпраща преписката на СГП по компетентност. На 19.12.2011 г. ГДКП 
изпраща на СГП справка с извършена проверка. На 21.12. 2011 г. СГП е 
удължила срока на проверката с три месеца. На 10.01.2012 г. наблюдаващият 
прокурор предлага на административния ръководител преписката да бъде 
възложена на специализираното звено „Противодействие на престъпленията 
против финансовата система на ЕС”. С резолюция преписката е възложена на 
Красимир Тренчев на 12.01.2012 г., което е отразено в архива от системата за 
разпределение в протокол от 12.01.2012 г. Наблюдаващият прокурор с 
постановление от 02.02.2012 г. отказва да образува досъдебно производство 
от компетентността на СГП като изпраща материалите по преписката в РП 
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София по компетентност, която с постановление от 02.07.2012 г. също 
отказва да образува досъдебното производство. С писмо от 16.08.2012 г. ВКП 
е възложила на СГП да извърши служебна проверка по преписката. С 
постановление от 22.10.2012 г. СГП, след извършване на служебна проверка, 
потвърждава постановлението на СРП, като отменя същото в частта, в която 
е отказано образуване на досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, 
т.6 от НПК. На 26.11.2012 г. АП София е изискала преписката на СГП за 
служебна проверка. С постановление от 09.01.2013 г. АП е потвърдила 
постановлението на СГП. 

 
Пр. пр. № 2634/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Бойко 

Конакчийски. Преписката е изпратена по компетентност на 22.03.2012 г. от 
ВКП в СГП. С резолюция от 23.03.2012 г е определен наблюдаващият 
прокурор. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение, тъй като по данни на деловодството протоколите за 
случайно разпределение се съхраняват отделно в класьори. С писмо от 
27.03.2012 г.  по преписката е възложена проверка. На 14.06.2012 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. ВКП с писмо от 
22.06.12 г. възлага на АП – София извършването на служебна проверка на 
постановлението за отказ. С постановление от 26.07.12 г. АП потвърждава 
постановлението на СГП за отказ. 

 
Пр. пр. № 7684/2012 г. по описа на СГП. Прокурор К. Накова. 

Преписката е образувана след самосезиране на СГП на 27.08.2012 г. Няма 
данни за случайно разпределение. С постановление от 29.08.2012 г. на НАП 
София е възложено да извърши ревизия за установяване на приходите  и 
данъчните задължения на цитираните лица. На 26.04.2013 г. наблюдаващият 
прокурор е постановил отказ от образуване на досъдебно производство. На 
11.06.2013 г. АП София изисква преписката по разпореждане на ВКП за 
извършване на проверка. С постановление от 23.07.2013 г. АП – София е 
отменила постановлението за отказ и е указала на СГП образуването на 
досъдебно производство. Срещу постановлението на АП е постъпило 
възражение от наблюдаващия прокурор от 26.09.2013 г. пред ВКП. С 
постановление от 07.10.2013 г. ВКП потвърждава постановлението на АП 
София. Отново е последвало възражение от 07.11.2013 г. срещу 
постановлението на ВКП до прокурор Сарафов – заместник на главния 
прокурор. На 24.03.2014 г. ВКП е уведомила СГП, че с резолюция от 
19.03.2014 г. заместник - главният прокурор е оставил без уважение 
исканията за отмяна. С постановление от 31.03.2014 г. СГП е образувало 
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досъдебно производство. На 03.10.2014 г. АП София е удължила с четири 
месеца срока на разследване, считано от 01.10.2014 г. 

 
Пр. пр. № 8597/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Ваня Илиева. 

Преписката е изпратена по компетентност на 15.10.2012 г. от Главния 
прокурор. С резолюция от същата дата е определен наблюдаващият 
прокурор. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение, тъй като по данни на деловодството протоколите за 
случайно разпределение се съхраняват отделно в класьори. С постановление 
от 07.12.2012 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. 
АП София изисква преписката на 22.01.2013 г. за служебна проверка на 
постановлението за отказ. С постановление от 04.02.2013 г. АП потвърждава 
постановлението на СГП за отказ. 

 
Пр. пр. № 12762/2011 г. по описа на СГП. Прокурор В. Илиева. 

Преписката е получена по компетентност в СГП на 29.12.2011 г. от ВКП. С 
резолюция от 30.12.2011 г. е определен наблюдаващият прокурор. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение, тъй като 
по данни на деловодството протоколите за случайно разпределение се 
съхраняват отделно в класьори. С постановление от 20.01.2012 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. С писмо от 
16.02.2012 г. АП София изисква преписката за служебна проверка на 
постановлението за отказ. С постановление от 07.03.2013 г. АП потвърждава 
постановлението на СГП за отказ. 

 
Пр. пр. № 3680/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Ст. Димитров. 

Преписката е заведена на 29.03.2012 г. след получаване на постановление от 
ОП – Стара Загора, с което същата е изпратена по компетентност. С 
резолюция от 30.03.2012 г. е определен наблюдаващият прокурор Д. 
Ангелов. По преписката не е приложен протокол за случайно разпределение, 
тъй като по данни на деловодството протоколите за случайно 
разпределение се съхраняват отделно в класьори. С писмо от ВКП от 
03.04.2012 г. е поискана справка по цитираната преписка. С резолюция от 
05.04.2012 г. за наблюдаващ е определен прокурор Станимир Димитров. С 
постановление от 12.04.2012 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство. Преписката е изпратено по компетентност на РП – 
Стара Загора. 

 
Пр. пр. № 1/2012 г. по описа на СГП. Прокурор К. Накова. 

Преписката е заведена на 24.02.2012 г. след получаване на писмо от МП. Не 
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се установяват никакви данни за определяне на наблюдаващият прокурор. 
По преписката не е приложен и протокол за случайно разпределение, тъй 
като по данни на деловодството протоколите за случайно разпределение се 
съхраняват отделно в класьори. С постановление от 07.03.2012 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Отразена е 
възможността за обжалване пред АП София и са уведомени страните. На 
30.03.2012 г. преписката е изискана от АП София за служебна проверка. С 
постановление от 17.04.2012 г. АП е потвърдила постановлението на СГП. 

 
Пр. пр. № 5164/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Стоил Тойчев. 

Преписката е изпратена по компетентност на 04.06.2012 г. от ВКП.  С 
резолюция от 08.06.2012 г. е определен наблюдаващият прокурор. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение, тъй като по 
данни на деловодството протоколите за случайно разпределение се 
съхранявали отделно в класьори. С постановление от 03.12.2012 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Отразена е 
възможността за обжалване пред АП София и е указано да се уведомят 
страните. Няма данни постановлението да е обжалвано. 

 
Пр. пр. № 5238/2012 г. по описа на СГП. Прокурор В. Стефанова. 

Преписката е получена в СГП от ВКП по компетентност на 11.06.2012 г.   С 
резолюция от 14.06.2012 г. е определен наблюдаващият прокурор Стоил 
Тойчев. По преписката не е приложен протокол за случайно разпределение, 
тъй като по данни на деловодството протоколите за случайно разпределение 
се съхраняват отделно в класьори. Отново с резолюция е отбелязано, че 
същият е в отпуск, поради което на 18.06.2012 г. с резолюция е 
преразпределена на В. Стефанова. С постановление от 11.12.2012 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Отразена е 
възможността за обжалване пред АП София и е указано да се изпрати препис 
от постановлението на страните. Няма данни постановлението да е 
обжалвано. 

 
Пр. пр. № 8732/2011 г. по описа на СГП. Прокурор Ст. Димитров. 

Преписката е заведена на 21.12.11 г. след писмо от МТСП. По преписката не 
е приложен протокол за случайно разпределение, нито има отразена 
резолюция. С постановление от 05.03.2012 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство. Настраните е указана възможността 
за обжалване на същото пред АП София. Същото е обжалвано пред АП 
София, която на 26.03.2012 г. е потвърдила отказа. Актът на АП е обжалван 
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пред ВКП, която с писмо от 11.05.2012 г. е уведомила жалбоподателя, че 
постановлението на АП София е правилно и законосъобразно.  

 
Пр. пр. № 5490/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Ст. Димитров. 

Преписката е заведена на 21.06.2012 г. след като е изпратена по 
компетентност от ВКП. С резолюция от 22.06.2012 г. е определен 
наблюдаващият прокурор, който обаче е в отпуск и отново с резолюция от 
22.06.2012 г. е преразпределена на Красимир Тренчев.  По преписката не е 
приложен протокол за случайно разпределение, тъй като по данни на 
деловодството протоколите за случайно разпределение се съхраняват 
отделно в класьори. С постановление на прокурор Димитров от 25.10.2012 г. 
е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Няма данни 
как е преразпределена отново преписката. АП София изисква преписката за 
служебна проверка на постановлението за отказ, като с постановление от 
19.11.2012 г. АП потвърждава постановлението на СГП за отказ.  С писмо от 
03.12.2012 г.ВКП изисква материалите за служебна проверка. Материалите 
са върнати от ВКП на 10.12.2012 г. с писмо, без да има съответния 
прокурорски акт във връзка със служебната проверка. 

 
Пр. пр. РА-13/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Л. Мирчев. 

Преписката е заведена на 18.10.2012 г. след изпращането на РА от АДФИ. 
като е изпратена по компетентност от ВКП. С резолюция от 18.10..2012 г. е 
определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен протокол 
за случайно разпределение, тъй като по данни на деловодството протоколите 
за случайно разпределение се съхранявали отделно в класьори. Няма данни 
преписката да е преразпределяна на друг прокурор, като с  постановление на 
прокурор Емил Петров от 06.12.2012 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство. Постановлението е обжалвано. АП София с 
постановление от 17.01.2013 г. потвърждава постановлението на СГП за 
отказ.   

 
Пр. пр. № 6721/2009 г. по описа на СГП. Прокурор Тотев. 

Преписката е заведена на 17.09.2009 г. след сигнал от МРРБ. По преписката 
са приложени писма, с които прокурор Тотев изисква информация по 
преписката. Няма данни кой е определен за наблюдаващ прокурор и кога. По 
преписката не са приложени протоколи за случайно разпределение, тъй като 
по данни на деловодството протоколите за случайно разпределение се 
съхраняват отделно в класьори. На 20.06.2012 г. с постановление на Тотев е 
отказано образуване на досъдебно производство. С писмо от 12.07.2012 г. 
преписката е изпратено за служебна проверка до АП София. С 
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постановление от 26.07.2012 г. АП София потвърждава постановлението на 
СГП за отказ. 

 
Пр. пр. № 11202/2011 г. по описа на СГП. Прокурор Стефан Рачев. 

Преписката е образувана по жалба на 16.11.11 г. С резолюция от 17.11.2011 г. 
е определен наблюдаващият прокурор Стефан Рачев.  По преписката не е 
приложен протокол за случайно разпределение, тъй като по данни на 
деловодството протоколите за случайно разпределение се съхранявали 
отделно в класьори. С постановление от 08.02.2012 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство. Изпратен е препис на 
жалбоподателя, като в постановлението е указана възможността за 
обжалване. АП София потвърждава постановлението на СГП за отказ с 
постановление от 20.03.2012 г., което е обжалвано пред ВКП, която с 
постановление от 11.05.2012 г. е отменила постановленията на СГП и АП и е 
разпоредила образуването на досъдебно производство. С постановление от 
16.05.2012 г. е образувано досъдебно производство.  С постановление от 
23.01.2013 г. СГП е прекратила досъдебното производство на основание чл. 
24, ал.1 т.1 НПК. Постановлението е обжалвано пред СГС, който с 
определение от 19.02.2013 г. остава жалбата без разглеждане, тъй като 
същата е от лице, извън кръга на имащите право на жалба. Определението е 
обжалвано пред Софийски Апелативен съд, който с определение от 
21.03.2013 г. е потвърдил определението на СГС. 

 
Пр. пр. № 5049/2011 г. по описа на СГП. Прокурор Стефан Рачев. 

Преписката е образувана на 02.05.2011 г. по повод депозирана в СГП жалба. 
С резолюция от 03.05.2011 г. е определен наблюдаващият прокурор Пламен 
Панайотов. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение, тъй като по данни на деловодството протоколите за случайно 
разпределение се съхраняват отделно в класьори. С постановление на от 
05.03.2012 г. е образувано досъдебно производство, което е прекратено на 
09.04.2014 г. Междувременно, с постановление от 28.11.2013 г. досъдебното 
производство е прекратено като постановлението е обжалвано пред СГС. С 
определение от 20.02.2014 г. на СГС постановлението за прекратяване е 
отменено. Определението е обжалвано пред САС с частен протест, който с 
определение от 02.04.2014 г. е потвърдил определението на СГС. 

 
Пр. пр. № 10095/2010 г. по описа на СГП. Прокурор Стоил Тойчев. 

Преписката е получена в СГП от ВКП по компетентност на 02.09.2010 г.  С 
резолюция от 07.09.2010 г. е определен наблюдаващият прокурор Стоил 
Тойчев. По преписката не е приложен протокол за случайно разпределение, 
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тъй като по данни на деловодството протоколите за случайно разпределение 
се съхраняват отделно в класьори. С постановление от 31.05.2011 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Отразена е 
възможността за обжалване пред АП София и е изпратен препис от 
постановлението на страните. По разпореждане на ВКП е извършена 
служебна проверка на постановлението. С постановление от 28.05.2012 г. АП 
София отменя постановлението за отказ. С постановление от 05.10.2012 г. 
отново  е отказано образуване на досъдебно производство. АП София отново 
след служебна проверка с постановление от 19.11.2012 г. е потвърдила 
постановлението за отказ. 

 
Пр. пр. № 10246/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Любка 

Кръстева. Преписката е образувана по повод жалба до СГП на 16.11.12 г.  С 
резолюция от 19.11.2012 г. е определен наблюдаващият прокурор. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение, тъй като по 
данни на деловодството протоколите за случайно разпределение се 
съхранявали отделно в класьори. С постановление от 03.12.2012 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Отразена е 
възможността за обжалване пред АП София и е указано да се изпрати препис 
от постановлението на страните. По повод жалба с постановление от 
07.01.2013 г. АП София потвърждава  постановлението за отказ на СГП.  
 

Пр. пр. № 2014 /2012 г. по описа на СГП. Прокурор Ана 
Малиганова.  Преписката е образувана по повод постъпила в СГП на 
23.02.12 г. жалба. С резолюция от 24.02.2012 г. е определен наблюдаващият 
прокурор. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение, тъй като по данни на деловодството протоколите за случайно 
разпределение се съхранявали отделно в класьори. Възложена е проверка на 
01.03.2012 г. На 01.06.12 г. преписката е върната в СГП след извършена 
проверка, като с резолюция от 04.06.2012 г. е преразпределена на прокурор 
Мариана Станкова, която с постановление от 22.06.2012 г. е отказала 
образуване на досъдебно производство. В постановлението е отразена е 
възможността за обжалване пред АП София и е указано да се изпрати 
препис от постановлението на страните. Постановлението е обжалвано и с 
постановление от 06.08.2012 г. АП София е потвърдила постановлението за 
отказ на СГП.  

 
Пр. пр. №  8843/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Мартин Бешков.   

Преписката е образувана на 25.10.2012 г. по повод постъпила в СГП жалба. С 
резолюция от 26.02.2012 г. е определен наблюдаващият прокурор. По 
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преписката не е приложен протокол за случайно разпределение. С 
постановление от 31.10.2012 г. е постановен отказ за образуване на 
досъдебно производство. В постановлението е отразена е възможността за 
обжалване пред АП София и е указано да се изпрати препис от 
постановлението на страните. Постановлението е обжалвано и с 
постановление от 26.11.12 г. АП София е потвърдила постановлението за 
отказ на СГП.  

 
Пр. пр. № 331/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Мариана 

Станкова.  Преписката е образувана по повод препратена от ВКП в СГП 
жалба на 15.05.12 г. С резолюция от 16.05.2012 г. е определен 
наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен протокол за 
случайно разпределение. Възложена е проверка на 22.05.2012 г. На 12.06.12 
г. преписката е върната в СГП след извършена проверка, като прокурор 
Мариана Станкова с постановление от 19.09.2012 г. е отказала образуване на 
досъдебно производство и преписката е изпратена на СРП по компетентност. 
В постановлението е отразена е възможността за обжалване пред АП 
София и е указано да се изпрати препис от постановлението на страните. 
Постановлението е обжалвано и с постановление от 26.11.2012 г. АП София 
е потвърдила постановлението за отказ на СГП. По преписката са приложени 
искания за продължаване на срока на разследване по досъдебно 
производство № 2/13 г. по описа на ГДНП, пр.пр. № 58104/11 г. по описа на 
СРП като последното такава е искане за четири месеца, считано от 
11.11.2013 г.  

 
Пр. пр. № 6186/2011 г. по описа на СГП. Прокурор Е. Пашалиева.  

Преписката е образувана по повод постъпила в СГП на 21.06.11 г. жалба. С 
резолюция от 22.06.2011 г. е определен наблюдаващият прокурор. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение. Възложена е 
проверка на 03.08.2011 г. На 09.11.11 г. преписката е върната в СГП след 
извършена проверка, като с резолюция от 10.11.2011 г. е преразпределена на 
прокурор Ст. Атанасова, която с постановление от 01.03.2012 г. е отказала 
образуване на досъдебно производство. В постановлението е отразена е 
възможността за обжалване пред АП София и е указано да се изпрати 
препис от постановлението на страните. В наблюдателните материали 
липсват данни постановлението да е обжалвано.  
 

Пр. пр. № 5476/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Мариан 
Маринов.  Преписката е образувана по повод препратен от ВКП сигнал на 
20.06.12 г. С резолюция от 21.06.2012 г. е определен наблюдаващият 
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прокурор. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение, тъй като по данни на деловодството протоколите за случайно 
разпределение се съхранявали отделно в класьори. Възложена е проверка на 
29.09..2012 г. На 15.10.12 г. преписката е върната в СГП след извършена 
проверка, като с постановление от 23.10.2012 г. СГП е отказала образуване 
на досъдебно производство. В постановлението е отразена е възможността за 
обжалване пред АП София и е указано да се изпрати препис от 
постановлението на страните. В наблюдателните материали няма данни 
постановлението да е обжалвано. 

 
Пр. пр. № 9389/2010 г. по описа на СГП. Прокурор Снежана 

Копчева.  Преписката е образувана на 26.07.2010 г. по повод постъпила в 
СГП жалба. С резолюция от 27.07.2012 г. е определен наблюдаващият 
прокурор. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение. Възложена е проверка на 19.08.2010 г. на СДВР. На 10.11.10 
г. преписката е върната в СГП след извършена проверка, като същата отново 
е изпратена в СДВР за допълнителна проверка в СДВР. С постановление от 
01.10.2012 г. е отказала образуване на досъдебно производство. В 
постановлението е отразена е възможността за обжалване пред АП София и е 
указано да се изпрати препис от постановлението на страните.  

В наблюдателните материали по преписката е съдържа: искане за 
продължаване срока, считано от 05.04.2012 г. – с два месеца, като преписката 
е върната в СГП на 14.06.2012 г. с изпълнение указания; на 13.07.2012 г. 
преписката отново е върната за допълнителна проверка в СДВР, като същата 
е изпратена обратно в СГП с изпълнени указания на 23.08.2012 г. 

Постановлението за отказ от 01.10.2012 г. е обжалвано и с 
постановление от 06.11.2012 г. АП София е потвърдила постановлението за 
отказ на СГП.  

 
Пр. пр. № 13288/2010 г. по описа на СГП. Прокурор Севдалин 

Цанков.  Преписката е образувана на 13.12.2010 г.по повод постъпила в СГП  
жалба. С резолюция е определен наблюдаващият прокурор. По преписката не 
е приложен протокол за случайно разпределение. Преписката е изпратено по 
компетентност на специализираното звено при СГП за разследване на 
злоупотреби със средства от ЕС на 27.12.2010 г. С постановление от същата 
дата е възложена и проверка. На 18.04.2011 г. преписката е върната в СГП 
след извършена проверка, като с резолюция от 20.04.2011 г. съгласно ИППП  
наблюдаващият прокурор е прекратил производството. Резолюцията е 
обжалвана пред ВКП, която възлага служебна проверка на АП София. С 
постановление от 23.11.11 г. АП София е отменила резолюцията за 
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прекратяване на СГП и е разпоредила извършването на допълнителна 
проверка. С постановление от 13.01.2012 г. СГП е отказала образуването на 
досъдебно производство. Постановлението е обжалвано пред АП – София, 
която на 29.02.2012 г. със свое постановление е потвърдила постановлението 
за отказ на СГП. Постановлението на АП София е обжалвано пред ВКП, 
която с писмо от 09.04.2012 г. е уведомила страните, че постановленията на 
СГП и АП София са законосъобразни.  

 
Пр. пр. № 4625/2009 г. по описа на СГП. Прокурор Ваня Илиева.  

Преписката е образувана по повод постъпила в СГП на 16.04.2009 г. 
препратена от СРП тъжба ведно с материали. С резолюция от 17.04.2009 г.  е 
определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен протокол 
за случайно разпределение. С постановление е възложена е проверка на 
08.05.2009 г. на СДВР. С постановление от 05.08.2009 г. СГП е отказала 
образуване на досъдебно производство. В постановлението е отразена е 
възможността за обжалване пред АП София и е изпратен препис от 
постановлението на страните. Постановлението е обжалвано и с 
постановление от 29.09.2009 г. АП София е потвърдила постановлението за 
отказ на СГП. Постановлението на АП е обжалвано пред ВКП, която с 
постановление от 13.11.2009 г. е отменила постановленията на СГП и АП. С 
постановление на прокурор Емилия Пашалиева от 02.12.2009 г. е възложена 
проверка на СДВР. Не се установяват данни как е осъществено 
разпределението на преписката на последния прокурор. На 25.02.2010 г. 
преписката е върната ведно с извършена проверка. С постановление от 
04.03.2010 г. отново е отказано образуването на досъдебно производство.  С 
постановление от 20.04.2010 г. АП София е отменила постановлението на 
СГП. Отново с постановление от 30.04.2010 г. СГП възлага проверка. Следва 
нов отказ за образуване на досъдебно производство – от дата 20.07.2010 г., по 
повод обжалването му АП е постановила отмяна на постановлението на 
14.09.2010 г. С постановление от 07.10.2010 г. на СГП отново е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство.. АП със свое постановление 
от 19.01.2011 г. отменя постановлението на СГП за отказ. На 03.02.2011 г. е 
възложена допълнителна проверка, като на 09.03.2011 г. прокурор 
Пашалиева отново постановява отказ. Същият е обжалван и с постановление 
от 11.04.2011 г. е отменен. В своите постановления за отмяна АП София сочи 
като основание неизпълнение на указанията на АП и ВКП.  

На 27.09.2011 г. с резолюция преписката е преразпределена на 
прокурор Нели Златкова /отново няма протокол за разпределение/, която с 
постановление от 31.10.2012 г. отказва образуването на досъдебно 
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производство. Постановлението е обжалвано, като с постановление от 
02.01.2013 г. отказът е потвърден от АП София. 

 
Пр. пр. №  10274/2011 г. по описа на СГП. Прокурор Моника 

Малинова. Постъпила жалба в СГП на 06.10.2011 г. срещу резолюция на 
СРП за прекратяване на преписка. Няма данни - нито протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор, нито резолюция, как е определена прокурор 
Малинова. Само на контролния лист е отразено, че на 10.10.2011 г. същата 
е получила преписката. В постановлението от 25.10.2011 г. СГП е отменила 
резолюцията на СРП за прекратяване на преписката. Отразен е както 
входящият номер по описа на СРП, така и входящият номер на 
ревизираната прокуратура.  

На 16.11.2011 г. СГП е изпратила преписката по компетентност на 
отдел „Инспекторат” при ВКП, като на 25.11.2011 г. е върната обратно по 
компетентност на СГП. С постановление от 05.01.2012 г. СГП е отказала да 
образува досъдебно производство, като отказът е обжалван пред АП София. 
С постановление от 08.02.2012 г. е потвърдено постановлението на СГП. На 
09.05.2012 г. е налице жалба против постановление на СРП за отказ. На 
06.06.2012 г. СГП е потвърдила постановлението за отказ на СРП от 
наблюдаващ прокурор Иван Аврамов – няма данни как е разпределена 
преписката на същия /само на контролния лист е записано, че е получил 
преписката на 18.01.2012 г./. Постановлението му е обжалвано пред АП 
София, която  с писмо от 20.07.2012 г. е уведомила страните, че не се 
установяват основания за извършване на служебна проверка на 
постановлението. 

 
Пр. пр. № 2272/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Николай 

Русинов.  Преписката е образувана на 06.03.2012 г. като е препратена от 
ВКП  по компетентност. С резолюция от 07.03.2012 г.е определен 
наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен протокол за 
случайно разпределение. Възложена е проверка на 09.03.2012 г. На 17.05. 
2012 г. преписката е върната с резултатите от извършената проверка. С 
постановление от 31.05.2012 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство. В постановлението е отразена е възможността за обжалване 
пред АП София и е указано да се изпрати препис от постановлението на 
страните. Няма данни постановлението да е обжалвано. 

 
Пр. пр. № 786/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Милко Момчев.  

Преписката е образувана на 08.02.2012 г. по повод жалба. С резолюция от 
09.02.2012 г.е определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е 
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приложен протокол за случайно разпределение. Възложена е проверка на 
06.03.2012 г. с постановление. На 28.03.2012 г. преписката е върната с 
резултатите от извършената проверка. С постановление от 27.07.2012 г. е 
отказано образуването на досъдебно производство. В постановлението е 
отразена е възможността за обжалване пред АП София и е указано да се 
изпрати препис от постановлението на страните. Постановлението е 
обжалвано и с постановление на АП София от 29.09.2012 г. постановлението 
на СГП е потвърдено. 

 
Пр. пр. № 2332/2011 г. по описа на СГП. Прокурор К. Димитров. 

Преписката е образувана на 21.02.2011 г. по повод изпратено постановление 
от РП Добрич по компетентност. С резолюция от 22.02.2011 г. е определен 
наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен протокол за 
случайно разпределение. Едва на 01.07.2011 г. с постановление е възложена 
е проверка на ГДБОП – МВР.  На 16.09.2011 г. преписката е върната с 
резултатите от извършената проверка. С постановление от 10.04.12 г. е 
отказано образуването на досъдебно производство. В постановлението не е 
отразена възможността за обжалване пред АП София и е указано да се 
изпрати препис от постановлението на жалбоподателя. 

 
Пр. пр. № 11265/2011 г. по описа на СГП. Прокурор Г. Мирчев. 

Преписката е образувана на 18.11.2011 г. по повод сигнал. С резолюция от 
21.11.2011 г. първоначално е определена прокурор Малинова за определен 
наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен протокол за 
случайно разпределение. Преписката е изпратена по компетентност на ВКП, 
която на 09.12.2011 г. с писмо връща преписката в СГП - по компетентност. 
С постановление от 17.01.12 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство. Същото е обжалвано на 25.01.2012 г. пред АП – София /с 
резолюция от същата дата преписката е разпределена на прокурор Мирчев/, 
която с постановление от 08.02.2012 г. е потвърдила постановлението на 
СГП. Обжалвано е пред ВКП, която с постановление от 13.03.2012 г. е 
потвърдила постановлението на СГП. 

 
Пр. пр. 10532/2011 г. по описа на СГП. Прокурор Събина Христова. 

Преписката е образувана на 19.11.2011 г. като изпратена от ВКП по 
компетентност. С резолюция от 20.11.2011 г. е определен наблюдаващият 
прокурор. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение. С постановление от 24.10.2011 г. е възложена е проверка на 
ДАНС. С постановление от 18.01.2012г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. В постановлението не е отразена 
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възможността за обжалване пред АП София и е указано да се изпрати 
препис от постановлението на жалбоподателя. Постановлението не е 
обжалвано. 

 
Пр. пр. № 7292/2012 г. по описа на СГП. Прокурор М. Георгиев. 

Преписката е образувана на 22.07.2011 г. по сигнал до СДВР. Няма данни как 
преписката е заведена в СГП. С резолюция /няма данни за датата/ е 
определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен и 
протокол за случайно разпределение. С постановление от 27.08.2012 г. на 
прокурор М Георгиев е възложена предварителна проверка. На 05.11.2012 г. 
преписката е върната в СГП с мнение за образуване на досъдебно 
производство. С постановление от 05.12.12 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. В постановлението е отбелязано, че същото 
подлежи на обжалване пред АП София и че копие следва да се изпрати 
на V РУП на СДВР, макар от материалите по преписката  да е видно, че 
сигналът е подаден в полицията от Началник „Сигурност” на …6. На 
практика жалбоподателят не е уведомен.    

 
Пр. пр. № 10237/2011 г. по описа на СГП. Прокурор Цветослав 

Вергов. Преписката е образувана на 05.10.2011 г. по повод жалба. С 
резолюция от 06.10.2011 г. е определен наблюдаващият прокурор. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение. С 
постановление от 14.10.2011 г. е възложена е проверка на СДВР. На 
28.12.2011 г. преписката е върната с резултатите от извършената проверка. С 
постановление от 04.01.12 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство. В постановлението е отразена възможността за обжалване 
по реда на чл. 213, ал.2 НПК и е указано да се изпрати препис от 
постановлението на жалбоподателя. 

 
Пр. пр. № 9923/2011 г. по описа на СГП. Прокурор Стоян Димитров. 

Преписката е образувана на 16.09.2011 г. по повод жалба. С резолюция от 
същата дата е определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е 
приложен протокол за случайно разпределение. С постановление от 
19.09.2011 г. е възложена е проверка на СДВР. На 12.12.2011 г. преписката е 
върната с резултатите от извършената проверка и изпълнени указания. С 
постановление от 17.01.12 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство. В постановлението е отразена възможността за обжалване 

                                         
6 В съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД, личните данни са заличени 
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по реда на чл. 213, ал.2 НПК и е указано да се изпрати препис от 
постановлението на жалбоподателя. 

 
Пр. пр. № 2513/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Д. Петров. 

Преписката е образувана на 16.03.2012 г. по повод изпратени с мнение за 
образуване на досъдебно производство материали от СДВР. С резолюция от 
20.03.2012 г. е определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е 
приложен протокол за случайно разпределение. С постановление от 
03.04.2012 г. е отказано образуването на досъдебно производство на 
основание чл. 24, ал. 1 т. 1 НПК, вр. чл. 9, ал. 2 НК. В постановлението е 
отразена възможността за обжалване по реда на чл. 213, ал.2 НПК и е 
указано да се изпрати препис от постановлението ведно с банкнотата за 
унищожаване в БНБ. 

 
Пр. пр. № 2473/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Д. Арабаджиев. 

Преписката е образувана на 15.03.2012 г. след изпращане от ВКП по 
компетентност. С резолюция от 16.03.2012 г. е определен наблюдаващият 
прокурор. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение. С постановление от 20.03.12 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. В постановлението е отразена възможността за 
обжалване пред АП и е указано да се изпрати препис от постановлението на 
наследниците на починалото лице. 

 
Пр. пр. № 8607/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Драгомир Янчев. 

Преписката е образувана на 15.10.2012 г. по повод жалба до СГП. С 
резолюция от 16.10.2012 г. е определен наблюдаващият прокурор. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение, тъй като по 
данни на деловодството протоколите за случайно разпределение се 
съхранявали отделно в класьори. С постановление от 31.10.2012 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. В постановлението не  е отразена 
възможността за обжалване по реда на чл. 213, ал.2 НПК, но е указано да се 
изпрати препис от постановлението на жалбоподателя. Постановлението не е 
обжалвано. 

 
Пр. пр. № 3978/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Д. Младенов. 

Преписката е образувана на 12.04.2012 г. по повод жалба. С резолюция от 
20.04.2012 г. е определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е 
приложен протокол за случайно разпределение. С постановление от 
20.04.2012 г. е възложена е проверка на СДВР. На 27.04.2012 г. преписката е 
върната за съгласуване. На 30.07.2012 г. преписката е върната в СГП с 
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изпълнени указания. С постановление от 31.07.12 г. е отказано образуването 
на досъдебно производство. В постановлението е отразена възможността за 
обжалване пред АП София и е указано да се изпрати препис от 
постановлението на жалбоподателя. 

 
Пр. пр. № 2664/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Ив. Гешев. 

Преписката е образувана на 22.03.2012 г. по повод депозирано в СГП писмо 
от агенция „Митници”. С резолюция от 23.03.2012 г. е определен 
наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен протокол за 
случайно разпределение. С постановление от 26.03.12 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. В постановлението не е отразена 
възможността за обжалване пред АП София и е указано да се изпрати препис 
от постановлението на жалбоподателя. 

 
Пр. пр. № 3741/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Д. Ангелов. 

Преписката е образувана на 02.04.2012 г. по повод постановление за 
възлагане на данъчна ревизия. С резолюция от 03.04.2012 г. е определен 
наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен протокол за 
случайно разпределение. С постановление от 10.04.2012 г. наблюдаващият 
прокурор изисква с писмо резултатите от проверката на НАП, която с писмо 
от 02.05.2012 г. уведомява СГП, че ще бъде издаден ревизионен акт в срока 
по чл. 119 ДОПК. С допълнително писмо от 20.08.2012 г. НАП София 
уведомява СГП, че са изготвени съответните ревизионни актове. С 
постановление от 21.09.12 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство. В постановлението е отразена възможността за обжалване 
пред АП София и е указано да се изпрати препис от постановлението на 
НАП. 

 
По преписките се указва изпращането на препис, но в материалите по 

същите не се установяват данни, дали същите са изпратени. 
 
Пр. пр. № 3899/2012 г. по описа на СГП. Прокурор В. Андреев. 

Преписката е образувана на 09.04.2012 г. по повод изпратен от агенция 
„Митници” акт за митническо нарушение. С резолюция от 11.04.2012 г. е 
определен наблюдаващият прокурор, след като с резолюция от същата дата е 
била определена прокурор Бецова, като последната е задраскана. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение. С 
постановление от 21.04.2012 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство. В постановлението не е отразена възможността за 
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обжалване пред АП София и е указано да се изпрати препис от 
постановлението на Агенция „Митници”. 

 
Пр. пр. № 10392/2012 г. по описа на СГП. Прокурор С. Цанков. 

Преписката е образувана на 23.11.2012 г. по повод писмо на АМ. С 
резолюция от 26.11.2012 г. е определен наблюдаващият прокурор. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение, тъй като по 
данни на деловодството протоколите за случайно разпределение се 
съхранявали отделно в класьори. С постановление от 29.11.12 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. В постановлението е отразена 
възможността за обжалване пред АП София и е указано да се изпрати препис 
от постановлението на страните.  

 
Пр. пр. № 2565/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Б. Бецова. 

Преписката е образувана на 20.03.2012 г. по повод изпратен по 
компетентност от ВКП сигнал. С резолюция от 21.03.2012 г. е определен 
наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен протокол за 
случайно разпределение. С постановление от 03.04.12 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. В постановлението е отразена 
възможността за обжалване пред АП София и е указано да се изпрати препис 
от постановлението на посочените адресати. Постановлението е обжалвано 
пред АП София, която с постановление от 23.06.2012 г. е потвърдила 
постановлението на СГП. 

 
Пр. пр. № 10243/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Иван Тасков. 

Преписката е образувана на 16.11.2012 г. по повод жалба. С резолюция от 
19.11.2012 г. е определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е 
приложен протокол за случайно разпределение. С постановление от 20.11.12 
г. е отказано образуването на досъдебно производство. В постановлението е 
отразена възможността за обжалване пред АП София и е указано да се 
изпрати препис от постановлението на жалбоподателя. Постановлението е 
обжалвано пред АП София, която с постановление от 20.12.2012 г. е 
потвърдила постановлението на СГП за отказ. 

 
Пр. пр. № 8093/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Д. Янчев. 

Преписката е образувана на 18.09.2012 г.  след изпращане от ВКП по 
компетентност. С резолюция от същия ден е определен наблюдаващият 
прокурор. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение. С постановление от 27.09.12 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. В постановлението  не е отразена възможността за 
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обжалване пред АП София /касае се за български гражданин задържан в 
Аржентина/ и е указано да се изпрати препис от постановлението на ВКП.  

 
Пр. пр. № 8765/2012 г. по описа на СГП. Прокурор В. Андреев. 

Преписката е образувана на 22.10.2012 г. по повод изпратено от СРП 
постановление. Първоначално с резолюция от 23.10..2012 г. е определен 
наблюдаващият прокурор Н. Русинов, след резолюция на прокурор Русинов 
от същата дата е преразпределена на В. Андреев. По преписката не са 
приложен протокол за случайно разпределение. С постановление от 03.12.12 
г. е отказано образуването на досъдебно производство. В постановлението 
лаконично е записано: „Отказвам да образувам досъдебно производство по 
настоящата преписка и прекратявам същата” - не е отразена 
възможността за обжалване пред АП София и не е указано да се 
изпрати препис от постановлението.  

 
Пр. пр. № 644/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Иван Гешев. 

Преписката е образувана на 01.02.2012 г. по повод получено от Агенция 
Митници писмо. С резолюция от 02.02.2012 г. е определен наблюдаващият 
прокурор. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение. С постановление от 03.02.12 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. В постановлението не е отразена възможността 
за обжалване пред АП София и е указано да се изпрати препис от 
постановлението на АМ.  

 
Пр. пр. № 9882/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Евгени Стоянов. 

Преписката е образувана на 17.12.2012 г. след изпращане на жалба от ВКП 
по компетентност. С резолюция от 18.12.2012 г. е определен наблюдаващият 
прокурор. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение. С постановление от 20.12.12 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. В постановлението е отразена възможността за 
обжалване пред АП София и е указано да се изпрати препис от 
постановлението на жалбоподателя.  

 
Пр. пр. № 10317/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Евгени 

Стоянов. Преписката е образувана на 21.11.2012 г. по повод писмо от СДВР. 
С резолюция от 22.11.2012 г. е определен наблюдаващият прокурор. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение. С 
постановление от 26.11.12 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство. В постановлението не е отразена възможността за 
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обжалване пред АП София и е указано да се изпрати препис от 
постановлението на жалбоподателя.  

 
Пр. пр. № 68/2011 г. по описа на СГП. Прокурор М. Димитров. 

Преписката е образувана на 05.01.2011 г. след изпращане на постановление 
от ВОП прокуратура по компетентност. С резолюция от 06.01.2011 г. е 
определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен протокол 
за случайно разпределение. С постановление от 24.03.2011 г. с 
постановление е възложена проверка на ДАНС. На 20.09.2011 г. са върнати 
резултатите от проверката с писмо. Върху същото писмо от 20.09.2011 г. е 
положено нова резолюция с дата 24.10.2011 г. за прокурор Д. Петров като не 
се сочи основание за преразпределението. С постановление от 27.02.2012 г. е 
отказано образуването на досъдебно производство. Няма данни пред тези 
пет месеца да са извършвани допълнителни процесуални действия. В 
постановлението е отразена възможността за обжалване по чл. 213, ал.2 
НПК.  

 
Пр. пр. № 3683/2011 г. по описа на СГП. Прокурор Ваня Стефанова. 

Преписката е образувана на 13.04.2011 г. по повод жалба. С резолюция от 
14.04.2011 г. е определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е 
приложен протокол за случайно разпределение. С постановление от 
16.01.2012 г. е отказано образуването на досъдебно производство. В 
постановлението е отразена възможността за обжалване пред АП София и е 
указано да се изпрати препис от постановлението на жалбоподателя. 
Обжалвано е и с постановление от 27.02.2012 г. е потвърдено 
постановлението на СГП за отказ от образуване на досъдебно производство. 

 
Пр. пр. № РА - 5/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Ив. Аврамов. 

Преписката е образувана на 03.04.2012 г. по повод изпратени материали от 
АП София по компетентност. С резолюция от 06.04.2012 г. е определен 
наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен протокол за 
случайно разпределение. С писмо от 17.04.2012 г. е изпратена за проверка в 
СДВР. На 21.04.2012 г. е заведен отговор от СДВР. С постановление от 
23.07.12 г. е отказано образуването на досъдебно производство. След 
извършване на служебна проверка от АП София на 26.09.2013 г. е отменено 
постановлението за отказ. С постановление от 17.10.2013 г. на прокурор 
Снежана Копчева е възложена проверка на ГДНП – МВР. Няма данни как 
преписката е преразпределена на прокурор Копчева. На 13.12.2013 г. 
преписката е върната в СГП след извършена проверка. Възложена е 
допълнителна проверка, която е приключила на 24.03.2014 г. и е изпратена в 
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СГП. С резолюция от същата дата е определена прокурор Л. Симеонова. С 
постановление от 18.06.2014 г. е възложена проверка от последния прокурор 
на АДФИ. На 26.06.2014 г. е получен отговор от Агенцията. На 07.10.2014 г. 
е постановен отказ за образуване на досъдебно производство от прокурор Т. 
Наков.   
 

Пр. пр. № 4715/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Р. Бончева. 
Преписката е образувана на 29.04.2013 г. по жалба. С резолюция от същата 
дата е определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен 
протокол за случайно разпределение, тъй като по данни на деловодството 
протоколите за случайно разпределение се съхранявали отделно в класьори. 
С писмо от 14.05.2013 г. до началника на ДНСК е възложена проверка, който 
връща отговор в СГП на 25.05.2013 г. С постановление от 14.06.2013 г. 
преписката е изпратено по компетентност на ДАМТН.  

Агенцията е възразила с писмо от 12.07.2013 г.  срещу постановлението 
пред СГП. С постановление от 24.07.2013 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. В постановлението не е указано да се изпрати 
на жалбоподателите, нито възможността за обжалване.  

 
Пр. пр. № 7843/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Йорданка 

Чанкова. Преписката е образувана на 08.08.2013 г. по жалба. С резолюция 
от 09.08.2013 г. е определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е 
приложен протокол за случайно разпределение. С писмо от 15.08.2013 г. до 
СДВР е възложена проверка, която връща отговор в СГП на 02.10.2013 г. С 
постановление от 22.10.2013 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство, като преписката е изпратена по компетентност на СРП.  В 
постановлението е указано да се изпрати препис от  постановлението на 
жалбоподателя, и е отразена възможността за обжалването му.  

 
Пр. пр. № 775/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Вл. Дешев. 

Преписката е образувана на 29.01.2013 г. по жалба. С резолюция от 
30.01.2013 г. е определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е 
приложен протокол за случайно разпределение. С писмо от 04.02.2013 г. до 
СДВР е възложена проверка, след която на 14.03.2013 г. преписката е 
прекратена от СДВР като е изпратено копие от жалбоподателя и до СГП. 
Последната е изискала преписката за служебна проверка на 19.04.2013г. и е 
получила същата на 30.04.2013 г. С постановление от 12.06.2013 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. В постановлението е указано да се 
изпрати препис от  постановлението на жалбоподателя, и е отразена 
възможността за обжалването му.  



60 
 

 
Преписките са комплектовани и хронологично подредени. Приложени 

са съответните прокурорски актове и може да се направи справка по 
движението на преписките. В част от постановленията за отказ не се 
указва, че същите подлежат на обжалване. В отделни случаи липсва 
указание за изпращане на акта на жалбоподателите. Единствено във 
входящия дневник може да се провери на коя дата е изпратен отказът на 
жалбоподателя. По преписките това обстоятелство не е отразено. 

 
Пр. пр. № 8414/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Първолета 

Никова. Преписката е образувана на 05.09.2013 г. по жалба. С резолюция от 
08.09.2013 г. е определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е 
приложен протокол за случайно разпределение. С постановление от 
26.09.2013 г. до СДВР е възложена проверка. която връща отговор в СГП на 
10.12.2013 г. С постановление от 14.12.2013 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. В постановлението е указано да се изпрати препис 
от  постановлението на жалбоподателя, и е отразена възможността за 
обжалването му.  

 
Пр. пр. № 10657/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Яни Костов. 

Преписката е образувана на 05.12.12. г. по жалба. С резолюция от 06.12.2012 
г. е определен наблюдаващият прокурор. По преписката не е приложен 
протокол за случайно разпределение. С постановление от 14.12.12 г. до 
Столична община – дирекция „Общински строителен контрол” е възложена 
проверка. Отговор от СО е изпратен в СГП на 02.01.2013 г. От Столична 
община са изпратени и  допълнително констативни протоколи в СГП на 
07.03.2013 г. С постановление от 21.05.2013 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. В постановлението е указано да се изпрати препис 
от  постановлението на жалбоподателя, и е отразена възможността за 
обжалването му.  

 
Пр. пр. № 10636/2012 г. по описа на СГП. Прокурор В. Стефанова. 

Преписката е образувана на 04.12.2012 г. по получен в СГП сигнал от ВКП. 
С резолюция от същата дата е определен наблюдаващият прокурор 
Джамбазов. С нова резолюция от 05.12.12 г. е преразпределена на В. 
Стефанова. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение. С писмо от 12.12.12 г. до ГДНП - МВР е възложена проверка, 
по която отговорът се връща в СГП на 16.05.2013 г. С постановление от 
22.05.2013 г. преписката отново е изпратена за допълнителна проверка. На 
02.08.2013 г. преписката е върната с изпълнени указания. На 19.08.2013 г. е 
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отказано образуването на досъдебно производство. В постановлението е 
указано да се изпрати препис от  постановлението на Фонд „Земеделие” и на 
ВКП, като  е отразена възможността за обжалването му пред АП София.  

 
Пр. пр. № 2892/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Ил. Стойкова. 

Преписката е образувана на 21.03.2013 г. по повод постъпила от ВКП жалба.  
С резолюция от 22.03.2013 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор 
Джамбазов. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение. С постановление от 27.03.2013 г. до МВР – Вътрешна 
сигурност е възложена проверка. С постановление от 29.05.2013 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. В постановлението е указано да се 
изпрати препис от  постановлението на жалбоподателя и е отразена 
възможността за обжалването му пред АП София. Постановлението е 
обжалвано. С постановление от 12.08.2013 г. на АП София постановлението 
на СГП е потвърдено. 

 
Пр. пр. № 3550/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Иван Тасков. 

Преписката е образувана на 17.04.2013 г. по повод изпратена по 
компетентност от СРП след отказ за образуване на досъдебно производство.   
С резолюция от същата дата преписката е разпределена на наблюдаващия 
прокурор Джамбазов. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение. С постановление от 19.04.2013 г. до СДВР е възложена 
проверка. На 23.05.2013 г. преписката е върната на СГП с резултатите от 
извършена проверка. С постановление от 25.07.2013 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. В постановлението не е  указано да 
се изпрати препис от  постановлението на жалбоподателя и е отразена 
възможността за обжалването му пред АП София.  

 
Пр. пр. № 6031/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Д. Георгиев. 

Преписката е образувана на 28.06.2013 г. по повод изпратен по 
компетентност от ВКП сигнал.  С резолюция от 01.07.2013 г. преписката е 
разпределена на наблюдаващия прокурор. По преписката не е приложен 
протокол за случайно разпределение. С писмо от 08.07.2013 г. до 
Инспектората на МВР преписката е изпратена по компетентност за 
предприемане на мерки. На 17.09.2013 г. е получен отговор в СГП. С 
постановление от 07.10.2013 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство. В постановлението е  указано да се изпрати препис от  
постановлението на жалбоподателя „след поискване от деловодството на 
СГП” и е отразена възможността за обжалването му пред АП София.  
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 Поради факта, че не е указано да се изпрати копие на ВКП, 
откъдето е препратена жалбата и не е изпратен препис от 
постановлението и на жлбоподателя, т.к. е указано да го получи при 
поискване от деловодството, на практика е отменена възможността 
същият да обжалва. Следва да се отбележи, че сигналът е адресиран 
лично до главния прокурор и касае „корупционни схеми и влияние с власт 
на висши служители на МВР”. 

 
Пр. пр. № 7604/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Снежана 

Копчева. Преписката е образувана на 30.07.2013 г. по повод постъпила 
преписка по компетентност от МВР ГДНП.  С резолюция от 31.07.2013 г. е 
разпределена на наблюдаващия прокурор. По преписката не е приложен 
протокол за случайно разпределение. С постановление от 02.08.2013 г. е 
възложена проверка на ГДНП, като на 08.11.2013 г. е върната преписката в 
СГП с резултати. С постановление от 18.12..2013 г. е отказано образуването 
на досъдебно производство. В постановлението е указано да се изпрати 
препис от  постановлението на жалбоподателя и е отразена възможността за 
обжалването му пред АП София.  

 
Пр. пр. № 6291/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Г. Мирчев. 

Преписката е образувана на 10.07.2013 г. по повод постъпила жалба.  С 
резолюция от 11.07.2013 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение. С писмо от 
02.08.2013 г. до СДВР е възложена проверка. След проверката преписката е 
върната на 01.11.2013 г. в СГП. С постановление от 13.12.2013 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. В постановлението е указано да се 
изпрати препис от  постановлението на жалбоподателя и е отразена 
възможността за обжалването му пред АП София. Постановлението е 
обжалвано. С постановление от 17.12.2013 г. на АП София постановлението 
на СГП е потвърдено. Обжалвано е пред ВКП. С постановление от 07.03.2014 
г. са потвърдени постановленията на АП и СГП. 

 
Пр. пр. № 5278/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Цветослав 

Вергов. Преписката е образувана на 13.06.2012 г. по повод писмо от ГДБОП 
- МВР.  С резолюция от 14.06.2012 г. е разпределена на наблюдаващия 
прокурор. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение. С постановление от 15.06.2013 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. В постановлението е указано да се изпрати препис 
от  постановлението на жалбоподателя и е отразена възможността за 
обжалването му пред АП София.  
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Пр. пр. № 8291/2011 г. по описа на СГП. Прокурор Снежанка 

Копчева. Преписката е образувана на …. - липсват данни. От контролния 
лист е видно, че наблюдаващият прокурор е получил преписката на 
10.08.2011 г. Не е ясно и как й е разпределена – липсва резолюция, както и 
копие от жалбата, постъпила в СГП. С писмо от 23.08.2011 г. на основание 
чл.9, вр. чл. 1, т.5 и т.6 от ИППП е назначена проверка. От същата дата е 
изготвено и писмо до жалбоподателката, с което е уведомена за извършената 
проверка. На 21.10.2011 г. е постъпило писмо от СДВР МВР /проверяващия 
орган/ в СГП. На 27.12.2011 г. СГП изпраща писмо от СГП до СДВР за 
изпращане на преписката в СГП, поради постъпването на жалба. Копие от 
жалбата не е приложено в наблюдателните материали. На 07.12.2011 г. е 
постъпило писмо, с което е изпратена докладна записка с отразен резултат, 
като копие не е приложено.  На 09.12.2011 г. в СГП е постъпило писмо от АП 
София с изпратена жалба от тъжителката на разпореждане по компетентност. 
Копие от жалбата липсва. С писмо от 09.01.2012 г. на СДВР е изпратена 
архивираната преписка. С постановление от 27.01.2012 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1 т.1 НПК. 
В постановлението е указано да се изпрати препис от  постановлението на 
жалбоподателя и е отразена възможността за обжалването му пред АП 
София. С писмо от 06.03.2012 г. преписката е поискана от АП София по 
компетентност, като същата е изпратена на 08.03.2012 г. С постановление от 
29.03.2012 г. е отменено постановлението на СГП. На 04.04.2012 г. 
наблюдаващият прокурор е поискал материали от СРП във връзка с подадена 
жалба от същото лице. Получени са на 18.04.2012 г. С постановление от 
21.04.2012 г. наблюдаващият прокурор е отменил резолюцията на СРП по 
преписката на същата прокуратура и е изпратила материалите по преписката 
на СГП по компетентност на СРП като е указала двете преписки да бъдат 
обединени и да се възложи проверка. 

 
По преписките в СГП датите на изготвените постановления и писма 

от наблюдаващите прокурори са различни от датите, с които същите се 
извеждат от деловодството, т.е. при извеждане на документа се поставя 
действителната дата.   

 
Пр. пр. № 6619/2011 г. по описа на СГП. Преписката е образувана на 

07.07.2011 г. по повод изпратена от СДВР докладна записка, която не е 
приложена към материалите. С резолюция от 08.07.2011 г. е разпределена на 
наблюдаващия прокурор Н. Русинов. По преписката не е приложен протокол 
за случайно разпределение. С постановление от 10.08.2011 г. е отказано 
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образуването на досъдебно производство. След служебна проверка от АП 
София постановлението на СГП е отменено с постановление от 10.05.12 г. 
Дадени са указания за допълнителна проверка. СГП  с постановление от 
18.05.12 г. е възложила допълнителна проверка, като с постановление от 
30.07.12 г. отново е отказано образуването на досъдебно производство. 
Постановлението на СГП е обжалвано е и с постановление от 25.09.12 г. АП 
София го е отменила. С постановление от 08.10.12 г. на СДВР е възложена 
допълнителна проверка, като на 06.12.2012 г. преписката е върната с 
изпълнени указания.  С постановление от 04.01.2013 г. е образувано 
досъдебно производство. На 04.03.2013 г. разследващият полицай е поискал 
от СГП продължаване на срока по разследването, като с резолюция искането 
е разпределено на прокурор Л. Симеонова, която от своя страна е изготвила 
такова искане на 05.03.2013 г. до заместник градския прокурор. С 
постановление от 10.04.2013 г. СГП е върнала досъдебното производство на 
СДВР за допълнително разследване. С постановление от 22.05.2013 г. СГП 
частично е прекратила досъдебното производство и е изпратила същото по 
компетентност на СРП. Указано е, че постановлението може да се обжалва 
пред СГС.  

 
Пр. пр. № 8021/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Снежанка 

Копчева. Преписката е образувана на 14.09.12 г. по повод изпратено от ВКП 
писмо по компетентност. С резолюция от 15.09.2012 г. е разпределена на 
наблюдаващия прокурор. По преписката не е приложен протокол за 
случайно разпределение. Със свое писмо от 25.10.2012 г. наблюдаващият 
прокурор уведомява ВКП, че липсват данни за извършено престъпление. С 
постановление от 04.06.2013 г. ВКП е разпоредила да се изпратят 
материалите по компетентност на СГП, която да образува досъдебно 
производство. С постановление от 02.07.13 г. СГП е приела материали ведно 
с постановление от ВКП от 30.05.2013 г. и е образувала досъдебно 
производство срещу неизвестен извършител, като е възложила същото на 
ГДНП – МВР. С писмо на прокурор Д. Дочев /не е ясно как преписката му е 
разпределена/ СГП е изискала от ГДНП досъдебното производство на 
22.04.2014 г. поради изтичане срока на разследване на досъдебното 
производство на 07.05.2014 г. На 24.09.2014 г. СГП е изготвила справка до 
АП, в която се твърди, че преписката е преразпределена на прокурор Д. 
Дочев. Срокът на разследване е продължен и към момента делото е на фаза 
досъдебно производство.  

 
От материалите, съдържащи се в преписките се констатира, че 

преобладаващата част от преписките са с изключително продължителен 
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период на предварителна проверка, което неоправдано забавя 
произнасянето по тях.  

 
Пр. пр. № 5145/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Б. Бецова. 

Преписката е образувана по жалба, която не е приложена по преписката. В 
контролния лист е отбелязано дата на предаване на преписката на прокурор 
Бецова – 11.06.2012 г. Не се установява резолюция или протокол за случаен 
избор. С постановление от 18.06.2012 г. същата е възложила проверка в 
СДВР. На 16.11.12 г. е върната в СГП. На 19.11.12 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство. Указано е, че постановлението 
подлежи на обжалване пред АП София, но не е указано да се връчи на 
жалбоподателя. На 06.02.2013 г. след „узнаване от интернет” жалбоподателят 
е поискал от СГП да му се предостави копие от постановлението. След 
обжалване на постановлението АП София с постановление от 29.03.2013 г. е 
потвърдила постановлението на  СГП. Постановлението е обжалвано пред 
ВКП, която с постановление от 16.05.2013 г. е отменила постановленията на 
АП и СГП и е разпоредила да се извърши допълнителна проверка. На 
25.06.2013 г. прокурор Бецова на основание чл. 47, ал.3 НПК е поискала от 
АП да бъде отведена от работата по преписката. С постановление от 03.07.13 
г. не е уважено искането за самоотвод. С постановление от 12.11.2013 г. 
прокурор Бецова е възложила допълнителна проверка на СДВР.  Преписката 
е върната в СГП на 04.04.2014 г. с мнение за образуване на досъдебно 
производство. С резолюция  от 31.03.2014 г. преписката е преразпределена на 
М. Немска, която на 09.04.2014 г. е възложила с постановление 
допълнителна проверка. На 12.08.2014 г. преписката е върната с мнение за 
образуване. С резолюция от 10.09.2014 г. преписката е преразпределена на Н. 
Кирилова.  На 15.09.2014 г. за пореден път преписката е изпратена с в СГП с 
мнение за образуване на досъдебно производство. Отново с постановление 
на прокурор Кирилова от 26.09.2014 г. е възложила допълнителна проверка 
като е определила срок 45 дни. 

 
Пр. пр. № 4485/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Д. Младенов. 

Преписката е образувана на 09.05.2012 г. по повод изпратени материали от 
СДВР с мнение за образуване на досъдебно производство.  С резолюция от 
10.05.2012 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. По преписката не е 
приложен протокол за случайно разпределение.  С писмо от 17.05.12 г. е 
възложена предварителна проверка на СДВР. На 22.08.2012 г. същата е 
върната в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство. С 
постановление от 26.09.12 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство и преписката е изпратена по компетентност на СРП. С 
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постановление от 15.11.12 г. на ВКП по повод възражение на СРП срещу 
постановлението на СГП,  постановлението на СГП за отказа е отменено и на 
СГП е възложено последната да продължи работата по преписката. На 
28.11.12 г. е възложена допълнителна проверка на СДВР. На 11.04.2013 г. 
преписката е върната в СГП с мнение за образуване. С постановление от 
12.04.13 г. е образувано досъдебно производство. С постановление от 
25.10.13 г. досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1 т.2 
НПК.  

 
Пр. пр. № 1867/2013 г. по описа на СГП. Преписката е образувана на 

06.02.2013 г. по жалба. С резолюция от 07.02.2012 г. е разпределена на 
наблюдаващия прокурор Н. Русинов. По преписката не е приложен протокол 
за случайно разпределение. На 13.02.2013 г. с писмо е възложена проверка до 
СДВР. На 18.04.2013 г. преписката е върната в СГП, като на 19.04.2013 г. е 
преразпределена на прокурор Зорница Таскова, която с постановление от 
29.04.2013 г. отказва образуването на досъдебно производство. В 
постановлението е указано да се изпрати препис от същото на жалбоподателя 
без да е отразена възможността за обжалването му пред АП София.  

 
 Пр. пр. № 5726/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Илиян Точев. 

Преписката е образувана на 17.06.2013 г. по повод писмо от АП - София.  С 
резолюция от 18.06.2013 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение. С писмо от 
25.06.2013 г. се възлага проверка на СДВР. С постановление от 16.08.2013 г. 
е отказано образуването на досъдебно производство. В постановлението е 
указано да се изпрати препис от  постановлението на жалбоподателя и е 
отразена възможността за обжалването му пред АП София.  

 
Пр. пр. № 9260/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Хр. Христова. 

Преписката е образувана на 18.10.2013 г. по повод писмо от СРП.  С 
резолюция от 21.10.2013 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение. С 
постановление от 11.11.2013 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство. В постановлението е указано да се изпрати препис от  
постановлението на жалбоподателя без да е отразена възможността за 
обжалването му пред АП София.  

 
Пр. пр. № 11985/2011 г. по описа на СГП. Прокурор Станимир 

Димитров. Преписката е образувана на 06.12.11 г. по повод писмо от ГДКП 
МВР. С резолюция от 07.12.11 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. 
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По преписката не е приложен протокол за случайно разпределение. С писмо 
от 14.11.11 г. е възложена проверка на ГДКП МВР. На 10.02.2012 г. 
преписката се връща в СГП с резултати от проверката. На 28.03.2012 г. е 
възложена допълнителна проверка, която на 11.06.12 г. е върната в СГП. 
Отново на 13.06.12 г. е възложена допълнителна проверка, върната в СГП на 
16.11.12 г. В материалите е приложено и писмо, от които е видно, че 
преписката е върната за допълнителна проверка и отново е получена в СГП 
на 30.09.13 г. С постановление от същата дата е отказано образуването на 
досъдебно производство. В постановлението е указано да се изпрати препис 
от  постановлението на ГДГП МВР за сведение и е отразена възможността за 
обжалването му пред АП София.  

 
Пр. пр. № 6295/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Калина Накова. 

Преписката е образувана на 30.07.12 г. по повод сигнал до СГП. С резолюция 
от 31.07.12 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. По преписката не е 
приложен протокол за случайно разпределение.  С писмо от 22.08.12 г. е 
възложена проверка на ГДНП МВР. На 19.11.12 г. преписката се връща в 
СГП с резултати от проверката. На 18.12.2012 г. е възложена допълнителна 
проверка, която на 24.06.13 г. е върната в СГП. Отново на 25.07.13 г. е 
възложена допълнителна проверка отново. С постановление от 02.12.13 г. е 
отказано образуването на досъдебно производство. В постановлението е 
указано да се изпрати препис от  постановлението да се изпрати на 
жалбоподателя и е отразена възможността за обжалването му пред АП 
София. ВКП е разпоредила на АП да извърши служебна проверка, която с 
постановление от 14.01.2014 г. е потвърдила постановлението на СГП за 
отказ. 

 
Пр. пр. № 5891/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Маргарита 

Немска. Преписката е получена от наблюдаващия прокурор на 11.07.2012 г.  
– по данни от контролния лист. Няма данни за резолюция или случайно 
разпределение. Приложена е докладна записка с изходяща дата – 10.07.2012 
г. с адресат Директора на ГДБОП. Придружително писмо и вх. № на СГП 
липсват. С постановление от 18.07.2012 г. на наблюдаващия прокурор  
преписката е върната за допълнителна проверка с указан двумесечен срок и 
върната в ГДБОП. На 20.09.2012 г. е изпратено писмо от ГДБОБ в СГП за 
удължаване срока на проверката. С писмо  от 24.09.2012 г. срокът е удължен 
с 45 дни от наблюдаващия прокурор. На 06.11.2012 г. преписката е изпратена 
в СГП по компетентност. С постановление от 12.12.2012 г. преписката е 
изпратена по компетентност в СП София. С постановление за отказ от 
приемане и изпращане по компетентност  преписката е върната в СГП на 
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14.01.2013 г. от СП София. С постановление за отказ от 23.01.2013 г. е 
отказано образуването на досъдебно производство и преписката е 
прекратена. 

 
Пр. пр. № 11877/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Иван Кадев. 

Преписката е образувана на 20.12.13 г. по повод изпратени от СВДР 
материали. С резолюция от 21.12.13 г. е разпределена на наблюдаващия 
прокурор. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение. С постановление от 27.12.13 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. В постановлението е указано да се изпрати препис 
от  постановлението на жалбоподателя и е отразена възможността за 
обжалването му пред АП София.  

 
Пр. пр. № 11135/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Чавдар 

Пастованов. Преписката е образувана на 03.12.13 г. по повод препратена по 
компетентност жалба от ВКП. С резолюция от 05.12.13 г. е разпределена на 
наблюдаващия прокурор. По преписката не е приложен протокол за 
случайно разпределение. С постановление от 06.12.13 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. В постановлението е указано да се 
изпрати препис от  постановлението на жалбоподателя и е отразена 
възможността за обжалването му пред АП София.  

 
Пр. пр. № 2492/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Ирена Ганчева. 

Преписката е образувана на 05.03.13 г. по повод препратени материали от 
СДВР. С резолюция от 06.03.13 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор 
Вл. Дешев, който на 07.03.2013 г. с постановление е възложил проверка на 
СДВР. По преписката не е приложен протокол за случайно разпределение. 
На 23.04.2013 г. преписката е върната с мнение за образуване  на досъдебно 
производство. С ново постановление от 10.06.13 г. е възложена допълнителна 
проверка, като на 13.08.13 г. преписката е върната с изпълнение указания. С 
резолюция от 04.10.2013 г. преписката е преразпределена на прокурор 
Ганчева. Няма данни по движението на преписката от 13.08.13 г. до 04.10.13 
г. С постановление от 14.10.13 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство. В постановлението не е указано да се изпрати препис от  
постановлението на жалбоподателя, но е отразена възможността за 
обжалването му пред АП София.  

 
Пр. пр. № 8717/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Иван Гешев. 

Преписката е образувана на 19.10.12 г. по повод постъпила в СГП жалба. С 
резолюция от 22.10.12 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. С писмо 



69 
 

е възложил проверка на СДВР на 25.10.12 г. По преписката не е приложен 
протокол за случайно разпределение, тъй като по данни на деловодството 
протоколите за случайно разпределение се съхранявали отделно в класьори. 
На 11.04.13 г. преписката е изискана поради изтичане на срока й. Няма данни 
кога е получена в СГП. С постановление от 24.04.13 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. В постановлението е указано да се 
изпрати препис от  постановлението на жалбоподателя и е отразена 
възможността за обжалването му пред АП София.  

 
Пр. пр. № 3457/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Е. Стоянов. 

Преписката е образувана на 12.04.13 г. по повод препратени материали от 
ВКП по компетентност. С резолюция от 15.04.13 г. е разпределена на 
наблюдаващия прокурор Е. Стоянов. На 29.04.2013 г. са получени 
допълнителни материали от ВКП. С писмо от 09.05.13 г. е възложена 
проверка на ГДНП МВР. С постановление от 21.06.13 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. В постановлението е указано да се 
изпрати препис от  постановлението на жалбоподателя и е отразена 
възможността за обжалването му пред АП София. След сигнал от и.ф. 
градски прокурор срещу постановлението за отказ до АП, АП София, с 
постановление от 05.07.13 г., е отменила постановлението за отказ. С 
постановление от 18.09.13 г СГП отново отказва образуването на досъдебно 
производство. На 09.10.13 г. АП София е изискала преписката за служебен 
контрол. С писмо от 25.10.13 г. е уведомила СГП, че не се налага отмяна на 
ревизирания акт. 

 
Пр. пр. № 416/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Мариан Маринов 

Преписката е образувана на 15.01.13 г. по повод получена в СГП жалба. С 
резолюция от 16.01.13 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение. С писмо от 
21.02.2013 преписката е изпратена за проверка на СВДР. С постановление от 
19.03.13 г. е отказано образуването на досъдебно производство. В 
постановлението е указано да се изпрати препис от постановлението на 
жалбоподателя и е отразена възможността за обжалването му пред АП 
София. Отказът е обжалван пред  АП, която на 09.05.2013 г. е отменила 
постановлението за отказ на СГП. На 13.05.2013 г. СГП е възложила нова 
проверка до СДВР. На 04.07.13 г. проверката е върната в СГП с резултати. 
На 18.07.13 г. е постановен нов отказ от СГП. Постановлението е обжалвано 
и АП София с постановление от 12.09.13 г. е потвърдила постановлението за 
отказ от образуване на досъдебно производство. След като преписката е 
изискана от ВКП с постановление от 28.05.2014 г. ВКП е отменила 
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постановлението на АП и СГП, като е разпоредила извършването на 
допълнителна проверка. На 28.07.2014г. СГП е получила резултатите от 
проверката. С постановление от 31.07.2013 г. е постановен отказ за 
образуване на досъдебно производство. Постановлението е изпратено на 
жалбоподателя без да се укаже, че подлежи на обжалване. 

 
Констатира се наличието на постановления за отказ, по които копия 

от същите се изпращат на страните, но не се указва, че същите подлежат 
на обжалване. В тези случай се записва – „за сведение”. 

 
Пр. пр. № 515/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Н. Русинов. 

Преписката е образувана на 18.01.13 г. по повод изпратена от СДВР преписка 
с мнение за образуване срещу неизвестен извършител по чл. 243, ал.1 НК.  С 
резолюция от 21.01.2013 г.е разпределена на наблюдаващия прокурор. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение. С 
постановление от 24.01.2013 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство. Основанието за отказа е цитиран чл. 24, ал.1 т.1 от НПК, 
като в постановлението наблюдаващият прокурор е приел, че деянието, 
извършено от лицето Н.Хр. не е умишлено и липсва субективният елемент 
от състава на престъплението. Следва да се отбележи, че преписката е 
пристигнала с мнение за образуване срещу неизвестен извършител. 
Наблюдаващият прокурор не е обсъдил възможността за разкриване на 
начина на придобиване и разпространение на паричните знаци от 
неизвестни извършители, а се е задоволил да приеме единствено и само 
липсата на субективен елемент в конкретно лице. В постановлението е 
указано да се изпрати препис от  постановлението на жалбоподателя и е 
отразена възможността за обжалването му пред АП София.  

 
Пр. пр. № 1960/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Н. Христов. 

Преписката е образувана на 11.02.13 г. по повод сигнал. С резолюция от 
12.02.13 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор А. Попколев. По 
преписката не е приложен протокол за случайно разпределение. С писмо от 
15.02.2013 г. преписката е изпратена за проверка в СДВР, като на 18.10.2013 
г. е върната с изпълнени указания. С резолюция от 20.06.2013 г. преписката е 
преразпределена на прокурор Н. Христов. С постановление от 21.10.13 г. е 
отказано образуването на досъдебно производство. В постановлението е 
указано да се изпрати препис от  постановлението на жалбоподателя и е 
отразена възможността за обжалването му пред АП София.  
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Пр. пр. № 875/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Р. Мравкова. 
Преписката е образувана на 01.02.13 г. по повод препратена по 
компетентност жалба от ВКП. С резолюция от 04.02.13 г. е разпределена на 
наблюдаващия прокурор. По преписката не е приложен протокол за 
случайно разпределение. На 12.02.13 г. преписката е изпратена за проверка в 
СДВР, като на 24.04.2013 г. е върната в СГП с мнение за отказ. На 26.07.2013 
г. от ВКП е препратена втора допълнителна жалба. На 19.08.13 г. в СГП е 
заведена допълнителна молба за информация по преписката от 
жалбоподателя. С постановление от 10.10.13 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. В постановлението е указано да се изпрати препис 
от  постановлението на жалбоподателя и е отразена възможността за 
обжалването му пред АП София. По преписката е приложена жалба до 
главния прокурор, която е препратена по компетентност в СГП на 25.10.13 г., 
като на 31.10.13 г. СГП е уведомила жалбоподателя с писмо, че е изпратен 
отказ от 16.10.13 г. 

 
Пр. пр. № 5060/2013 г. по описа на СГП. Прокурор  Явор Димитров. 

Преписката е образувана на 16.05.13 г. по повод постъпила жалба. С 
резолюция от 17.05.13 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. Същото 
се потвърждава и от архива на системата от дата 17.05.2013 г. По преписката 
не е приложен протокол за случайно разпределение. С постановление от 
23.05.13 г. е отказано образуването на досъдебно производство. В 
постановлението не е указано да се изпрати препис от  постановлението на 
жалбоподателя и  не е отразена възможността за обжалването му пред 
АП София.  

 
Пр. пр. № 3074/2013 г. по описа на СГП. Прокурор  В. Димитрова. 

Преписката е образувана на 28.03.13 г. по повод препратена жалба от ДКП по 
компетентност. С резолюция от 29.03.13 г. е разпределена на наблюдаващия 
прокурор. По преписката не е приложен протокол за случайно 
разпределение. С постановление е възложена проверка от 25.04.2013 г. до 
СДВР. Преписката е върната с резултатите от проверката на 13.06.13 г. С 
постановление от 28.06.13 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство. В постановлението е указано да се изпрати препис от  
постановлението на жалбоподателя и  не е отразена възможността за 
обжалването му пред АП София.  

 
Пр. пр. № 2617/2013 г. по описа на СГП. Прокурор  В. Тонева. 

Преписката е образувана на 11.03.13 г. по повод изпратена от ВКП жалба по 
компетентност. С резолюция от 12.03..13 г. е разпределена на наблюдаващия 
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прокурор. С писмо от 19.03.2013 г. е възложена проверка на СДВР. След 
проверката преписката е върната на 08.05.2013 г. С постановление от 
20.05.13 г. е отказано образуването на досъдебно производство. В 
постановлението е указано да се изпрати препис от  постановлението на 
жалбоподателя и  е отразена възможността за обжалването му пред АП 
София.  

 
Пр. пр. № 8603/2013 г. по описа на СГП. Прокурор  Е. Ваклинова. 

Преписката е образувана на 17.09.13 г. по повод писмо от прокуратурата в 
Хамбург. С резолюция от 18.09.13 г. е разпределена на наблюдаващия 
прокурор. С постановление от 20.09.13 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство и преписката е изпратено по компететност на СРП. 
В постановлението е указано да се изпрати препис от  постановлението на 
жалбоподателя и  не е отразена възможността за обжалването му пред АП 
София.  

 
Пр. пр. № 833/2013 г. по описа на СГП. Прокурор  Петър Смолички. 

Преписката е образувана на 31.01.13 г. по повод писмо от Агенция 
„Митници”. С резолюция от 01.02.13 г. е разпределена на наблюдаващия 
прокурор. С постановление от 05.02.13 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. В постановлението е указано да се изпрати препис 
от  постановлението на АМ и  не е отразена възможността за обжалването 
му пред АП София. В случая обаче се касае за споразумение между Агенция 
„Митници” и нарушителя. 

 
Пр. пр. № 5746/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Стоян Димитров. 

Преписката е образувана на 17.06.13 г. по повод изпратена от ВАП жалба по 
компетентност. С резолюция от 18.06.13 г. е разпределена на наблюдаващия 
прокурор. С постановление от 20.06.2013 г. е възложена проверка на СДВР, 
като преписката се е върнала на 01.08.2013 г. след проверката. С резолюция 
от 07.08.2013 г. е отказано образуването на досъдебно производство. Указано 
е да се уведомят жалбоподателите, но не е отразена възможността за 
обжалването й.  

 
Пр. пр. № 4681/2013 г. по описа на СГП. Прокурор В. Кирилов. 

Преписката е образувана на 26.04.13 г. по повод изпратена от ВКП жалба по 
компетентност.  С резолюция от 29.04.13 г. е разпределена на наблюдаващия 
прокурор. С постановление от 28.06.2013 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. Указано е да се уведоми жалбоподателя, и е 
отразена възможността за обжалване.  
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Пр. пр. № 2808/2013 г. по описа на СГП. Прокурор К. Ангелов. 

Преписката е образувана на 13.03.13 г. по повод изпратени от Дирекция 
„МОС” на МВР материали.  С резолюция от 19.03.13 г. е разпределена на 
наблюдаващия прокурор. На 22.03.2013 г. наблюдаващият прокурор е 
изискал допълнително материали от Дирекция „МОС” – МВР, които са 
изпратени на 17.04.2013 г. в СГП. С постановление от 29.04.2013 г. е 
отказано образуването на досъдебно производство. Указано е да се уведоми 
жалбоподателя, и е отразена възможността за обжалване.  

 
Пр. пр. № 8993/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Б. Конакчийски. 

Преписката е образувана на 09.10.13 г. по повод изпратена докладна записка 
от ГДНП.  С резолюция от същата дата е разпределена на наблюдаващия 
прокурор В. Иванов. Същият ден е преразпределена на Б. Конакчийски. С 
постановление от 10.10.2013 г. е възложена проверка на Дирекция 
„Инспекторат” МВР, като на 29.11.13 г. преписката е върната след 
проверката. С постановление от 03.12.2013 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. Указано е да се уведоми жалбоподателя, и е 
отразена възможността за обжалване.  

 
Пр. пр. № 7476/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Юлиана 

Христова. Преписката е образувана на 13.08.12 г. по повод изпратено 
постановление от ОП Монтана. С резолюция от 14.08.12 г. е разпределена на 
наблюдаващия прокурор. С писмо от 14.09.12 г. е възложена проверка на 
НАП София., като на 10.10.12 г. преписката е върната след проверката. С 
постановление от 02.01.2013 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство. В постановлението не е указано да се уведоми 
жалбоподателя, но е отразена възможността за обжалване. На 21.03.2013 
г. ГДНП е изпратила в СГП резултати от извършена проверка по същата 
преписка. На 30.04.2013 г. наблюдаващият прокурор е изпратил писмо до АП 
София за служебна проверка на постановлението за отказ. С постановление 
от 17.05.2013 г. преписката е върната на СГП с указание същата да се 
произнесе отново с постановление /по допълнителните материали/. Отново с 
постановление от 27.05.2013 г. от прокурор Д. Младенов /няма данни за 
преразпределение/ е отказано образуване на досъдебно производство. 

 
Пр. пр. № 6473/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Нина Кирилова. 

Преписката е образувана на 18.07.13 г. по повод писмо от СДВР с извършена 
проверка.  С резолюция от 19.07.13 г. е разпределена на наблюдаващия 
прокурор Вл. Дешев. С постановление от 23.07.2013 г. е възложена проверка 



74 
 

на СДВР, като на 29.10.13 г. преписката е върната след проверката. На 
30.10.2013 г. с резолюция преписката е преразпределена на прокурор 
Кирилова с резолюция. С постановление от 04.11.2013 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. Указано е да се уведоми 
жалбоподателя, и е отразена възможността за обжалване.  

 
Пр. пр. № 8636/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Н. Борисова. 

Преписката е образувана на 18.09.13 г. по повод постановление от СРП за 
препращане по компетентност.  С резолюция от 19.09.13 г. е разпределена на 
наблюдаващия прокурор. С постановление от 25.09.2013 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. Указано е да се уведоми 
жалбоподателя, и е отразена възможността за обжалване. Постановлението 
на СГП е обжалвано и с постановление от 11.11.13 г е потвърдено от АП 
София. След обжалване, с постановление от 08.01.2014 г. ВКП потвърждава 
постановленията на АП и СГП. 

 
Пр. пр. № 610/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Д. Йотова. 

Преписката е образувана на 23.01.13 г. по повод постановление от СРП за 
препращане по компетентност.  С резолюция от 24.01.13 г. е разпределена на 
наблюдаващия прокурор. На 01.02.2013 г. преписката е изпратена за 
проверка на СДВР, като на 26.04.2013 г. е върната в СГП. С постановление 
от 30.04.2013 г. е отказано образуването на досъдебно производство. Указано 
е да се уведоми жалбоподателя, и е отразена възможността за обжалване.  

 
Пр. пр. № 8040/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Драгомир Янчев. 

Преписката е образувана на 16.08.13 г. по повод препратена от ВКП молба.  
С резолюция от 19.08.13 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор Р. 
Мравкова. На 21.08.2013 г. е възложена  проверка на СДВР, като на 
09.09.2013 г. преписката е върната с резултати от проверката. С 
постановление от 04.12.2013 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство с постановление на прокурор Драгомир Янчев /няма данни как 
е преразпределена преписката/. Единствено на контролния лист е отбелязана 
датата 04.12.13 г. , на която преписката е предадена на прокурор Янчев. 
Указано е да се уведоми жалбоподателя и е отразена възможността за 
обжалване. След обжалване, с постановление от 13.01.2014 г. 
постановлението на СГП е потвърдено ат АП София.  

 
Пр. пр. № 8609/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Анна Алексова. 

Преписката е образувана на 17.09.13 г. по повод препратени от ВКП 
материали от отдел „Международно сътрудничество”. С резолюция от 
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18.09.13 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 
14.10.2013 г. е отказано образуването на досъдебно производство. 

 
Пр. пр. № 8394/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Климентина 

Паличева. Преписката е образувана на 05.09.13 г. по повод постановление 
от СРП за препращане по компетентност.  С резолюция от 09.03.13 г. е 
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 11.09.2013 г. е 
отказано образуването на досъдебно производство. Указано е да се уведоми 
жалбоподателя и е отразена възможността за обжалване. Постановлението е 
обжалвано, но пред градския прокурор с молба от 20.08.2014 г. Молбата е 
преразпределена като е положен печат от деловодството за „определяне на 
прокурор по заместване поради отсъствие на наблюдаващия прокурор”. 
Липсват данни кому е преразпределена молбата. С писмо от 03.09.2014 г. на 
прокурор Д. Дочев до жалбоподателя е уведомил същия, че вече има 
произнасяне по преписката.  

 
Пр. пр. № 11479/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Мария 

Макрелова. Преписката е образувана на 10.12.13 г. по повод изпратено от 
Агенция „Митници” писмо по компетентност.  С резолюция от 11.12.13 г. е 
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 14.12.2013 г. е 
отказано образуването на досъдебно производство. Указано е да се уведоми 
Агенция „Митници”. 

 
Пр. пр. № 2883/2011 г. по описа на СГП. Прокурор Стоян Димитров. 

Преписката е образувана 15.03.2011 г. по повод заявление до СГП от 
физическо лице. С резолюция от 16.03.11 г. е разпределена на наблюдаващия 
прокурор Кр. Георгиев, който на 06.04.2011 г. е възложил проверка в СДВР.  
С резолюция от 21.06.2011 г. „поради временно отсъствие” на прокурор 
Георгиев преписката се преразпределя на прокурор Димитров. С 
постановление от 15.07.2011 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство и преписката е изпратена на СРП по компетентност. Указано е 
да се уведоми жалбоподателя, и е отразена възможността за обжалване. След 
подаване на жалба на 01.08.2011 г., на 15.08.2011 г. преписката е изпратена 
на АП София. С постановление от 18.08.11 г постановлението на СГП е 
отменено от АП София. С постановление от 22.12.11 г. на СГП е възложена 
проверка на СДВР. Преписката с резултатите е върната на 25.10.2012 г. в 
СГП, след изискване от последната от 12.09.12 г. С постановление от 
26.10.2012 г. е отказано образуването на досъдебно производство и отново е 
препратено по компетентност на СРП. 
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Пр. пр. № 2464/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Георги Мирчев. 
Преписката е образувана на 14.03.12 г. по повод заявление от физическо 
лице. С резолюция от 16.03.12 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. 
С писмо от 21.03.2012 г. е възложена проверка на СДВР. Преписката е 
върната на 06.06.12 г. С постановление от 06.07.2012 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. Указано е да се уведоми 
жалбоподателя и е отразена възможността за обжалване.  

 
Пр. пр. № 5080/2012 г. по описа на СГП. Преписката е образувана на 

04.06.12 г. по повод получено от ГДИН писмо. С резолюция от 05.06.2012 г. 
е разпределена на наблюдаващ прокурор Е. Ваклинова. На 08.06.2012 г. 
преписката е преразпределена на прокурор Д. Атанасова, която с писмо от 
19.06.2012 г. е възложила проверка на СДВР. На 23.08.12 г. преписката е 
върната с мнение за образуване на досъдебно производство. С постановление 
от 17.09.2012 г. е отказано образуването на досъдебно производство. Указано 
е да се уведоми началника на затвора и е отразена възможността за 
обжалване.  

 
Пр. пр. № 5181/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Б. Бецова. 

Преписката е образувана на 21.05.2013 г. по повод препратена от ВКП жалба. 
С резолюция от 22.05.2013 г.е разпределена на наблюдаващ прокурор. С 
постановление от 04.06.2013 г. е възложила проверка на ГДНП. На 
12.08.2013 г. преписката е върната в СГП по компетентност. С 
постановление от 13.08.2013 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство. Указано е да се уведоми жалбоподателя, но не е отразена 
възможността за обжалване. Постановлението е обжалвано и с 
постановление от 13.09.2013 г. АП София е отменила постановлението на 
СГП поради непълнота. На 19.09.2013 г. е възложена проверка на ГДНП. 
Преписката е върната в СГП на 09.12.2013 г. с изпълнени указания. 
Преписката е върната за ново допълнително разследване като последното 
продължаване на срока е от 19.05.2014 г. от нов наблюдаващ прокурор Р. 
Бакърджиев /преписката му е преразпределена с резолюция от 31.03.2014 г./. 

 
Пр. пр. № 2441/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Н. Кирилова. 

Преписката е образувана на 04.03.2013 г. по повод получен от Народно 
събрание сигнал. С резолюция от същия ден е разпределена на наблюдаващ 
прокурор. С писмо от 06.03.2013 г. е възложила проверка на ГДНП. На 
07.06.2013 г. преписката е върната в СГП по компетентност. С 
постановление от 13.06.2013 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство и преписката е изпратено по компетентност в СРП. Не е 
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указано да се уведоми жалбоподателя, и не е отразена възможността за 
обжалване. С постановление от 21.12.2013 г. СРП отказва образуване на 
досъдебно производство като връща преписката на СГП по компетентност.  
С постановление от 11.02.2014 г. СГП е изпратила преписката за 
допълнителна проверка в ГДНП. След сигнал от прокурор Д. Младенов 
постановлението от 13.06.2013 г. е обжалвано пред АП. С постановление от 
07.05.2014 г. постановлението на СГП е отменено. С резолюция от 21.03.2014 
г. преписката е преразпределена на Д. Младенов. На 12.05.2014 г. същият 
образува досъдебно производство, като срокът по разследването е продължен 
с  четири месеца, считано от 16.07.2014 г. 

 
Пр. пр. № 436/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Н. Кирилова. 

Преписката е образувана на 16.01.2013 г. по повод постановление, изпратено 
по компетентност от ОП Шумен. С резолюция от 17.01.2013 г. е 
разпределена на наблюдаващ прокурор. С постановление от 23.01.2013 г. е 
възложила проверка на СДВР. На 05.06.2013 г. преписката е върната в СГП с 
мнение за образуване. На 21.06.2013 г. е върната за допълнително 
разследване. С резолюция от 08.08.2013 г. преписката е преразпределена на 
прокурор Виктор Иванов, който е продължил срока на разследване на 
проверката. С постановление от 18.09.2013 г. на прокурор Н. Кирилова е 
отказано образуването на досъдебно производство. Указано е да се уведоми 
жалбоподателя и е отразена възможността за обжалване. По жалба с 
постановление от 25.10.2013 г. е отменено постановлението за отказ на СГП 
от АП София. С писмо от 30.10.2013 г. СГП е изпратила преписката по 
компетентност на ОП Шумен.  

 
Пр. пр. № 6382/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Д. Петров. 

Преписката е образувана по жалба на 18.07.2013 г. /видно единствено от 
контролния лист, без да е приложена жалбата/. Няма данни за 
разпределението на преписката. С постановление от 05.08.2013 г. е отказано 
образуването на досъдебно производство. Не е указано да се уведоми 
жалбоподателя, но е отразена възможността за обжалване  - „пред СГП”. 
Постановлението е обжалвано на 15.08.2013 г. пред СГП – съобразно 
указанията! На 11.12.2013 г. е препратена на АП София /след 4 месеца/. С 
постановление от 12.02.2014 г. АП София отменя постановлението за отказ. 
С резолюция от 27.02.2014 г. преписката е преразпределена на прокурор 
Мария Макрелова. На 06.03.2014 г. преписката е изпратена на СДВР за 
проверка, като на 15.05.2014 г. е върната с изпълнени указания. С 
постановление от 30.05.2014 г. преписката е изпратена по компетентност в 



78 
 

СРП. Изпратено е копие на жалбоподателя и е указано възможността за 
обжалване – по реда на НПК.  

 
Пр. пр. № 1996/2013 г. по описа на СГП. Прокурор С. Христова. 

Преписката е образувана на 14.02.2013 г. /видно единствено от контролния 
лист, без да е приложена жалбата/.  Няма данни за разпределението на 
преписката. С постановление от 21.03.2013 г. е отказано образуването на 
досъдебно производство. От постановлението е видно, че преписката е 
образувана по повод сигнал от СДВР. Указано да се уведоми жалбоподателя  
и е отразена възможността за обжалване.  На 11.04.2013 г. постановлението е 
обжалвано чрез СГП до АП.  С постановление от 26.04.2013 г. АП отменя 
постановлението за отказ. С постановление от 20.06.2013 г. СГП образува 
досъдебно производство. На 24.07.2013 г. с писмо до СГП е поискано 
спиране на досъдебното производство от СДВР. С постановление от 
25.07.2013 г. същото е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 НПК. 

 
 По някои от преписките не се прилагат част от материалите: 

първоначално заведената жалба, писмата, с които преписката се изпраща 
на АП, липсват и протоколи за разпределение. Всичко това затруднява 
извършването на проверка по образуването и движението на преписката.  

 
Пр. пр. № 5066/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Р. Арнаудова. 

Преписката е образувана на 16.05.2013 г. след препратена от ВКП жалба по 
компетентност. С резолюция от 17.05.2013 г. преписката е разпределена на 
прокурор Р. Арнаудова. С писмо от 20.05.2013 г. наблюдаващият прокурор 
връща жалбата на молителката на основание чл. 3 от ИППП, поради неговата 
неяснота като определя срок от седем дни за допълване на информацията. 
След постъпване на допълнителната информация преписката е изпратена на 
СДВР за извършване на проверка с писмо от 19.06.2013 г. На 30.07.2013 г. 
преписката е върната в СГП с резултати от проверката с мнение за 
прекратяване поради липса на състав на престъпление. С постановление от 
20.08.2013 г. е отказано образуването на досъдебно производство. Указано да 
се уведоми жалбоподателя, и е отразена възможността за обжалване.  По 
жалба от 09.09.2013 г. АП София изисква преписката от СГП с писмо от 
24.09.2013г., като СГП изпраща комплектованата преписка с писмо от 
27.09.2013 г. С постановление от 17.10.2013 г. АП София отменя 
постановлението на СГП като незаконосъобразно и указва, че преписката 
следва да се изпрати на ОП Монтана по компетентност и за произнасяне, 
като преписката е изпратена. 
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Предвид изложеното, касаещо образуването, движението и 
приключването на преписките в СГП,  могат да се изведат следните 
изводи: 

Назначаването на проверки по преписки през проверявания период се е 
извършвало съгласно Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра 
на вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки, 
отменена с Инструкция № И-208/11.02.2014 г. 

През проверявания период в СГП към отделните преписки не се 
разпечатват и прилагат индивидуални протоколи за случайно 
разпределение. Изготвят се само протоколи за разпределението за деня, 
които се съхраняват в отделни папки.  

По преписките се указва изпращането на преписи, но в материалите 
по същите не се установяват данни, дали същите са изпратени. 

Преписките са комплектовани и хронологично подредени. Приложени 
са съответните прокурорски актове и може да се направи справка по 
движението на преписките. В част от постановленията за отказ не се 
указва, че същите подлежат на обжалване. В отделни случаи липсва 
указание за изпращане на акта на жалбоподателите. Единствено във 
входящия дневник може да се провери на коя дата е изпратен отказът на 
жалбоподателя. По преписките това обстоятелство не е отразено. 

Датите на изготвените постановления и писма от наблюдаващите 
прокурори са различни от датите, с които същите се извеждат от 
деловодството, т.е. при извеждане на документа се поставя 
действителната дата.   

От материалите, съдържащи се в преписките се констатира, че 
преобладаващата част от преписките са с изключително продължителен 
период на предварителна проверка, което неоправдано забавя 
произнасянето по тях.  

По някои от преписките не се прилагат част от материалите: 
първоначално заведената жалба, писмата, с които преписката се изпраща 
на АП, липсват и протоколи за разпределение. Всичко това затруднява 
извършването на проверка по образуването и движението на преписката. 

 

ИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ: 
 
Инстанционните решения на Апелативна прокуратура София по 

преписки на СГП, които са приключили с постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство  за 2012 г. възлизат на 167 общо, а 
за 2013 г. – на 210. 
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От тях отменени са 43 броя за 2012 г. и  58 броя за 2013г., а потвърдени 
са 124 броя за 2012г. и  152 броя за 2013 г.  

 
Инстанционните решения на Апелативна прокуратура София по 

преписки на СГП, които са приключили с  резолюции по чл.4 и чл.5 от  
Инструкция № И 89/10.03.2011г. /отм./ за 2012 г. са 4 бр., като всички са 
потвърдени. През 2013 г. няма такива решения. 

 
Инстанционните  решения на СГП по преписки на СРП, които са 

приключили с постановление за отказ от образуване на досъдебно 
производство, през 2012 г. са 779 /отменени 265/, а за 2013 г. – 843, от които 
258 са отменени.7  

 
 Инстанционните решения на СГП  по преписки на СРП, които са 

приключили с  резолюции по чл.4 и чл.5 от  Инструкция № И 89/10.03.2011г., 
отм., възлизат на 183 /отменени са 103/ за 2012 г. и 26 /отменени на 11/ – за 
2013 г.  

 
На случаен принцип бяха проверени следните инстанционни 

преписки на СГП: 
 
Пр. пр. №  9957/2012 г. по описа на СГП. Прокурор В. Тонева. В 

преписката е  приложена единствено жалба от 27.12.2012 г., входирана на 
14.01.2013 г., срещу постановен отказ от СРП по пр.пр. № М-112/12 г. по 
описа на СРП – липсва постановлението за отказ на СРП. Приложена е и 
жалба от 05.11.2012 г. до СГП по повод липса на произнасяне в срок от десет 
месеца от страна на СРП по същата преписка, върху която е положена 
резолюция за разпределение на преписката от същата дата на прокурор В. 
Тонева. От постановлението на СГП от 15.01.2013 г. е видно, че с 
постановление от 03.12.2012 г. СРП е отказала да образува досъдебно 
производство, което е потвърдено с постановление на СГП. Указано е препис 
от постановлението да се изпрати на жалбоподателя и на СРП. 

Не е приложен обжалваният акт на СРП по преписката. 
В постановлението на СГП се сочи както номерът на преписката по 

описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 
Спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. 
Преписката не е комплектована добре. 
 

                                         
7Към Справка №2 за2012 и 2013 г. се прилага и справка по прокурори. 
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Пр. пр. №  9701/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Р. Слабакова. 
Образувана е на 13.12.2012 г. по повод изпратена от СРП преписка ведно с 
жалба, без да е приложен актът на СРП. С резолюция от 14.12.2012 г. 
преписката е разпределена на прокурор Слабакова. Преписката е връчена на 
17.12.2012 г. на прокурора. С постановление от 07.01.2013 г. СГП е 
потвърдила отказа на СРП. Указано е, че постановлението подлежи на 
служебна проверка от АП като преписката ведно с копие от постановлението 
на СГП да се изпрати на жалбоподателя и на СРП. 

Не е приложен обжалвания акт на СРП по преписката. 
В постановлението на СГП се сочи както номерът на преписката по 

описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 
Не е спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. 
Преписката не е комплектована добре. 
 
Пр. пр. №  5362/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Ю. Христова. 

Образувана е на 29.05.2013 г. по повод изпратена от СРП преписка ведно с 
жалба, като е приложен актът на СРП. С резолюция от същия ден 
преписката е разпределена на прокурор Ю. Христова за решаване след 
отпуск.  Преписката е връчена на 19.08.13 г. на прокурора. С постановление 
от 23.08.2013 г. СГП е потвърдила отказа на СРП. Указано е, че 
постановлението следва да се изпрати на жалбоподателя и преписката да се 
върне на  СРП. Постановлението на СГП е обжалвано пред ВКП, като на 
14.10.2013 г. жалбата е изпратена в СГП по компетентност на разпореждане. 
Копие е изпратено и на АП София, която е изискала преписката с писмо от 
04.11.2013 г. Същия ден СГП изпраща комплектованата преписка до АП. С 
постановление от 07.11.2013 г. АП отменя постановлението за отказ, като е 
разпоредила образуването на досъдебно производство.  

 
Пр. пр. №  7834/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Д. Атанасова. 

Образувана е на 03.09.2012 г. по повод изпратена от СРП преписка ведно с 
жалба, като е приложен актът на СРП. С резолюция от 04.09.2012 г. 
преписката е разпределена на прокурор Д. Атанасова. Преписката е връчена 
на същия ден на прокурора. С постановление от 17.09.2012 г. СГП е 
отменила отказа на СРП. Преписката е върната на СРП с указания за 
допълнителна проверка. Указано е, че постановлението следва да се изпрати 
на жалбоподателя и преписката да се върне на  СРП за допълнителна 
проверка. Отново СРП с постановление от 10.06.2013 г. е отказа 
образуването на досъдебно производство. Жалба, ведно с преписката, е 
изпратена на 17.07.2013 г. в СГП. На 28.07.2013 г. преписката с резолюция е 
разпределена на прокурор Атанасова. Връчена е на 16.10.2013 г. след отпуск 
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и ползване на болнични. С постановление от 22.10. 2013 г. е потвърдила 
постановлението на СРП. Препис е изпратен на жалбоподателя като е 
указано, че може да се обжалва пред САП.  

В постановленията на СГП се сочи както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

Не е спазен е срокът по чл. 202, ал. 2 от НПК. 
 
Пр. пр. №  5511/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Д. Йотова. 

Образувана е по повод жалба от 05.06.2013 г. срещу постановление за отказ 
от образуване на досъдебно производство на СРП по пр.пр. 5600/13 г. по 
описа на СРП. На 07.06.2013 г. преписката е изискана от СРП, като същата е 
получена на 01.07.2013 г. На 03.07.2013 г. е разпределена с резолюция на 
прокурор Д. Йотова. На 05.07.2013 г. с постановление е потвърден отказът на 
СРП. Копие е изпратено на жлбоподателя като е указано, че 
постановлението не подлежи на обжалване. 

 
Пр. пр. №  2497/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Емил Георгиев. 

Образувана е по повод жалба срещу постановление за прекратяване на 
наказателно производство, изпратена от СРП ведно с преписката на 
05.03.2013 г. На 06. 03.2013 г. преписката е разпределена с резолюция на 
прокурор Георгиев, а същата му е предадена на 07.03.2013 г. С 
постановление от 11.03.2013 г. е отменено постановлението за прекратяване 
на наказателното производство по пр.пр. №23103/12 г. по описа на СРП.  
Копие е изпратено на жалбоподателя като е указано, че постановлението 
не подлежи на обжалване.  

В постановленията на СГП се сочи, както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

Спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. 
 
Пр. пр. №  8199/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Р. Слабакова. 

Образувана е по повод жалба срещу постановление за отказ от образуване на 
досъдебно производство, изпратена от СРП ведно с преписката на 25.08.2013 
г. На 28.08.2013 г. преписката е разпределена с резолюция на прокурор 
Слабакова, като същата й е предадена на 28.08.13 г. С постановление от 
23.10.2013 г. е отменено постановлението за отказ от образуване на 
досъдебно производство.  Копие е изпратено на жалбоподателя, а цялата 
преписка е върната на СРП с указания.  

В постановленията на СГП се сочи както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

Не е спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. 
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Постановлението на СГП е обжалвано пред САП, като АП София с 
постановление от 11.11.13 г. е потвърдено постановлението на СГП. След 
сигнал от СРП срещу постановлението на АП до ВКП последната е 
потвърдила постановлението на САП. 

 
Пр. пр. №  9128/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Б. Конакчийски. 

Образувана е по повод жалба срещу постановление за отказ от образуване на 
досъдебно производство, изпратена от СРП ведно с преписката на 15.10.2013 
г. На 16.10.2013 г. преписката е разпределена с резолюция на прокурор 
Конакчиев, като същата му е предадена на 17.10.13 г. С постановление от 
18.10.2013 г. е отменено постановлението за отказ от образуване на 
досъдебно производство.  Копие е изпратено на жалбоподателя, а цялата 
преписка е върната на СРП с указания.  

В постановленията на СГП се сочи както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

Спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. 
 
Пр. пр. №  2202/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Ил. Стайкова. 

Преписката е образувана по повод препратени по компетентност жалби чрез 
СГП до СРП на 25.04.12 г. По повод жалба срещу постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство на СРП, постъпила в СГП на 
10.05.2013 г. Преписката е изискана от СРП и е получена в СГП на 
04.06.2013 г. На 16.05.2013 г. преписката е разпределена с резолюция на 
прокурор Стайкова, като същата й е предадена на 04.06.13 г. С 
постановление от 05.06.2013 г. е потвърдено постановлението за отказ от 
образуване на досъдебно производство на СРП.  Копие е изпратено на 
жалбоподателя, не е указвана възможност за обжалване.  

В постановленията на СГП се сочи както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

Спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. 
Постановлението на СГП е обалвано пред АП София, която с 

постановление от 26.08.2013 г. е потвърдила постановлението на СГП. 
Указано е копие да се изпрати на жалбоподателя. 

 
Пр. пр. №  2179/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Ил. Рангелов. 

Преписката е образувана по повод жалба срещу постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство на СРП, постъпила в СГП заедно с 
преписката на 20.02.2013 г. На 21.02. 2013 г. преписката е разпределена с 
резолюция на прокурор Рангелов, като същата му е предадена на 22.02.13 г. 
С постановление от 25.02.2013 г. е отменено постановлението за отказ от 
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образуване на досъдебно производство на СРП.  Копие е изпратено на 
жалбоподателя, а преписката е  върната на СРП. Липсва приложен актът 
на СРП.  

В постановленията на СГП се сочи както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. Спазен е 
срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. 

 
Пр. пр. №  8164/2013 г. по описа на СГП. Прокурор Д. Арабаджиев. 

Преписката е образувана по повод постъпила в СГП жалба срещу 
постановление за отказ от образуване на досъдебно производство на СРП, от 
22.08.2013 г. Преписката е разпределена с резолюция на прокурор 
Арабаджиев, като същата му е предадена  след като преписката е изискана и 
получена комплектована в СГП на 16.09.2013 г. С постановление от 18.09.13 
г. е отменено постановлението за отказ от образуване на досъдебно 
производство на СРП.  Копие е изпратено на жалбоподателя, а преписката 
е  върната на СРП. Липсва приложен актът на СРП.  

В постановленията на СГП се сочи както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. Спазен е 
срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. 

 
Пр. пр. №  8108/2012 г. по описа на СГП. Прокурор З. Таскова. 

Преписката е образувана по повод постъпила в СГП жалба срещу 
постановление за отказ от образуване на досъдебно производство на СРП, от 
19.09.12 г. Преписката е разпределена на същия ден с резолюция на прокурор 
З. Таскова. Преписката е получена от СРП в СГП на 01.10.2012 г. 
комплектована. С постановление от 03.10.2012 г. е потвърдено 
постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство на СРП.  
Копие е изпратено на жалбоподателя, като е указано, че не подлежи на 
обжалване. Липсва приложен актът на СРП.  

В постановлението на СГП се сочи както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

Спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. 
Постановлението на СГП е обжалвано пред АП на 16.10.2012 г. На 

22.10.2012 г. САП е изискала преписката, която с постановление от 
14.12.2012 г. е отменено постановлението на СГП, както и постановлението 
на СРП. Преписката е върната на СРП за сведение и изпълнение на 
указанията. Образувано е досъдебно производство № 15210/13 г. по описа на 
СДВР.  
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Пр. пр. №  6022/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Ст. Рачев. 
Преписката е образувана след изпращане от СРП за служебна проверка на 
постановление за прекратяване на наказателно производство на СРП, на 
17.07.2012 г. Преписката е разпределена на 18.07.2012 г. с резолюция на 
прокурор Рачев. С постановление от 20.07.2012 г. е отменено 
постановлението за прекратяване на производството на СРП.  Копие е 
изпратено на СРП за изпълнение. По преписката е приложен актът на СРП.  

В постановлението на СГП се сочи както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

Спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. 
 
Пр. пр. № 5671/2012 г. по описа на СГП. Прокурор К. Димитров. 

Преписката е образувана по повод постъпила в СГП жалба срещу 
постановление за отказ  образуване на досъдебно производство на СРП, от 
28.06.12 г. Преписката е разпределена на 29.06.12 г. с резолюция на прокурор 
Димитров. Към жалбата е приложено копие от отказа. Изискана е 
преписката от СРП и е получена в СГП на 16.08.12 г. От контролния лист е 
видно, че преписката е предадена на прокурора на 17.08.12 г. С 
постановление от 30.11.2012 г. е отменено постановлението за отказ от 
образуване на досъдебно производство на СРП, като е указано образуването 
на досъдебно производство. Копие е изпратено на жалбоподателя и 
преписката е изпратена на СРП. 

В постановлението на СГП се сочи както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

Не е спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. 
 
Пр. пр. № 4522/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Е. Русинова. 

Преписката е образувана на 09.05.2012 г. по повод служебна проверка на 
постановление за отказ  от образуване на досъдебно производство на СРП. 
Преписката е разпределена на 10.05.12 г. с резолюция на прокурор Русинова. 
С постановление от 14.05.2012 г. е потвърдено постановлението за отказ от 
образуване на досъдебно производство на СРП.  Копие от същото е 
изпратено на СРП. 

В постановлението на СГП се сочи както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

Спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК.  
Не се установява копие от постановлението за отказ на СРП. 
 
Пр. пр. № 5769/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Г. Христов. 

Преписката е образувана на 26.10.12 г. по повод постъпила в СГП молба на 
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осъден с искане за приспадане на периода, в който е бил задържан. Изискана 
е от СРП и получена в СГП на 13.11.2012 г. С постановление от същия ден е 
потвърдено постановлението на СРП като копие от постановлението на СГП 
е изпратено на СРП. 

В постановлението на СГП се сочи както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

От приложените материали не става ясно как и кога преписката е 
разпределена на прокурор Христов. 

 
Пр. пр. № 7667/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Б.Бецова. 

Преписката е образувана на 23.08.12 г. по повод постъпила в СГП 
комплектована преписка от СРП заедно със жалба срещу постановление за 
отказ  образуване на досъдебно производство на СРП. С резолюция от 
24.08.12 г. преписката е разпределена на прокурор Бецова. С постановление 
от 28.08.2012 г. е отменено постановлението за отказ от образуване на 
досъдебно производство на СРП. Копие от постановлението е изпратено на 
жалбоподателите, като е указано, че постановлението е окончателно и не 
подлежи на обжалване. Копие е изпратено и на СРП. 

В постановлението на СГП се сочи както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

Спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК.  
Приложено е копие от постановлението за отказ на СРП. 
 
Пр. пр. № 8910/2012 г. по описа на СГП. Прокурор С. Цанков. 

Преписката е образувана по повод изпращане по компетентност ведно с 
постановление от СРП като на 29.10.12 г. е заведена в СГП. Преписката е 
разпределена на 30.10.12 г. с резолюция на прокурор Цанков. С 
постановление от 31.10.2012 г. е отменено постановлението на СРП и  
преписката е върната по компетентност за допълнителна проверка. В 
постановлението на СГП се сочи както номерът на преписката по описа на 
СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

Спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК.  
 
Пр. пр. № 8286/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Ил. Стойкова. 

Преписката е образувана по повод постъпила в СГП комплектована преписка 
от СРП заедно със жалба срещу постановление за отказ  образуване на 
досъдебно производство на СРП от 28.09.12 г. Преписката е разпределена на 
29.09.12 г. с резолюция на прокурор Стойкова. С постановление от 
03.10.2012 г. е потвърдено постановлението за отказ от образуване на 
досъдебно производство на СРП. Копие от постановлението е изпратено на 
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жалбоподателя, като не е коментирано обжалването му, преписката е 
върната в СРП. 

В постановлението на СГП се сочи както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

Спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. Приложено е копие от 
постановлението за отказ на СРП. 

 
Пр. пр. № 6270/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Детелин 

Георгиев. Преписката е образувана по повод постъпила в СГП 
комплектована преписка от СРП заедно със жалба срещу постановление за 
отказ  образуване на досъдебно производство на СРП, от 27.07.12 г. 
Преписката е разпределена на 30.07.12 г. с резолюция на прокурор Георгиев. 
С постановление от 01.08.2012 г. е потвърдено постановлението за отказ от 
образуване на досъдебно производство на СРП. Копие от постановлението е 
изпратено на жалбоподателите, като е указано, че постановлението подлежи 
на обжалване. Копие е изпратено на СРП за сведение и съхранение. 

В постановлението на СГП се сочи както номерът на преписката по 
описа на СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

Спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. Приложено е копие от 
постановлението за отказ на СРП. 

 На 16.08.2012 г. чрез СГП постановлението е обжалвано пред АП 
София. С постановление от 16.10.12 г. е потвърдено постановлението на 
СГП. 

 
Пр. пр. № 7559/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Цветанка 

Борилова. Преписката е образувана по повод постъпила в СГП 
комплектована преписка от СРП заедно със жалба срещу постановление за 
отказ от уважаване на молба за приспадане на наказание на СРП, от 20.09.12 
г. Няма данни за разпределението, но от контролния лист се следва, че 
преписката е предадена на прокурор Борилова на 20.09.12 г. С 
постановление от 20.09.2012 г. е потвърдено постановлението на СРП.  

Копие от постановлението е изпратено на жалбоподателя, като е 
указано, че постановлението не подлежи на обжалване. Преписката с 
материалите е върната на СРП. В постановлението на СГП се сочи както 
номерът на преписката по описа на СРП, така и номерът на преписката по 
описа на СГП. 

Спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. Приложено е копие от 
постановлението на СРП.  
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Пр. пр. № 7764/2012 г. по описа на СГП. Прокурор Йорданка 
Чанкова. Преписката е образувана по повод постъпила в СГП 
комплектована преписка от СРП заедно със жалба срещу постановление за 
отказ от уважаване на молба за приспадане на наказание на СРП, от 29.08.12 
г. Преписката е разпределена с резолюция от 30.08.12 г.  С постановление от 
03.09.2012 г. е потвърдено постановлението на СРП. Копие от 
постановлението е изпратено на жалбоподателя, като е указано, че 
постановлението е окончателно и не подлежи на обжалване. Преписката с 
материалите е върната на СРП. В постановлението на СГП се сочи както 
номерът на преписката по описа на СРП, така и номерът на преписката по 
описа на СГП. 

Спазен е срокът по чл. 202, ал.2 от НПК. Не се установява копие от 
постановлението на СРП.  

   
 

 
АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 
 
Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  
 
ИЗВОДИ : 
 
Преобладаващата част от книгите, регистрите и дневниците в 

СГП се водят редовно и прегледно. Отговарят на изискванията, както на 
ПОДАПРБ /отм./, така и на новия ПАПРБ, а също и на съответните 
указания на Върховна касационна  прокуратура. Отбелязванията са пълни и 
точни.  

Установена е практика, при която входящите дневници да не 
започват от началната страница, като в края също остават непопълнени 
листове, което създава възможност за допълнителни отбелязвания. 

Водените в СГП книги не се приключват по надлежния ред: с 
отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  
възможности за дописване. 

Книгата за изпълнение на присъдите се води добре. Отразяват се 
само присъдите, които подлежат на изпълнение.  

По данни от книгата за изпълнение на присъдите се констатира 
както неспазване на срока по НПК от страна на прокурора, така и забавяне 
на  деловодството. 

Липсват данни за проверки по книгите. 
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През проверявания период в СГП формално е спазена т. 7 от Заповед 
№ 36/2012 г. на Главния прокурор на Република България, а именно 
административният ръководител да се включи в разпределението на 
преписките, пряко свързани с прокурорската дейност по същество, с 
процент  натовареност, който следва да бъде не по-малко от 50% от 
натовареността на останалите прокурори в съответните групи.  

Констатират се нарушения по прилагането на  чл. 9, ал. 1 от ЗСВ 
през 2012 и 2013 г. Не се изработва и разпечатва индивидуален протокол 
от разпределението, извършено на случаен принцип, който да се прилага 
към преписките и делата.  

 
Назначаването на проверки по преписки през проверявания период се е 

извършвало съгласно Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра 
на вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки, 
отменена с Инструкция № И-208/11.02.2014 г. 

По отделните преписки не е установяват приложени индивидуални 
протоколи за случайно разпределение. Изготвят се само протоколи за 
разпределението за деня, които се съхраняват в отделни папки.  

Преписките са комплектовани и хронологично подредени. Приложени 
са съответните прокурорски актове и може да се направи справка по 
движението на преписките. В част от постановленията за отказ не се 
указва, че същите подлежат на обжалване. В отделни случаи липсва 
указание за изпращане на акта на жалбоподателите. По някои от 
преписките се указва изпращането на преписи, но в материалите по същите 
не се установяват данни, дали същите са изпратени. Единствено във 
входящия дневник може да се провери на коя дата е изпратен отказът на 
жалбоподателя.  

Датите на изготвените постановления и писма от наблюдаващите 
прокурори са различни от датите, с които същите се извеждат от 
деловодството, т.е. при извеждане на документа се поставя 
действителната дата.   

От материалите, съдържащи се в преписките се констатира, че 
преобладаващата част от преписките са с изключително продължителен 
период на предварителна проверка, което неоправдано забавя 
произнасянето по тях.  

По някои от преписките не се прилагат част от материалите: 
първоначално заведената жалба, писмата, с които преписката се изпраща 
на АП, което затруднява извършването на проверка по образуването и 
движението на преписката. 
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Движението на инстанционните преписки се отразява коректно. 
Преписките са добре комплектовани. 
В наблюдателните материали по преписките не винаги се прилага 

копие от ревизирания акт на съответната районна прокуратура. В 
постановленията на СГП се сочи както номерът на преписката по описа на 
СРП, така и номерът на преписката по описа на СГП. 

Установи се, че срокът по реда на чл. 202, ал. 2 от НПК не винаги се 
спазва от наблюдаващите прокурори от СГП. 

Констатира се, че по част от преписките в диспозитива на 
постановленията на СГП е отбелязано, че същите подлежат на 
обжалване, а в друга част – че са окончателни. 

На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за 
необходимо да даде следните 

    
ПРЕПОРЪКИ: 
 
1. Книгите, регистрите и дневниците на хартиен носител да се 

приведат в съответствие с изискванията на Правилника за 
администрацията на Прокуратурата на Република България /ДВ, 
бр.106/2013 г./ и съответните указания на Върховна касационна  
прокуратура. Да се приключват всяка календарна година, с подпис на 
административния ръководител и печат на прокуратурата, с които да се 
удостовери след кой пореден номер приключва съответната година и се 
организира редовното проверяване на книгите съобразно изискванията 
на Правилника.  

 
2. Прокурорът, определен да привежда присъдите в изпълнение и 

да осъществява надзора, следва ежемесечно да проверява книгата за 
изпълнение на присъдите и азбучника за осъдени лица, като отбелязва 
датата на проверката и при необходимост да прави констатации за 
допуснати пропуски и грешки, както и да дава разпореждане за тяхното 
отстраняване. 

 
3. Административният ръководител на СГП да  предприеме мерки 

за намаляване броя на неизпълнените в срок присъди, като срокът по 
НПК  следва да бъде спазван, независимо от наличието на данни за 
групиране на наказанията. 

 
4. Да се осъществява ежегодна проверка на веществените 

доказателства, съгласно чл. 83  от ПАПРБ. 
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5. По всички преписки да се прилага протоколът за случайния 

избор на наблюдаващ прокурор, като при смяната му да се прилага 
съответния протокол за извършения нов случаен избор и основанията за 
това. 

 
6. Административният ръководител на СГП да създаде 

организация на работа в СГП с оглед оптимизиране на  продължителния 
период на предварителните проверки, като по този начин се 
предотврати неоправдано забавяне при  произнасянето по тях.  
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ЧАСТ ВТОРА 

 
СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В СОФИЙСКА ГРАДСКА 

ПРОКУРАТУРА 
 
 
1. Проверка по организацията на административната дейност на 

Следствения отдел към СГП,  на основание чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 ЗСВ 
 
 Щатна и административна осигуреност през 2012 и 2013 г.  

 
Завеждащ следствения отдел на СГП:  
 
Атанас Томов Атанасов от 01.07.2010 г. до 07.03.2013 г. 
Петьо Велков Петров от 07.03.2013 г.  до 03.02.2015 г. 
Емилия Михайлова Русинова - заместник градски прокурор при СГП 

съгласно Заповед № 271/03.02.2015 г. на административния ръководител на 
СГП е определена за временно изпълняващ длъжността „Завеждащ следствен 
отдел“ при Софийска градска прокуратура, считано от 04.02.2015 г. 

 
През 2012 г. са заети следните щатни бройки за следователи8: 
 

  Месец Щат Зает щат Свободни 
бройки 

Временно 
отстранени 

01 101 88 12 1 
02 101 87 13 1 
03 101 89 11 1 
04 100 85 14 1 
05 100 84 15 1 
06 100 81 18 1 
07 100 81 18 1 
08 100 87 12 1 
09 100 89 10 1 
10 100 88 11 1 
11 100 88 11 1 
12 100 88 11 1 

 
През 2013 г. са заети следните щатни бройки за следователи: 
                                         
8 По данни от представените Справки 
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Месец Щат Зает щат Свободни 

бройки 
Временно 
отстранени 

01 100 88 11 1 
02 100 88 11 1 
03 100 88 11 1 
04 100 88 11 1 
05 100 88 11 1 
06 100 87 12 1 
07 100 87 12 1 
08 100 87 12 1 
09 100 87 12 1 
10 100 87 12 1 
11 100 87 12 1 
12 100 87 12 1 

 
През проверявания период командировани в/от други прокуратури са 

следните следователи: 
 

 Ивелин Костов Стаматов – следовател в СлО при СГП, 
командирован в СлО при ОП Варна от 02.11.2009 г. до 05.08.2013 
г. 

 Искра Николова Георгиева – следовател в СлО при ОП 
Пазарджик, командирована в СлО при СГП от 07.12.2009 г. до 
преместването й на постоянно място в СО-СГП на 15.08.2012 г. 

 Петьо Велков Петров - следовател в СО при СГП, командирован 
в Национална следствена служба от 08.02.2010 г. до 06.03.2013 г. 

 Иван Георгиев Фенерски - следовател в СлО при ОП Враца 
командирован в СлО при СГП от 07.12.2008 г. до 19.08.2012 г. и 
от 04.03.2014 г. до настоящия момент. 

 Борислав Иванов Недев - следовател в СО при СГП – 
командирован   в ОСлС-Благоевград, ТО Петрич /при условията 
на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ/ от 01.11.2006 г. Съгласно решение по 
протокол № 32 от 26.07.2012 г. на ВСС -  на основание чл.160 от 
Закона за съдебната власт премества Борислав Иванов Недев, 
следовател в СлО в СГП, в длъжност „следовател” в ОСлО в ОП 
Благоевград.  

 
Незаети щатни бройки за следователи: Посочени са в таблиците по -

горе.  
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През 2012 г. ВСС е обявил един конкурс за повишаване в длъжност и 
преместване и е приключил с назначаване на 9 щатни бройки следователи по 
протокол № 32/26.07.2012г. на ВСС. 

През 2013 г. не са обявявани конкурси. 
 
Администрацията на СГП се разпределя през проверявания период, 

както следва9: 
 
Година Общ брой 

съдебни служители 
Обща 

администрация 
Специализир

ана администрация 
СГП СО СГП СО 

2012 189 64 61 45 19 
2013 189 66 58 47 18 

01.01.- 
30.06.2014 

190 42 70 58 20 

 
В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал.3 от ПАПРБ всички 

служители от общата администрация се водят към СГП, докато към СО са 
само служителите в специализираната администрация. На практика 
съотношението между следователи и съдебни служители в специализираната 
администрация на СО е както следва: 

2012 г. - 88 следователи : 19 съдебни служители от СА, т.е. 1: 0,22. 
2013 г. - 87 следователи : 18 съдебни служители от СА, т.е. 1: 0,21. 
 
 В СлО при СГП са въведени информационни и деловодни 

програми: 
 
ЦИССС /Централна информационна система на следствени служби/ - 

Web базирано приложение. 
 В ЦИССС като част от Единната система за противодействие на 

престъпността (ЕИСПП) се въвеждат всички процесуални документи, 
касаещи досъдебното производство (дознания, досъдебни производства в 
ОСлО в СГП, прокурорски постановления), влезлите в сила присъди, 
решения и определяния на съответните съдилища, както и постановления за 
налагане на мерки за неотклонение и задържане под стража и за отмяната им. 

 
Локална база данни MS Access  за следствената дейност след 2002 г. в 

СО на СГП. 
 

                                         
9 Информацията на база представени Справки 
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Програмен продукт Law Choice за "случайният принцип" на 
разпределение на следствените дела със специализация на следователите, 
според вида разследвани дела. 

 
Локална мрежа за достъп на служители и магистрати до интернет 

страниците на прокуратурата и правно-информационни системи. 
 
 Преписките и делата в СлО при СГП се разпределят с 

предоставената от ВСС  програма „Law Choice“.  
 

          През 2012 год. административният ръководител на СГП е издал 1 
заповед, касаеща дейността разпределението на делата в СО при СГП - № 
131/23.01.2012 г., с която е разпоредил, считано от 23.01.2012 г. с програмния 
продукт Law Choice да работят Росица Найденова и Петър Светославов – 
системни администратори в СО - СГП, а също и да  инсталират, поддържат, 
архивират и обновяват програмата. 

 
Със заповедта са определени следните групи: 
Първа група: „Финансови престъпления” – глава ІІІ раздел 7, глава 

V раздел 3  - чл. 201-205, глава VІ, глава VІІ, глава VІІІ, раздел 2, глава ІХ, 
глава ІХа от НК; 

Втора група: „Спрени досъдебни производства за извършени 
финансови престъпления”; 

Трета група: „Престъпления срещу личността и престъпления, 
извършени от служители на МВР и ДАНС” – глава І, ІІ, ІІІ /с изключение 
на раздел VІІ/, глава V, раздел ІІІ – чл. 206-208, глава VІІІ /с изключение на 
раздел 2/, глава ХІІ и глава ХІV от НК; 

Четвърта група: „Спрени досъдебни производства за извършени 
престъпления срещу личността или извършени от служители на МВР и 
ДАНС”; 

Пета група: „Общоопасни престъпления” – глава Х и ХІ от НК; 
Шеста група: „Спрени досъдебни производства за извършени 

общоопасни престъпления”; 
Седма група: „Следствени поръчки по досъдебни производства” – 

разпределят се между всички следователи от СО на СГП;10   
 
Протоколите за случайното разпределение за деня се разпечатват в два 

                                         
10 Конкретното разпределение по следователи се съдържа в приложената Заповед 
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екземпляра и се подписват от съответния служител и завеждащия СО – СГП, 
като първият екземпляр се прилага към досъдебното производство, а 
вторият – към литерното дело. 

 
На завеждащия следствения отдел е определена натовареност 50% за 

групите, в които е включен – трета и четвърта, а за всички останали 
следователи – 100%. При първоначално постъпване се разпределя среден 
брой досъдебни производство спрямо групата. 

 
Прави впечатление, че всъщност основните групи са три /като се 

изключат следствените поръчки/. Към всяка от тях обаче има и отделена 
допълнителна група „спрени досъдебни производства …”. Вероятно това 
разпределение е повлияно от „Методика за разпределение на следствените 
дела чрез софтуер, предоставен от ВСС” на директора на Столичната 
следствена служба П. Петков от 2007 г. 

 
Разпределението на делата в СО - СГП през 2013 г. е установено със 

заповеди № 490/19.03.2013 г.; № 579/27.03.2013 г.; № 778/16.04.2013 г.;  
№ 1720/16.07.2013 г. и № 2832/21.11.2013 г. 

 
Със Заповед № 778/16.04.2013 г. е отменена Заповед № 131/23.01.2012 

г. и са установени следните групи, в които се разпределят преписките на СО 
в СГП: 

Първа група: 01 сектор – разследване на дела по глава І от НК 
/престъпления против Републиката/; престъпления, извършени в чужбина; 
престъпления, извършени от лица с имунитет, членове на МС, магистрати 
или от държавни служители в МВР или ДАНС; престъпления по служба; 
корупционни престъпления и престъпления против правосъдието; 
престъпления по чл. 357-360 НК и престъпления по чл. 407-419а НК; 

Втора група: 02 сектор – разследване на дела по глава VІ и глава VІІ 
от НК; 

Трета група: 03 сектор – разследване по дела по глава ІІ, ІІІ, V, ХІ – 
общоопасни престъпления и общоопасни престъпления, извършени от лица с 
имунитет, членове на МС, магистрати или от държавни служители в МВР 
или ДАНС. 

 
Административният ръководител на СГП градски прокурор Кокинов е 

определил следната процентна натовареност на следователите в отделните 
групи: 
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50% за Завеждащ СО /Петьо Велков Петров/ за всички групи, в 
които е включен /втора група/; 

100% за всички останали следователи; 
За всеки новопостъпил следовател началният брой досъдебни 

производства представлява средният брой досъдебни производства за 
групата, в която е включен. 

Със Заповед № 778/13 г. е променен и редът за разпечатване и 
съхраняване на протоколи за Law Choice. Протоколът за случайно 
разпределение на досъдебните производства за деня се разпечатва и 
подписва от съответния служител и Завеждащ СО при СГП и се съхранява 
от Завеждащ СО при СГП. Отпада задължението за разпечатване на 
протокола от случайното разпределение на конкретното дело и 
прилагането му към материалите по делото. 

 
Заповед № 1720/16.07.2013 г. на и.ф. Административен ръководител на 

СГП г-н Евгени Диков въвежда нова структура на групите, в които се 
разпределят делата в СО – СГП: 

Първа група: 1 сектор - разследване на дела по Глава І, ІІІ, VІІІ, ХІІ, 
ХІV, както и всички престъпления по глави ІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІа, ІХ, ІХа и 
Х, извършени от лица с имунитет, членове на МС, магистрати, държавни 
служители в ДАHC, c изключение на престъпления по Глава ІІ, ІV, V,VІІІа, 
ІХ, ІХа и ХІ; 

Втора група: 02 сектор – разследване на дела по глава VІ и глава VІІ 
от НК, с изключение на престъпления, извършени от лица с имунитет, 
членове на МС, магистрати, държавни служители в ДАHC; 

Трета група: 03 сектор – Разследване по дела по глава ІІ, ІV, V, VІІІа, 
ІХ, ІХа, Х и глава ХІ – общоопасни престъпления и общоопасни 
престъпления, извършени от лица с имунитет, членове на МС, магистрати 
или от държавни служители в МВР или ДАНС. 

Процентната натовареност на следователите и редът за разпечатване на 
протоколите за случайно разпределение остават съобразно Заповед № 778/13 
г. Завеждащият отдел е включен само в разпределението на дела в сектор 
1. 

 
Заповед № 2832/21.11.2013 г. запазва групите по сектори и видове 

престъпления, но променя прокурорите, включени в отделните сектори. 
 
Със Заповеди № №778/16.04.2013 г., 1720/16.07.2013 г.; и № 

2832/21.11.2013 г. на СГП за работа с програмния продукт Law Choice са 
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определени Даниела Маринова – старши специалист-секретар  и Магдалена 
Мончовска-Бойнова –съдебен деловодител в СО-СГП. 

                 
Проверяващият екип констатира, че през 2012 и 2013 г. дейността 

относно приложението на чл. 9 от ЗСВ в СО при СГП формално е 
организирана, чрез издаването на заповеди, в съответствие със Заповед № 
36/09.01.2012 г. на Главния прокурор на Република България. 

 
През 2013 г. на основание Заповед № ЛС-973/29.03.2013 г. е извършена 

тематична проверка от ВКП относно спазване на принципа за 
случайното разпределение на делата за разследване в СО при СГП, чрез 
електронния продукт „LAW CHOICE”, съобразно изискването на чл. 9 
от ЗСВ. Проверката е обхванала периода от 01.01.2009 г. – 07.03.2013 г. 

Проверяващият екип от ВКП непосредствено е проучил регистрите, 
протоколите и използвания програмен продукт; изискал е и е приобщил 
справки и официални документи; снел е обяснения от съответните 
длъжностни лица.  

В резултат на проверката е констатирано следното:  
За 2012 г. не е направен избор посредством програмния продукт на 43 

броя ДП, а за 2013 г. /за периода до 07.03.2013 г./ - на 6 броя ДП. Като 
причини за изключване от случайното разпределение се сочат различни 
причини:  

- поименно определяне на разследващ орган от наблюдаващия 
прокурор - според проверяващите е „избор по целесъобразност”, 
което е нарушение на чл. 9 от ЗСВ;  

- поименно определяне на разследващия орган от завеждащия СО 
– основно при образуване на ново дело, чрез отделяне на 
материали от друго, което според комисията не представлява 
нарушение; 

- конкретно посочен екип за разследване на определени дела, 
изведен в Заповед № ЛС-672/02.03.2012 г. 

Констатирано е, че програмата допуска отказ от направения избор, като 
мотивите следва да се въведат в текстовото поле на прозореца, а 
информацията – да се разпечатва в протокола и се прилага към делото.  

Пространно в рамките на няколко страници от Доклада проверяващият 
екип излага установените нарушения при използването на опцията за отказ 
от направения избор. Констатира се, че в почти всички случаи отказите не 
са правени в изпълнение на решение на административния ръководител, а от 
оператора. Изводът е аргументиран с изключително краткия период от време 
между избора и отказа, както и от неясните и нелогични мотиви /”в друг 
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сектор”, „по разпореждане”, „не е този”, „не е добре” и пр./ Налице са откази 
без вписани причини. Извършените откази не фигурират в разпечатания 
протокол, въпреки, че автоматично са гененирани в програмата. Причините 
за въведения нов избор са формални и неразбираеми, а част от тях и 
алогични. В голям брой разпечатани протоколи те не фигурират. Допуснати 
са нарушения и при промяна на натовареността на определени магистрати, 
без разпореждане на административния ръководител, в рамките на няколко 
минути. Констатирани са допуснати нарушения и при изключването на 
следователи от избора,  както и при разпечатването на протоколите – 
драстични са разминаванията между разпечатаните протоколи и електронни 
архив на програмата.   

По този начин е извършвано недопустимо манипулиране на 
програмата „LAW CHOICE”, като по този начин са допуснати 
съществени нарушения на принципа на случайния подбор.   

 
Прави впечатление, че Докладът се състои само от констативно-

аналитична част,  като въпреки установените сериозни пропуски по 
работата с програмния продукт за случайно разпределение на 
преписките и делата в СО - СГП, не са дадени никакви препоръки и 
конкретни указания, каквото задължение за ревизиращия екип е 
записано в Методическите указания, цитирани като основание за 
осъществената проверка. 

  
След ревизията от страна на административния ръководител на СГП са 

образувани дисциплинарни производства срещу … .  
С решение на Висшия съдебен съвет по д. т. 6 от протокол № 5 от 

30.01.2014 г., е потвърдена заповед № 2416/02.10.2013 г. на и.ф. Градски 
прокурор на Софийска градска прокуратура за налагане на дисциплинарно 
наказание "забележка" на основание чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ на Атанас 
Томов Атанасов - следовател в СО – СГП, с ранг „следовател в НСлС” - за 
неизпълнение на служебните му задължения по смисъла на чл. 307, ал. 4, т. 5 
във вр. с чл. 210, т. 4, във вр. с чл. 153, ал. 3 от ЗСВ. Като завеждащ отдел 
„Следствен” от 01.07.2010 г. до 06.03.2013 г. не е упражнил ефективен 
контрол, вменен му като задължение съгласно заповеди № 449/2009 г. и № 
131/23.01.2012 г. на градския прокурор, върху съдебните служители от 
СО – СГП, опериращи с програмата за електронно разпределение на 
случаен принцип на постъпващите досъдебни производства. Решението е 
обжалвано пред ВАС, но жалбата е отхвърлена, а с последващо решение на 
петчленен състав на ВАС /№ 15367/17.12.2014 г./ решението на тричленния 
състав е оставено в сила. 
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Със Заповеди № 360/18.02.2014 г., № 620/19.03.2014 г. и № 

2135/31.07.2014 г е утвърдена структурата на СО-СГП и разпределението на 
делата на случаен принцип: СО – СГП се състои  от три сектора: 

 
01 сектор – Специализиран 
02 сектор – Икономически 
03 сектор – Криминален. 
 
Със същата заповед следователите са разпределени по сектори със 

100% натовареност, а натовареността на завеждащия отдела се променя  от 
50 на 30%. 

Протоколът за случайното разпределение на ДП за деня се разпечатва 
и подписва от съответния служител  и завеждащия СО – СГП и се съхранява 
от старши специалиста – Д. Маринова.  

 
На практика отново не е въведено задължението за разпечатване 

на индивидуален протокол по конкретното следствено дело и 
прилагането му към материалите по делото. 

 
 За периода от 01.01.2012 г. до 01.01.2015 г. са образувани 

следните дисциплинарни производства срещу следователи от 
СО при СГП11: 

                                         
11 По данни от Регистъра за дисциплинарни производства на ВСС 



 
Вх. № на 
преписка 

та във ВСС 

 
Предложение/№ 

на заповед 
на адм. 

ръководител  

 
Вносител  

на 
предложениe, 

заповед 

 
Лице, срещу  което 

е внесено 
предложението 

 
Решение на 

Комисията по 
дисциплинарни 
производства  

 
Решение на ВСС/ 
дисциплинарен 

състав 

 
Предложение 

на 
дисциплинарн

ия състав  

 
Решение на 

ВСС  по 
предложение
то на дисц. 

състав 

 
Резултати от 

обжалване 

 
11-00-021 
23.07.2013 

 
Предложение за 
образуване на 
дисциплинарно 
производство. 

 
Галя Георгиева, 
Милка Итова, 
Соня Найденова, 
Светла Петкова, 
Юлиана Колева - 
членове на 
Висшия съдебен 
съвет. 

 
Христо Петров 
Станчев – 
следовател в СО на 
СГП. 

 
Предлага на ВСС 
да образува 
дисциплинарно 
производство. 
23.07.2013 г. 

 
Образува 
дисциплинарно 
производство. 
ДД № 18/2013 г. 
пр.№ 30/24.07.13 г. 
Дисц. състав: 
Камен Ситнилски, 
Каролина 
Неделчева, 
Магдалена 
Лазарова.  
 

 
Предлага на 
ВСС да 
прекрати 
образуваното 
ДД, поради 
изтичане на 
шестмесечния 
срок за 
образуването 
му. 

 
Прекратява 
образуваното 
ДД, поради 
изтичане на 
шестмесечния 
срок за 
образуването 
му.  
Пр. № 
48/05.12.2013 
г. 

 

11-09-335 
08.10.2013 
г. 

Заповед № 2416 
02.10.2013 г. 
„забележка” – чл. 
308, ал.1, т. 1 от 
ЗСВ. 

Евгени Диков – 
и.ф. 
административен 
ръководител – 
градски прокурор 
при СГП 

Атанас Томов 
Атанасов – 
следовател в отдел 
„Следствен” на СГП 

Отлага 
разглеждането на 
заповедта 
19.11.2013 г. 

    

11-09-335 
08.10.2013 
г. 

Заповед № 2416 
02.10.2013 г. 
„забележка” – чл. 
308, ал.1, т. 1 от 
ЗСВ. 

Евгени Диков – 
и.ф. 
административен 
ръководител – 
градски прокурор 
при СГП 

Атанас Томов 
Атанасов – 
следовател в отдел 
„Следствен” на СГП 

Отлага 
разглеждането на 
заповедта 
26.11.2013 г. 
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11-09-335 
08.10.2013 
г. 

Заповед № 2416 
02.10.2013 г. 
„забележка” – чл. 
308, ал.1, т. 1 от 
ЗСВ. 

Евгени Диков – 
и.ф. 
административен 
ръководител – 
градски прокурор 
при СГП 

Атанас Томов 
Атанасов – 
следовател в отдел 
„Следствен” на СГП 

Предлага на ВСС 
да потвърди 
наложеното със 
заповедта ДН 
„забележка” 
17.12.2013 г. 

Потвърждава 
наложеното със 
заповедта  ДН за 
допуснати 
дисциплинарни 
нарушения по чл. 
307, ал.4, т. 5 от 
ЗСВ. 
Пр. № 5/30.01.2014 
г. 

  Р-е на ВАС – VІ 
отделение: 
Отхвърля жалбата 
срещу р-е на ВСС по 
протокол № 
5/30.01.2014 г., д. т. 
6.  
Р-е на ВАС – V – чл. 
състав – оставя в 
сила решение на ВАС 
VІ – отделение. 

 
11-09-449 
06.12.2013  
 

Заповед № 
2916/27.11.2013, 
 чл. 308, ал. 1, т. 2 
от ЗСВ - 
„порицание”. 

Евгени Диков – 
и.ф. 
административен 
ръководител – 
градски прокурор 
при СГП. 

Юлия 
Светославова  
Хрисчева – 
следовател в отдел 
„Следствен” при 
СГП. 

Предлага на ВСС 
да потвърди 
наложеното със 
заповедта ДН. 
07.01.2014 г. 

Потвърждава 
наложеното със 
заповедта  ДН за 
допуснати 
дисциплинарни 
нарушения по чл. 
307, ал. 4, т. 1, 2 и 
5 от ЗСВ. 
Пр. № 2/16.01.2014 
г. 

   

11-03-912 
29.08.2014 
г. 

Предложение за 
налагане на 
дисциплинарно 
наказание. 

Куман Куманов – 
заместник-градски 
прокурор на СГП. 

Надежда Тодорова 
Куюмджиева – 
следовател в 
следствен отдел в 
СГП. 

Предлага на ВСС 
да образува 
дисциплинарно 
производство. 
09.09.2014 г. 

Образува 
дисциплинарно 
производство. 
ДД №  28/2014 г. 
Пр. № 
39/10.09.2014г. 
Дисц. Състав: 
Юлия Ковачева, 
Магдалена 
Лазарова и Васил 
Петров. 

   

11-03-943 
10.09.2014 

г. 

Предложение за 
налагане на 
дисциплинарно 
наказание. 

Христо Динев – 
градски прокурор 
на СГП. 

Влади Асенов 
Цанков – 
следовател в 
следствен отдел в 
СГП.  

Предлага на ВСС 
да образува 
дисциплинарно 
производство. 
30.09.2014 г. 

Образува 
дисциплинарно 
производство. 
ДД № 31/2014 г. 
Пр. № 
44/09.10.2014г. 
Дисц. Състав: 
Димитър Узунов, 
Мария Кузманова, 
Румен Боев. 

   

 



 В Следствения отдел при СГП се водят следните книги, 
регистри и дневници12: 

 
 Регистър за следствени дела, въведен от създаването на 

следствието; 
 Регистър за завеждане на постъпилата кореспонденция в СО - 

СГП  съгласно действащия за периода на проверката Правилник 
за организацията и дейността на администрацията на ПРБ; 

 Регистър за водене на отчет на документи за изготвени от СО -
СГП – на основание Правилника за организацията и дейността на 
администрацията на ПРБ; 

 Книга за предаване на документи за изпълнение от служителите  
– въведена по собствена инициатива; 

 Азбучници – съгласно Правилника за организацията и дейността 
на администрацията на ПРБ; 

 Книга за веществени доказателства – съгласно Правилника за 
организацията и дейността на администрацията на ПРБ;13 

 Магазинна книга за оръжия, боеприпаси и хладни оръжия - 
въведена по собствена инициатива. 

 
 Проверени са следните книги в Следствения отдел при СГП: 

 
Регистър за завеждане на постъпилата кореспонденция в 

Столичната следствена служба: 
Не е прономерован и прошнурован. Липсва подпис на длъжностно 

лице и печат на СО. Води се от 2011 г. и към момента. Календарните години 
не са приключени по надлежния ред – с последен входящ номер, подпис и 
печат. Не се установяват данни по книгата за осъществени проверки.  

 
Единен регистър за следствените дела:  
За проверка са представени  пет тома, касаещи проверявания период, 

като по отношение на всички се констатира: Книгите не са прономеровани, 
но са прошнуровани. Липсва подпис на длъжностно лице и печат на СлО. 

                                         
12 По информация от приложените справки 
13 Констатациите по книгата за ВД са изложени по-долу в настоящия Акт в частта, касаеща 

съхранението на веществените доказателства 
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Календарните години не са приключени по надлежния ред – с последен 
входящ номер, подпис и печат. Не са налични данни по книгата за 
осъществени проверки.  

Том 1:  
Регистърът /от № 1 до № 201 за 2012 г./ се води по съответния входящ 

номер и дата на завеждане. Част от графите, касаещи наблюдаващия 
прокурор, квалификация на деянието, резултата по приключването и пр., не 
са попълвани. Всеки отделен входящ номер е на отделна страница, макар да 
има възможност да се опишат и други номера на същата страница. По част от 
графите отбелязванията са с молив -  напр.: по вх. № 10/12.01.12 г.; № 
11/13.01.12 г; и др.  

Том 2:  
От № 201 до № 402 на 2012 г.  
Том 3: 
От № 403 до № 430 за 2012 и от № 1 до № 170 за 2013 г.  
Том 4: 
От  № 171 до № 369 за 2013 г. 
Том 5:  – от № 370 до № 460 за 2013 г. 
 
Досежно воденето и отразяване на информацията в томовете с номера 

2, 3, 4, и 5 важи изложеното по том 1 от 2012 г. 
 
Регистър за водене на отчет на документи, изготвени от СО при 

СГП относно ЦИССС: 
Представени са три тома за проверявания период. Не са 

прономеровани, не са прошнуровани, липсва подпис на длъжностно лице и 
печат на СО. Няма данни за осъществени проверки. Книгите не са 
приключвани по определения ред. 

Томовете се водят паралелно по дати като са разделени на четни и 
нечетни. Описва се пореден входящ номер, дата, лицето, изготвило 
документа, къде е изпратено, като навсякъде в графата „номер на 
съпроводително писмо” липсва отбелязване.  

 
Регистър за водене на отчет на документи от СО при СГП по 

изпълнени съдебни поръчки: 
Представени за проверка са три тома за 2012 и три тома за 2013 г. 

Прошнуровани са, но не са прономеровани, липсва подпис на длъжностно 
лице, както и печат на СО. Не се установяват данни за осъществени 
проверки. Книгите от регистъра не са приключени по реда. 
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Книга за следствени поръчки: 
Води се от 06.01.2012 г. и към момента като се използва образец за 

предаване на документи за изпълнение от служителите. Липсва подпис на 
длъжностно лице и печат на СлО. Календарните години не са приключени 
по надлежния ред – с последен входящ номер, подпис и печат. Не са налични 
данни по книгата за осъществени проверки.  
 
 Книга за следствени дела, писма и постановление: 

Използва се книга за предаване на документи за изпълнение от 
служителите. Започната е на 03.01.2012 г. и завършена на 25.07.2013 г. 
Отбелязва се дата и месец на получаване, номер на следственото дело, име и 
фамилия на следователя, подпис на получилия следовател.  

 
Книга за запознаване на следователите със съответните 

административни заповеди: 
Книгата се води за 2012 и 2013 г.  Положени са подписи на запозналите 

се със заповедите следователи.  
Не е прошнурована, не е прономерована, няма подпис на длъжностно 

лице и печат на СО. Няма данни за проверки по книгата. Не е приключена по 
установения ред. 
 

Азбучник за пострадали лица - води се от 2008 г. и до момента. 
Използва се тетрадка, която не е  прошнурована, не е прономерована. Липсва 
подпис на длъжностно лице и печат на СлО. Календарните години не са 
приключени по надлежния ред – с последен входящ номер, подпис и печат. 
Не са налични данни по книгата за осъществени проверки.  

 
Азбучник за обвиняеми лица – води се от 2008 г. и до момента. 

Използва се тетрадка, която не е  прошнурована, не е прономерована. Липсва 
подпис на длъжностно лице и печат на СлО. Календарните години не са 
приключени по надлежния ред – с последен входящ номер, подпис и печат. 
Не са налични данни по книгата за осъществени проверки. 

 
За проверявания период в СО при СГП са водени книги, регистри и 

дневници в съответствие с действащия до края на 2013 г. ПОДПРБ14. Не по 
всички се съдържа в цялост нужната информация. Установява се различие 

                                         
14 Относно книгата за веществени доказателства – виж в „Съхраняване на веществени 

доказателства” 
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между описаните в официалните справки книги и регистри и 
представените за проверка. 

Водените хартиени регистри в СО при СГП в преобладаващата си 
част не са  прономеровани и прошнуровани, не са подпечатани с печата 
на СО, липсва положен печат на длъжностно лице от СО. 

 Календарните години не се приключват по надлежния ред, 
регистрите и дневниците не се проверяват от административния 
ръководител. 
 

 Съхраняване на веществените доказателства15 
Дейността по съхраняване на веществени доказателства в СО при СГП 

през 2012 и 2013 год. е следвало да се осъществява съобразно ПОДАПРБ.  
 
В изпълнение на разпоредбите на Правилника за организацията и 

дейността на администрацията на ПРБ административният ръководител на 
СГП е издал Заповед № 2094/2010 г., съгласно която веществените 
доказателства постъпват ведно с делото, с отделен опис или приемо-
предавателен протокол. Самото досъдебно производство се завежда във 
входящия регистър и книгата на досъдебните производства, а веществените 
доказателства се завеждат в специален регистър, където получават пореден 
номер и се прилага екземпляр от описа или протокола. Този номер се вписва в 
съпроводителното писмо, с което делото постъпва в СГП. Заповедта има 
действие и спрямо СО при СГП, като в нейно изпълнение е извършена 
проверка на складовете на веществените доказателства на СО при СГП, за 
която е изготвен протокол от 01.11.2011 г. 

 
По информация от приложените към настоящия Акт справки през 2012 

г. и 2013 г. в СГП не е водена книга за веществените доказателства на 
хартиен носител, а само на електронен носител, като са оформени и 
класирани поотделно досиета за всяко едно ВД. Това нарушение на чл. 95 от 
ПОДАПРБ /отм./ се аргументира с препоръка от ВКП за постепенно 
преминаване обработката и съхраняването на информацията от хартиен на 
електронен носител, в какъвто смисъл е и воденето на този електронен 
регистър. 

 Със Заповед № 309/14.12.2012 г. на административния ръководител на 
СГП е разпоредено да продължи работата по движението и съхраняването на 
веществените доказателства по създадената организация със Заповеди № 
2094/22.07.2010 г. и   № 1380/15.06.2010 г. 

                                         
15 Виж по-долу в Акта конкретна практика по ДП № 205/13 г. по описа на СО - СГП 
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 Съгласно протокол от 17.02.2012 г. в СГП е извършена проверка на 
всички веществени доказателства. През 2012 г. и 2013 г. други проверки 
/инвентаризации/ на веществените доказателства в СО при СГП не са 
извършвани, с което е нарушена разпоредбата на чл. 105 от ПОАДПРБ 
/отм./ 

 
След влизане в сила на новия ПАПРБ от ХІІ.2013 г., считано от 2014 г. 

в СГП е въведена книга на веществените доказателства на хартиен 
носител. След получаване на номер и завеждане на веществените 
доказателства в регистъра върху самите веществени доказателства се залепва 
копие на описа и същите се предават за съхранение. Копие от описа се 
прилага и към наблюдателното производство. При внасяне делото в съда или 
връщането му на разследващия орган се изготвя нов опис, удостоверяващ 
движението на веществени доказателства. При цялото движение на делото до 
окончателното му решаване веществени доказателства имат един и същи 
номер в регистъра. При връщане на иззети веществени доказателства, лицето, 
което ги получава се подписва върху описа, като посочва личните си данни и 
конкретизира получените от него вещи. 

Приемането, съхраняването и предаването на веществените 
доказателства в СГП е уредено със следните заповеди: Заповед № 
1435/13.06.14 г. и Заповед № 2569/15.09.2014 г., с която  е отменена 
предходната заповед /№ 1435/13.06.2014 г./ и е утвърдена Процедура за 
приемането, съхраняването и предаването на веществени доказателства в 
Софийска градска прокуратура, в съответствие с чл. 109 - 113 от НПК и 
разпоредбите на глава V,  раздел VІІІ „Общи правила за съхраняване на 
веществени доказателства“ от ПАПРБ /обн. ДВ бр. 106/10.12.2013 г./.  

 
Установи се, че в СО при СГП е спазена разпоредбата на чл. 110, ал. 5 

НПК. 
 
Книга за веществените доказателства: 
 
За проверка са представени две „книги”: 
Първата е непрономерована и непрошнурована, поради което не може 

да се установи колко листа съдържа, а също и не е положен печат на СО. 
Първото записване в книгата е от 2008 г. Книгата е оригинална, но не се води 
по правилния начин.  Разделена е по следователи, като съответният номер по 
ред е за определен следовател. Описани са датата и номерът на следственото 
дело, както и съответният протокол за изземване. В изходящата част има 
положени подписи на съответните следователи. От азбучника може да се 
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направи справка на кой следовател съответства определената страница в 
дневника. Нито в дневника, нито в азбучника се отбелязва името, ЕГН на 
лицето, от което е иззето съответното веществено доказателство. Азбучникът 
също не е прономерован и прошнурован.  

Календарните години не са приключени по надлежния ред – с последен 
входящ номер, подпис и печат. По „книгата” липсват данни да са 
осъществявани каквито и да било проверки от страна на 
административния ръководител на СГП, респ. определено длъжностно 
лице, или от завеждащия СО. 

В отделен класьор са подредени папки, съдържащи приемно-
предаващите протоколи. Разделени са по следователи.  

Не се установяват протоколи за инвентаризации.  
 
Втората книга за веществени доказателства в СО при СГП се води се 

от 11.04.2014 г. Прошнурована и прономерована е – съдържа 600 страници. 
Отново обаче липсва подпис на длъжностно лице и печат на СО. Води се 
по ПАПРБ, а не по следователи. В отделни папки се съхраняват протоколите 
по съответното следствено дело и може да се проследи движението на 
веществените доказателства.  

Не се установява наличност на протоколи за унищожаване на 
веществени доказателства.  

 
Констатира се, че през проверявания период дейността по 

съхраняване на веществените доказателства в СО при СГП не е в 
съответствие  с разпоредбите на НПК и ПОДАПРБ.  

Не са осъществявани инвентаризации.  
На практика в СО не е водена книга за веществените доказателства. 

Воден е т.нар. „дневник”, който въпреки, че е в оригинална книга за 
веществени доказателства, напълно не отговаря на ПОДАПРБ. 
Календарните години не са приключени по надлежния ред – с последен 
входящ номер, подпис и печат. Липсват данни да са осъществявани 
проверки от административния ръководител на СГП, респ. определено 
длъжностно лице, или от завеждащия СО. 

Новата книга за веществени доказателства – от 2014 г. също не 
съдържа подпис на длъжностно лице и печат на СО. 

 
2. Проверка на организацията по образуването и движението на 

следствените дела в СО в СГП. 
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През 2012 г. е извършено разследване по общо 1219 досъдебни 
производства, от които: образувани през периода – 456 бр., възобновени – 
124 бр; 639 останали на производство от предходни години. 

487 от делата са водени срещу известен извършител, а 608 – срещу 
неизвестен.  

Разследването е осъществено в двумесечния срок по 269 дела, в срок 
от два до четири месеца – 188 дела; в срок от четири до шест месеца – 186 
дела; в срок от шест до девет месеца – 124 бр. дела; дела, разследвани над 
девет месеца – 328. 

През 2012 г. е приключило разследването по 558 досъдебни 
производства, от които по 155 то е приключило в двумесечния срок, в срок 
до шест месеца – 99 дела; в срок до девет месеца – 66 бр. дела; над девет 
месеца – 131. Приключено е 1 дело на специален надзор и не се отчитат 
приключени дела с голям обществен интерес. 

От новообразуваните дела са приключени 181 броя, а от минали 
години – 407. От възобновените са приключени 115 броя дела. 

През 2012 г. има 26 върнати дела от прокуратурата на основание чл. 
242, ал.2 от НПК, като указанията, дадени от наблюдаващия прокурор са 
изпълнени в срок; 97 от делата са приключили с мнение за съд, 185 с мнение 
за прекратяване и по 225 дела е спряно наказателното производство. 
Посочват се и  51 броя досъдебни производства, изпратени по 
компетентност. 

 
През 2013 г. е извършено разследване по 1121 досъдебни производства, 

от които образувани през периода – 478 бр., възобновени – 72 бр., 643 
останали на производство от предходни години. 

429 от делата са водени срещу известен извършител, а срещу 
неизвестен – 692. По 184 бр. дела разследването е извършено в двумесечния 
срок, в срок от два до четири месеца – 197 дела; в срок от четири до шест 
месеца – 191 дела; в срок от шест до девет месеца – 173 бр. дела; дела, 
разследвани над девет месеца – 376. 

През 2013 г. е приключило разследването по 546 досъдебни 
производства, от които по 92 то е приключило в двумесечния срок, в срок 
до четири месеца – 118, в срок до шест месеца – 90 дела; в срок до девет 
месеца – 95 бр. дела; над девет месеца – 151. 

 Приключени са две дела на специален надзор и едно с голям 
обществен интерес. 

Седем са върнатите следствени дела от прокуратурата на основание чл. 
242, ал.2 от НПК; 96 от делата са приключили с мнение за съд, 141 с мнение 



110 
 

за прекратяване, а по 246 дела е спряно наказателното производство. По 
компетентност са изпратени 63 броя досъдебни производства. 

 
От представените по време на фактическата проверка справки за 2012 

и 2013 г. с разбивка по сектори и следователи следва, че всичко разследвани 
през 2012 г. са 1111 ДП, а през 2013 г . - 1137 ДП. Тези данни се разминават 
с обобщенията по Справките, представени към началото на проверката. 

 
От данните по справките е видно, че въпреки сравнително 

неголямата натовареност на СО при СГП приключените дела са по-малко 
от 50% спрямо броя на възложените, което е индикатор за ниска 
ритмичност и ефективност. Това е обезпокоително, тъй като води до 
натрупване на неприключени дела във времето и удължаване на 
продължителността на разследването, а от тук и до евентуално 
последващо ангажиране на отговорността на държавата.  

 
Официалната статистика на ВКП16 и НСлС сочи, че средната 

натовареност на един следовател в окръжен следствен отдел през 2012 г. 
възлиза на  16,37 досъдебни производства. Като най-висок ръст в  
натовареността на следовател се отчита в СО при ОП – Ямбол – 34.83 ДП, 
Добрич – 33 ДП, Бургас – 26,44 ДП. Най – ниска е средната натовареност в 
СО при СОП – 7,59 ДП, Видин – 6,25 ДП и Ловеч – 5 ДП. Общо 14 окръжни 
следствени отдели имат натовареност над средната за страната,  в които не се 
включва Следственият отдел на СГП с 15,87 натовареност. Следва да се 
съобрази, че тази натовареност е изчислена при следните изходни параметри: 
общ брой разследвани досъдебни производства – 1111 и  средномесечен брой 
на следователите – 70.  

В своя Годишен доклад за 2013 г. ПРБ констатира, че прилаганият 
механизъм за отчитане на натовареността в системата на ПРБ чрез т.н. 
„изчерпателен подход“ не води до справедливо и коректно отчитане на 
отделните показатели за натовареността. Поради това, като се сочат  
различни критерии натовареността изглежда по следния начин:  

Според НСлС средна натовареност на един следовател  в окръжните 
следствени отдели на ОП съобразно броя на следователите реално 
работили през 2013 г. е 26,6. Непосредствено над средната натовареност с 
30,9 е СО при СГП. 14 следствени отдела са с натовареност над тази на СО 
при СГП. 

                                         
16 Виж годишните доклади за 2012 и 2013 г. 
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По критерий  „среден брой възложени досъдебни производства на 
един следовател /включват се и съдебните поръчки/ в окръжните 
следствени отдели по окръжни райони (ОП + РП)” средната натовареност е  в 
следствените отдели 32,14. С натовареност 38,53 СО при СГП се нарежда по 
този критерий на седмо място в страната.  

По същия критерий, но без да се включват съдебните поръчки, 
средната натовареност е 31,13, докато тази на СО при СГП възлиза на 37,74. 

ПРБ сочи и относителния дял на приключените досъдебни 
производства спрямо възложените на следователите в окръжните следствени 
отдели по окръжни райони (ОП + РП):  с 21,86% СО при СГП е на последно 
място от всички Следствени отдели в страната. 

Налице е сериозно разминаване между констатациите в техните 
цифрови изображения, съобразно различни критерии и очевидна разлика 
между представената на ВКП и на ИВСС информация.  

Очевидно е, че използваните до края на 2014 г. методи за определяне на 
натовареността на следователите в следствените отдели не са в състояние да 
представят обективна информация относно реалната ситуация.  

Със свое Решение по Протокол № 60 от 11.12.2014 г. ВСС прие 
Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на 
индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател, които ще 
следва да се прилагат занапред. 

 
Както бе отразено по-горе в настоящия Акт, по време на проверката на 

проверяващия екип са представени 2 броя справки – за 2012 и 2013 г., в които 
са отразени по сектори разследваните от всеки следовател досъдебни 
производства.  

 
През 2012 г. на завеждащия СО при СГП /Атанас Томов Атанасов/ 

са възложени общо 7 ДП в сектор 2 при процент натовареност за същия – 
50%, като следва: с мнение за съд  – 1, за прекратяване – 2, за спиране – 1, 
изпратено на друга служба е 1 бр. ДП, към края на 2012 г. се разследват 2 ДП. 

През 2013 г. на завеждащия СО при СГП /Петьо Велков Петров/ са 
възложени общо 2 ДП в сектор 1 – при процент натовареност за същия - 50%, 
като следва: с мнение за съд  – 0, за прекратяване – 0, за спиране – 1, към края 
на 2013 г. се разследва 1 ДП.  

 
 
С оглед обективност и пълнота на констатациите по настоящия Акт от 

СО – СГП бе изискана и изготвена справка за досъдебните производства на 
производство към 17.11.2014 г. 
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546 досъдебни производства  към 17.11.2014 г. са разпределени в СО 
при СГП както следва:  

 
 

СЕКТОР  СЛЕДОВАТЕЛ БРОЙ  ДП 

01 СЕКТОР Вихра Костадинова Попхристова 6 

01 СЕКТОР Георги Ангелов Ставрев 9 

01 СЕКТОР Десислав Николов Цанев 8 

01 СЕКТОР Иван Димитров Иванов 3 

01 СЕКТОР Ивелин Костов Стаматов 6 

01 СЕКТОР Илиана Павлова Кирилова 6 

01 СЕКТОР Илиян Иванов Танчев 7 

01 СЕКТОР Йордан Никифоров Иванов 4 

01 СЕКТОР Красимир Борисов Алексиев 16 

01 СЕКТОР Мая Паскалева Ковачева 5 

01 СЕКТОР Нели Георгиева Тодорова 3 

01 СЕКТОР Павел Светославов Колмаков 4 

01 СЕКТОР Петър Иванов Калчев 10 

01 СЕКТОР Радиана Георгиева Абдулова 1 

01 СЕКТОР Роза Делчева Царева 8 

01 СЕКТОР Силвия Иванова Борисова 9 

01 СЕКТОР Станислав Бориславов Николов 6 

01 СЕКТОР Христо Стефанов Панев 8 

02 СЕКТОР Владислав Любомиров Андреев 9 

02 СЕКТОР Галя Господинова Георгиева 14 

02 СЕКТОР Елена Петрова Динева 10 

02 СЕКТОР Ирен Миткова Георгиева 12 
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02 СЕКТОР Катерина Христова Александрова 7 

02 СЕКТОР Лилия Василева Панова 6 

02 СЕКТОР Мария Кирилова Генова 9 

02 СЕКТОР Мария Огнянова Гьоргова 6 

02 СЕКТОР Мария Петрова Владимирова 8 

02 СЕКТОР Маруся Райчова Мантаркова 9 

02 СЕКТОР Мая Веселинова Велинова 16 

02 СЕКТОР Миряна Георгиева Иванова 11 

02 СЕКТОР Надежда Георгиева Колева 6 

02 СЕКТОР Николай Кръстев Кръстев 9 

02 СЕКТОР Оля Петрова Антонова 13 

02 СЕКТОР Павел Тодоров Гайдаров 19 

02 СЕКТОР Преслава Тодорова Петкова 14 

02 СЕКТОР Ралица Любомирова Дашева 8 

02 СЕКТОР Росица Петрова Рускова - Петрова 3 

02 СЕКТОР Светлана Славчева Дашева 12 

02 СЕКТОР Сийка Георгиева Сърбова 8 

02 СЕКТОР Силвия Стефанова Косева 12 

02 СЕКТОР Стефка Бойдева Атанасова 16 

02 СЕКТОР Христо Тодоров Колев 11 

03 СЕКТОР Албена Маринова Ангелова 6 

03 СЕКТОР Александър Божидаров Мумджиев 4 

03 СЕКТОР Атанас Томов Атанасов 1 

03 СЕКТОР Бойко Йорданов Атанасов 4 

03 СЕКТОР Весела Станчева Карагеоргиева 5 

03 СЕКТОР Дамян Стефанов Дянков 2 



114 
 

03 СЕКТОР Дамян Тодоров Братованов 1 

03 СЕКТОР Димитринка Кирилова Димитрова 5 

03 СЕКТОР Димитър Красимиров Димитров 1 

03 СЕКТОР Димитър Янков Янков 3 

03 СЕКТОР Драгомир Трифонов Енчев 1 

03 СЕКТОР Иван Василев Йотов 4 

03 СЕКТОР Ивелин Димитров Петров 6 

03 СЕКТОР Илиана Вескова Димова 5 

03 СЕКТОР Ирена Илиева Величкова 3 

03 СЕКТОР Искра Николова Георгиева 5 

03 СЕКТОР Йордан Иванов Вълчов 6 

03 СЕКТОР Капка Милева Милева 5 

03 СЕКТОР Кирил Христов Николов 4 

03 СЕКТОР 
 

Мариана Панчева Мачева 
 
 

14 

03 СЕКТОР Мария Михайлова Михайлова-Сарян 10 

03 СЕКТОР Милко Георгиев Велинов 5 

03 СЕКТОР Николай Илиев Юруков 3 

03 СЕКТОР Нистор Стаменов Нисторов 6 

03 СЕКТОР Петя Димитрова Божкилова 2 

03 СЕКТОР Петя Пенчева Василева 9 

03 СЕКТОР Сашо Станчев Иванов 5 

03 СЕКТОР Светлана Петкова Петкова 3 

03 СЕКТОР Свилен Анастасов Цеков 7 

03 СЕКТОР Снежанка Кондева Кондева 6 

03 СЕКТОР Станой Аспарухов Станоев 3 
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03 СЕКТОР Стефан Симеонов Нанкински 4 

03 СЕКТОР Стефи Кирилова Гълъбова 17 

03 СЕКТОР Теодор Иванов Иванов 6 

03 СЕКТОР Юлия Светославова Хрисчева 7 

     

    

 Констатира се сериозен дисбаланс в натовареността на 
следователите от СО пи СГП към 17.11.2014 г. 
 
 Натовареността на следователите за 2012 и 2013 г. по критерий 
„разследвани, респ. приключени дела” е показана в следните две справки – по 
години и по сектори:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2012 г.: 
Първи сектор – финансови престъпления:  
      

Следовател 01.01.12 Всичко 
възложе 
ни 

Перазпр. на 
друг следова 
тел 

Всичко 
разследва 
ни   ДП 

За съд За 
прекратява 
не 

За спиране Всичко 
приключе 
ни 

Изпратени 
на др. 
служби 

31.12.12 

Бойко 
Йорданов 
Атанасов 7 8 1 14 0 0      3 3      3 8 
Вихра 
Костадинова 
Попхристова 8 8 2                  14 0 2 2 4 0 10 
Влади Асенов 
Цанков 7 8 2 13 2 2 0 4 2 7 
Дамян 
Стефанов 
Дянков 4 8 3 9 2 2 1 5 1 3 
Десислав 
Николов Цанев 0 6 0 6 1 0 0 1 0 5 
Димитър 
Методиев 
Минчев 8 8 0 16 2 2 2 6 1 9 
Димитър 
Симеонов 
Стоянов 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 
Зорница 
Александрова 
Методиева 15 7 0 22 4 1 2 7 1 14 
Иван Димитров 
Иванов 5 6 3 8 0 2 2 4 0 4 
Илиана Вескова 
Димова 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 
Илиана 
Павлова 
Кирилова 6 8 1 13 0 1 4 5 0 8 
Илиян Иванов 
Танчев 3 6 1 8 0 1 2 3 0 5 
Йордан 
Никифоров 
Иванов 11 2 6 7 0 1 1 2 1 4 
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Капка Милева 
Милева 5 12 0 17 2 2 5 9 0 8 
Кирил Христов 
Николов 12 11 0 23 2 4 0 6 0 17 
Красимир 
Борисов 
Алексиев 13 1 8 6 0 2 1 3 2 1 
Красимир 
Тодоров 
Драганов 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 
Мариана 
Панчева 
Мачева 7 13 0 20 1 0 6 7 0 13 
Мария 
Кирилова 
Генова 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 
Мария 
Михайлова 
Михайлова-
Сарян 2 12 0 14 2 6 1 9 0 5 
Мария 
Огнянова 
Гьоргова 8 7 1 14 2 0 1 3 0 11 
Мария 
Петрова 
Владимирова 8 7 1 14 4 2 3 9 0 5 
Маруся 
Райчова 
Мантаркова 5 11 0 16 1 5 0 6 2 8 
Надежда 
Тодорова 
Куюмджиева 8 12 2 18 0 1 6 7 0 11 

Николай Илиев 
Юруков 1 14 0 15 0 1 1 2 1 12 
Оля Петрова 
Антонова 8 12 0 20 2 3 2 7 0 13 
Павел 
Светославов 
Колмаков 6 15 0 21 1 4 3 8 0 13 
Павел Тодоров 
Гайдаров 11 9 1 19 4 2 1 7 2 10 
Петър Иванов 
Калчев 9 9 3 15 1 3 0 4 1 10 
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Радиана 
Георгиева 
Абдулова 3 3 0 6 0 0 2 2 0 4 
Роза Делчева 
Царева 12 13 0 25 2 3 4 9 1 15 
Росица 
Петрова 
Рускова- 
Петрова 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 
Румяна 
Ангелова 
Тозова-Пейчева 7 11 2 16 0 3 5 8 1 7 
Светлана 
Славчева 
Дашева 16 1 0 17 1 2 1 4 2 11 
Силвия Иванова 
Борисова 10 7 0 17 1 4 1 6 1 10 
Силвия 
Стефанова 
Косева 11 18 2 27 3 3 4 10 0 17 
Станислав 
Бориславов 
Николов 0 13 0 13 0 1 4 5 0 8 
Стефи 
Кирилова 
Гълъбова 12 9 2 19 0 2 6 8 0 11 
Стефка 
Бойдева 
Атанасова 0 13 0 13 0 0 1 1 1 11 
Татяна 
Ангелова 
Борисова 10 2 6 6 1 1 0 2 1 3 
Теодор Иванов 
Иванов 6 12 1 17 1 0 8 9 0 8 
Христо 
Стефанов 
Панев 17 10 0 27 2 4 8 14 2 11 
Юлия 
Светославова 
Хрисчева 0 15 0 15 0 1 1 2 0 13 
Любомир 
Иванов 
Георгиев 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Иван Георгиев 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 



119 
 

Фенерски 

Ирен Миткова 
Георгиева 3 2 0 5 1 1 2 4 0 1 
Лилия Василева 
Панова                     
Преслава 
Тодорова 
Петкова 7 4 2 9 2 3 2 7 0 2 
Светлана 
Димитрова 
Дочева 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

Светослав 
Донов Василев 4 0 2 2 0 0 1 1 0 1 
Добри 
Костадинов 
Стоев 3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 
Атанас Иванов 
Иванов 6 3 5 4 0 0 0 0 0 4 
Мая Паскалева 
Ковачева 3 3 4 2 1 0 0 1 0 1 
Петя 
Димитрова 
Божкилова 9 2 7 4 0 1 0 1 1 2 
Ралица 
Любомирова 
Дашева 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 
Христо 
Тодоров Колев 4 3 1 6 1 0 0 1 0 5 
Светлана 
Йорданова 
Стоянова-
Вайзе 5 2 5 2 1 0 0 1 1 0 

Всичко 01 
сектор 342 381 93 630 50 79 100 229 28 

 
 

373 
 

 

Втори сектор – престъпление срещу личността и престъпление извършени от служители на 
МВР и ДАНС: 
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Следовател 01.01.12 Всичко 
възложени 

Прерапреде 
лени на друг 
следовател 

Всичко 
разследвани 
ДП 

За съд За 
прекратява 
не 

За спиране Всичко 
приключени 

Изпратени 
на 
др.служби 

31.12.2012 

Албена 
Маринова 
Ангелова 3 12 0 15 0 5 2 7 0 8 
Атанас Томов 
Атанасов 0 7 0 7 1 2 1 4 1 2 
Весела 
Станчева 
Карагеорг-ва 5 16 0 21 6 4 3 13 0 8 
Галя 
Господинова 
Георгиева 7 16 0 23 0 6 7 13 1 9 
Георги Ангелов 
Ставрев 7 17 1 23 2 2 5 9 0 14 
Дамян Тодоров 
Братованов 5 12 1 16 3 5 4 12 0 4 
Димитринка 
Кирилова 
Димитрова 3 18 0 21 4 1 7 12 0 9 
Димитър 
Красимиров 
Димитров 2 11 0 13 1 3 2 6 0 7 
Димитър Янков 
Янков 3 12 0 15 0 2 0 2 4 9 
Драгомир 
Трифонов 
Енчев 5 11 2 14 1 3 5 9 0 5 
Иван Василев 
Йотов 9 12 1 20 3 7 2 12 1 7 
Ивелин 
Димитров 
Петров 4 15 0 19 0 5 3 8 2 9 
Ирена Илиева 
Величкова 0 11 0 11 2 1 2 5 0 6 
Йордан Иванов 
Вълчов 4 14 0 18 1 6 5 12 0 6 
Марио 
Здравков 
Влахов 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
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Нистор 
Стаменов 
Нисторов 4 15 0 19 0 6 3 9 0 10 
Светлана 
Петкова 
Петкова 1 13 0 14 1 4 3 8 0 6 
Свилен 
Анастасов 
Цеков 9 16 1 24 1 3 8 12 0 12 
Снежанка 
Кондева 
Кондева 5 17 0 22 3 5 3 11 1 10 
Валери Милков 
Ставрев 7 1 3 5 2 3 0 5 0 0 
Елена Петрова 
Динева 1 6 0 7 0 1 1 2 0 5 
Всичко 02 
сектор             85 253 10 328 31 74 66 171 10 147 

           
 

Трети сектор – общоопасни престъпления: 

 
Следовател 01.01.12 Всичко 

възложени 
Преразпреде
лени на друг 
следовател 

Всичко 
разследвани 
ДП 

За съд За 
прекратява 
не 

За спиране Всичко 
приключени 

Изпратени 
на 
др.служби 

31.12.2012 

Искра 
Николова 
Георгиева 4 8 0 12 1 4 5 10 0 2 
Катерина 
Христова 
Александрова 0 5 0 12 0 5 0 5 0 7 
Мая 
Веселинова 
Велинова 4 12 0 5 0 0 0 0 0 5 
Милко Георгиев 
Велинов 5 13 1 15 1 0 9 10 0 5 
Нели Георгиева 
Тодорова 0 2 0 18 3 2 8 13 0 5 
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Петя Пенчева 
Василева 0 17 0 2 0 0 2 2 0 0 
Сашо Станчев 
Иванов 3 17 0 17 3 6 5 14 0 3 
Сийка 
Георгиева 
Сърбова 3 6 0 20 2 3 13 18 1 1 
Станой 
Аспарухов 
Станоев 3 14 0 9 0 1 6 7 0 2 
Стефан 
Симеонов 
Нанкински 5 15 0 17 1 3 5 9 2 6 
Веселин Иванов 
Иванов 1 1 1 19 3 6 4 13 1 5 
Владислав 
Любомиров 
Андреев 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 
Миряна 
Георгиева 
Иванова 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 
Силвия 
Борисова 
Русева 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 

Всичко 03 
сектор             34 127 8 153 15 31 60 106 4 43 

           
 

 
 
 2013 г. 

   Първи сектор:  
      

Следовател 01.01.2013 Всичко 
възложени 

Преразпреде
лени на друг 
следовател 

Всичко 
разследвани 
ДП 

За съд За 
прекратява 
не 

За спиране Всичко 
приключени 

Изпратени 
на др.служби 

31.12.2013 

Вихра 
Костадинова 
Попхристова 11 17 3 25 1 4 8 13 2 10 
Георги Ангелов 
Ставрев 14 7 0 21 3 3 6 12 1 8 
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Десислав 
Николов Цанев 5 10 0 15 2 0 7 9 1 5 
Иван Димитров 
Иванов 5 10 1 14 0 2 3 5 3 6 
Илиана 
Павлова 
Кирилова 8 9 1 16 0 3 2 5 1 10 
Илиян Иванов 
Танчев 5 8 0 13 0 1 2 3 2 8 
Красимир 
Борисов 
Алексиев 1 6 0 7 1 1 0 2 0 5 
Красимир 
Тодоров 
Драганов 2 9 0 11 0 0 0 0 1 10 
Мая 
Веселинова 
Велинова 5 7 0 12 1 2 4 7 1 4 
Мая Паскалева 
Ковачева 2 5 1 6 0 0 1 1 1 4 
Надежда 
Тодорова 
Куюмджиева 11 8 0 19 1 2 4 7 1 11 
Нели Георгиева 
Тодорова 0 7 0 7 0 2 2 4 0 3 
Павел 
Светославов 
Колмаков 13 1 11 3 0 2 0 2 0 1 
Петър Иванов 
Калчев 10 12 0 22 3 2 7 12 0 10 
Петьо Велков 
Петров 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 
Радиана 
Георгиева 
Абдулова 4 9 2 11 4 0 2 6 1 4 
Роза Делчева 
Царева 15 13 1 27 2 1 1 4 0 23 
Сийка 
Георгиева 
Милева 2 7 0 9 3 2 1 6 0 3 
Силвия Иванова 
Борисова 10 9 1 18 2 0 1 3 2 13 
Христо 
Стефанов 11 8 0 19 1 1 5 7 0 12 
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Панев 

 

 

Втори сектор  
Следовател 01.01.2013 Всичко 

възложени 
Преразпреде
лени на друг 
следовател 

Всичко 
разследвани 
ДП 

За съд За 
прекратява 
не 

За спиране Всичко 
приключе 
ни 

Изпратени 
на други 
служби 

31.12.2013 

Влади Асенов 
Цанков 6 12 2 16 0 1 4 5 0 11 
Владислав 
Любомиров 
Андрее 2 8 0 10 1 1 1 3 3 4 
Галя 
Господинова 
Георгиева 9 14 1 22 2 2 4 8 0 14 
Димитър 
Методиев 
Минчев 9 3 0 12 0 5 3 8 0 4 
Димитър 
Симеонов 
Стоянов 3 12 0 15 0 0 4 4 1 10 
Зорница 
Александрова 
Методиева 14 10 0 24 4 6 3 13 1 10 
Ирен Миткова 
Георгиева 1 8 0 9 0 2 0 2 0 7 
Йордан 
Никифоров 
Иванов 5 3 3 5 0 0 1 1 1 3 
Катерина 
Христова 
Александрова 5 10 0 15 0 2 5 7 0 8 
Лилия Василева 
Панова 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 
Мария 
Кирилова 
Генова 2 12 0 14 0 1 4 5 1 8 
Мария 
Михайлова 
Михайлова-
Сарян 5 9 0 14 1 2 2 5 0 9 
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Мария 
Огнянова 
Гьоргова 11 4 10 5 2 0 0 2 1 2 
Мария Петрова 
Владимирова 5 11 1 15 2 2 3 7 0 8 
Маруся 
Райчова 
Мантаркова 8 11 0 19 1 4 3 8 0 11 
Миряна 
Георгиева 
Иванова 1 12 1 12 1 1 2 4 0 8 
Надежда 
Георгиева 
Стоянова 0 11 1 10 0 1 7 8 0 2 
Николай 
Кръстев 
Кръстев 0 7 0 7 0 1 1 2 0 5 
Оля Петрова 
Антонова 13 12 1 24 1 1 5 7 1 16 
Павел Тодоров 
Гайдаров 10 12 0 22 0 2 0 2 0 20 
Петя Пенчева 
Василева 3 13 0 16 2 4 3 9 0 7 
Преслава 
Тодорова 
Петкова 2 8 1 9 0 2 0 2 0 7 
Ралица 
Любомирова 
Дашева 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 
Росица 
Петрова 
Рускова - 
Петрова 4 3 3 4 0 0 3 3 0 1 
Светлана 
Славчева 
Дашева 10 8 0 18 2 1 5 8 0 10 
Силвия 
Стефанова 
Косева 16 13 2 27 2 0 8 10 1 16 
Станислав 
Бориславов 
Николов 8 4 6 6 0 2 0 2 1 3 
Стефи 
Кирилова 11 11 0 22 1 0 1 2 0 20 
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Гълъбова 

Стефка 
Бойдева 
Атанасова 11 11 1 21 0 0 4 4 0 17 
Христо 
Тодоров Колев 5 0 2 3 0 0 0 0 3 0 

 

 

Трети сектор 
Следовател 01.01.2013 Всичко 

възложени 
Преразпреде
лени на друг 
следовател 

Всичко 
разследвани 
ДП 

За съд За 
прекратява 
не 

За спиране Всичко 
приключе 
ни 

Изпратени 
на др.служби 

31.12.2013 

Албена 
Маринова 
Ангелова 8 9 0 17 0 2 9 11 0 6 
Александър 
Божидаров 
Мумджиев 2 9 1 10 0 2 4 6 0 4 
Атанас Томов 
Атанасов 2 4 0 6 0 2 1 3 0 3 
Бойко 
Йорданов 
Атанасов 8 12 2 18 2 0 4 6 3 9 
Весела 
Станчева 
Карагеоргиева 9 1 4 6 2 1 2 5 0 1 
Дамян 
Стефанов 
Дянков 3 5 2 6 0 0 1 1 0 5 
Дамян Тодоров 
Братованов 4 6 0 10 2 2 2 6 1 3 
Димитринка 
Кирилова 
Димитрова 9 9 1 17 3 4 4 11 1 5 
Димитър 
Красимиров 
Димитров 7 11 1 17 5 2 4 11 1 5 
Димитър Янков 
Янков 8 7 0 15 1 2 0 3 6 6 
Драгомир 
Трифонов 5 5 1 9 0 4 3 7 0 2 
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Енчев 

Елена Петрова 
Динева 3 7 1 9 1 3 0 4 0 5 
Иван Василев 
Йотов 7 9 0 16 3 3 3 9 0 7 
Ивелин 
Димитров 
Петров 9 8 1 16 2 2 4 8 3 5 
Ивелин Костов 
Стаматов 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 
Илиана Вескова 
Димова 2 9 0 11 1 0 1 2 0 9 
Ирена Илиева 
Величкова 6 3 4 5 1 0 4 5 0 0 
Искра 
Николова 
Георгиева 7 5 0 12 0 1 5 6 1 5 
Йордан Иванов 
Вълчов 6 12 0 18 2 1 6 9 1 8 
Капка Милева 
Милева 8 10 1 17 3 4 2 9 1 7 
Кирил Христов 
Николов 17 7 1 23 2 2 2 6 1 16 
Мариана 
Панчева 
Мачева 13 10 0 23 1 2 5 8 0 15 
Марио 
Здравков 
Влахов 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
Милко Георгиев 
Велинов 5 7 0 12 2 1 3 6 0 6 
Николай Илиев 
Юруков 14 7 1 20 1 6 7 14 1 5 
Нистор 
Стаменов 
Нисторов 10 0 4 6 0 1 5 6 0 0 
Петя 
Димитрова 
Божкилова 2 3 0 5 1 1 0 2 0 3 
Сашо Станчев 
Иванов 1 8 0 9 1 0 4 5 1 3 
Светлана 
Петкова 6 11 1 16 3 4 4 11 1 4 
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Петкова 

Свилен 
Анастасов 
Цеков 12 8 1 19 1 3 6 10 1 8 
Снежанка 
Кондева 
Кондева 10 16 1 25 4 3 8 15 3 7 
Станой 
Аспарухов 
Станоев 7 6 0 13 3 1 3 7 2 4 
Стефан 
Симеонов 
Нанкински 5 5 0 10 1 4 0 5 2 3 
Татяна 
Ангелова 
Борисова 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 
Теодор Иванов 
Иванов 9 12 0 21 0 1 2 3 0 18 
Юлия 
Светославова 
Хрисчева 13 7 5 15 0 2 3 5 0 10 



От така представените справки може да се заключи, че броят на 
приключените през 2012 и 2013 г. дела /по следователи/ е изключително 
нисък – в преобладаващата част те са по-малко от едно на месец. В този 
брой се включват прекратените, тези с мнение за съд и спрените 
досъдебни производства.  

Представената в таблиците статистика сочи, че големият процент на 
приключените дела се формира от спрените такива.  

Очевидна е изключително ниската ефективност на работата на 
почти всички следователи от СО при СГП при относително ниска 
натовареност. 

В същото време един от най-натоварените следователи в СО – 
СГП - следовател Мария Михайлова – Сарян, от 14 разследвани през 2012 
г. дела е приключила 9, от които с мнение за съд – 2 дела. Същият извод 
се налага и за следовател Гайдаров: от 19 разследвани през 2012 г. дела са 
приключени общо 7, от които 4 – с мнение за съд. През 2013 г. следовател 
Карагеоргиева е разследвала общо 21 дела, като приключени са 13, от 
които 6 дела – с мнение за съд.   

 
По сектори през проверявания период се констатира, че съществуват 

следователи, които не са приключили нито едно дело с мнение за съд през 
календарната година: 

2012 г.: І сектор – 28 следователи; ІІ сектор – 7 следователи; ІІІ сектор 
– 7 следователи. 

2013 г.: І сектор – 8 следователи; ІІ сектор – 16 следователи; ІІІ сектор 
– 12 следователи. 

При това съществуват следователи, които и през двете години на 
проверявания период не са приключили нито едно дело с мнение за съд: 
следовател Димитър Стоянов, следовател Иван Иванов, следовател Илиана 
Кирилова, следовател Илиян Танчев, следовател Йордан Иванов, следовател 
Красимир Драганов, следовател Мария Генова, следовател Росица Рускова – 
Петрова, следовател Станислав Николов, следовател Стефка Атанасова, 
следовател Юлия Хрисчева, следовател Албена Ангелова, следовател Марио 
Влахов, следовател Нистор Нисторов, следовател Катерина Александрова. 
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Съобразно официално предоставените към началото на проверката 
справки на ИВСС през 2012 г. в СО при СГП спрените наказателни 
производства са били общо 780, срещу известен извършител - 139 и 641 
срещу неизвестен извършител.  

През 2013 г. в СО при СГП спрените наказателни производства са 
били 657, от които срещу известен извършител – 87, а срещу неизвестен 
извършител – 570. 

 
С писмо от 10.10.2014 г. ИВСС  изиска от СО при СГП допълнителна 

справка относно наличните спрени досъдебни производства срещу известен 
извършител към 09.10.2014 г., съхранявани при следователите от СО – 
СГП: 



 

ДЕЛО ГОД ТО/РСС 

Получаване 
на спряно 
ДП ПР. ПР. СЛЕДОВАТЕЛ ДАТА ИЗВ АКТ ПРОКУРОР НАДЗОРНА ПРОКУРАТУРА   

37 2006 02 ТСО 14.10.2013 
7598/05 и 
41682/2006;СГП 

Бойко Йорданов 
Атанасов 12.3.2008 И.И 

СПРЯНО ПО ЧЛ.244 АЛ.1 
Т.1 ОТ НПК СГП/П-Р Е.ДАНГОВ   

СП6 2004 13 СИО 8.5.2013 СП13/2003;СГП 
Бойко Йорданов 
Атанасов 19.4.2013 И.И 244 АЛ.1 Т.3 НПК СРП/А.СТЕФАНОВ   

231 1999 02 ТСО 31.7.2012 НСН780/1999;СРП 
Галя Господинова 
Георгиева 29.12.2008 И.И 

СПРЯНО ПО ЧЛ.239 АЛ.1 
Т.3 ОТ НПК 

СРП/ПРОКУРОР Р. 
КАРАГОГОВ   

60 1999 11 ТСО 19.3.2008 РА127/1999;СРП 
Дамян Стефанов 
Дянков 19.3.2008 И.И СПРЯНО ПО ЧЛ.22 СРП   

29 1999 12 СКО 26.5.2009 7/1998;СГП 
Димитринка Кирилова 
Димитрова 26.5.2009 И.И 

СПРЯНО ПО ЧЛ.199,244 
ал.1 т.1 НПК СГП/П-Р С.КОЖУХАРОВА   

418 1999 13 СИО 12.5.2014 2445/1999;СГП Елена Петрова Динева 20.12.2006 И.И 
СПРЯНО ПО ЧЛ.199 
ЧЛ.242 АЛ.1 И ЧЛ.244 СРП/П-Р АНТ.БЛИЗНАКОВА   

360 2005 04 ТСО 2.5.2012 
11842/2005, 
591/2008;СРП,СГП 

Иван Димитров 
Иванов 15.9.2008 И.И 

СПРЯНО ПО 
ЧЛ.244,АЛ.1,Т.3 И ЧЛ.199 
НПК. СГП/ПР.Х.ГРАМАТИКОВ   

120 2012 СТСС 10.6.2013 3179/2011;СГП 
Иван Димитров 
Иванов 6.6.2013 И.И 

СПРЯНО ПО ЧЛ.244 ОТ 
НПК СГП/С. ХРИСТОВА   

306 1996 11 ТСО 24.3.2008 37647/1996Г.СРП 
Йордан Иванов 
Вълчов 20.4.1998 И.И СПРЯНО ПО ЧЛ. СРП   

292 2003 13 СИО 25.1.2010 25099/2003СРП 
Маруся Райчова 
Мантаркова 26.7.2006 И.И 

СПРЯНО ПО ЧЛ.244 АЛ.1 
Т.3 ОТ НПК СРП   

178 2006 13 СИО 23.1.2014 1888/2006, СГП 
Николай Кръстев 
Кръстев 21.1.2014 И.И 

СПРЯНО ПО 
ЧЛ.244,АЛ.1,Т.3 НПК СГП/ХРИСТОВА   

728 2004 13 СИО 25.11.2005 4906/2003 СГП 
Оля Петрова 
Антонова 25.11.2005 И.И 

СПРЯНО ЧЛ.239 АЛ.1 Т.1 
ОТ НПК СГП/ПР-Р В. МИХАЙЛОВ   

98 2013 СТСС 11.11.2013 5053/2009;СГП Петьо Велков Петров 8.11.2013 И.И СПРЯНО ПО ЧЛ.244  СГП/С.ХРИСТОВА   

897 2003 03 ТСО 16.4.2014 44905/2003,СРП 
Петя Пенчева 
Василева 6.8.2013 И.И 

СПРЯНО ПО 
ЧЛ.244,АЛ.1,Т.1 СРП   

136 2006 13 СИО 9.1.2008 5912/2005;СГП Роза Делчева Царева 6.12.2006 И.И 
СПРЯНО ПО ЧЛ.244  ОТ 
НПК СГП/П-Р ХР.ГРАМАТИКОВ   

416 2005 13 СИО 12.6.2006 275/2005СГП Роза Делчева Царева 12.6.2006 И.И 
СПРЯНО ПО ЧЛ.244 АЛ. 
ОТ НПК СГП /П-Р М.МАРИНОВ/   
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190 2003 13 СИО 10.3.2011 
17145/2003; 
2340/2003;СРП;СГП Роза Делчева Царева 13.6.2008 И.И 

СПРЯНО ПО ЧЛ.244 АЛ.1 
Т.1 ВР.ЧЛ.25 АЛ.1 Т.2 ОТ 
НПК СГП/П-Р ПЛ.ПАНАЙОТОВ   

126 2010 СТСС 26.6.2014 7290/2010 СГП 
Светлана Славчева 
Дашева 24.6.2014 И.И 

СПРЯНО ПО 
ЧЛ.244,АЛ.1,Т.3 НПК СГП/ПР.ЮЛ.ХРИСТОВА   

285 2002 12 СКО 17.6.2010 3857/2002;СГП 
Свилен Анастасов 
Цеков 16.6.2010 И.И 

СПРЯНО ПО ЧЛ.244 АЛ.1 
Т.3 СГП/Д.ДИМИТРОВ   

61 2007 12 СКО 8.10.2013 9267/2006;СГП 
Снежанка Кондева 
Кондева 5.2.2008 И.И 

СПРЯНО ПО 
ЧЛ.244,АЛ.1,Т.3 НПК СГП/В.МИХАЙЛОВ   

345 1999 07 ТСО 18.7.2014 
4404/1999;СРП,НСН 
- 1044/2000 

Станой Аспарухов 
Станоев 16.11.2007 И.И СПРЯНО ПО ЧЛ.244 СГП/Д.СИМЕОНОВА   

894 2002 01 ТСО 11.1.2008 53104/2001;СРП 
Теодор Иванов 
Иванов 11.1.2008 И.И 

СПРЯНО ПО ЧЛ.244 АЛ.1 
Т.1 СРП   

25СП 2009 СТСС 15.5.2014 4-4548/2009 г. 
Христо Стефанов 
Панев 15.5.2014 И.И 

СПРЯНО ПО ЧЛ.244  
НПК. СГП/С. ХРИСТОВА/   

434 2005 13 СИО 10.7.2006 368/2004СРП 
Юлия Светославова 
Хрисчева 10.7.2006 И.И СПРЯНО ПО ЧЛ.239  СРП/П-Р КОСТОВ   

458 2005 13 СИО 7.4.2008 4250/2005;СГП 
Юлия Светославова 
Хрисчева 15.2.2008 И.И СПРЯНО ПО ЧЛ.244 СРП   

                      



  
 Горецитираните дела се съхраняват в СО – СГП при неспазване 
разпоредбите на НПК и Указания изх. № 55/2008 г. на завеждащ отдел във 
ВКП, отм. със Заповед № ЛС-1987/30.05.2014 г. на главния прокурор – 
поради наличие на ясна регламентация в НПК.  
 
 ДП № 37/2006 г. по описа на СО-СГП, пр.пр. № 7598/2005 г. по 
описа на СГП. Следовател Бойко Атанасов. … 17В своя справка от 
05.11.2014 г. следовател Атанасов излага, че досъдебното производство се 
намира при водещия разследването, а не при наблюдаващия прокурор, 
поради  причина, че „даваните указания на прокурора са задължителни за 
разследващите – чл. 197 НПК, чл. 196, ал.1, т.2 НПК”. 
 
 Проверяващият екип констатира по случайно избрани следствени 
дела наличието на постановления за спиране на производството с указания 
„постановлението ведно със следственото дело”  да се изпрати на СО 
– СГП или писма с идентично съдържание до СО по следните 
досъдебни производства срещу известен извършител по описа на СО - 
СГП:  
 

 ДП № 29/1999 г. по описа на СО-СГП, пр.пр. № 7/1998 г. по 
описа на СГП. Следовател Д.Димитрова; 

 ДП № 894/2002 г. по описа на СО-СГП, пр.пр. № 322/2004 г. по 
описа на СГП. Следовател Т. Иванов; 

 ДП № 285/2002 г. по описа на СО-СГП, пр.пр. № 3857/2002 г. по 
описа на СГП. Следовател Д.Димитрова; 

 ДП № 98/2013 г. по описа на СО-СГП, пр.пр. № 5053/2009 г. по 
описа на СГП. Следовател П. Петров; 

 ДП № 345/1999 г. по описа на СО-СГП, пр.пр. № 4404/1999 г. по 
описа на СГП. Следовател Ст. Станоев; 

 ДП № 61/2007 г. по описа на СО-СГП, пр.пр. № 9267/2006 г. по 
описа на СГП. Следовател Кондева; 

 
В същото време се установяват и досъдебни производства, като 

ДП № 458/2005 г. по описа на СО-СГП, пр.пр. № 5142/2006 г. по описа на 
СРП,  по които в постановление за спиране от 15.08.2002 г. е изрично 
отбелязано делото да остане на съхранение в СРП, а препис от 
постановлението да се изпрати на ССлС. 

                                         
17 Предвид спазване разпоредбите на ЗЗЛД личните данни са заличени 



134 
 

 
 В СО при СГП се установява съхранение на делата по спрени 
досъдебни производства срещу известен извършител в следствения отдел 
вместо при наблюдаващия прокурор. 
 
 Предвид не особено високата натовареност на следователите в СО 
при СГП, видна както от сравнителните данни от докладите на ВКП, така и 
от конкретната статистика по настоящата проверка, по искане на 
ръководителя на екипа от ИВСС бе подготвена и представена Справка 
относно досъдебни производства на производство към 04.11.2014 г., 
които са образувани преди 04.11.2012 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СЕКТОР 
НОМЕР-
ДЕЛО ТО/РСС ПР.ПР. ПР-РА  СЛЕДОВАТЕЛ 

 
ЧЛ.
НК 

ПОСЛ. 
ВЪЗЛ. ИЗВ В СРОК ДО 

ИСКАН 
СРОК ОТ 

ИЗПРА 
ЩАНЕ 

ИН
СТ. 

ОСНОВА 
НИЕ      

03 
СЕКТОР 

С-
243/16.04.95 12 СКО 1600/1995 СГП 

Дамян Стефанов 
Дянков 115 13.12.2013 И.И 4.12.2014 8.7.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
269/20.04.01 04 ТСО 33553/2000 СРП 

Оля Петрова 
Антонова 212 8.12.2011 И.И 18.12.2014 12.6.2014 30.9.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА  ПР.  

02 
СЕКТОР 

С-
462/28.09.01 05 ТСО 40479/2001 СРП 

Мария Петрова 
Владимирова 210 24.10.2014 И.И 22.12.2014          

02 
СЕКТОР 

С-
610/10.10.01 13 СИО 6413/1999 СГП 

Светлана Славчева 
Дашева 282 29.11.2013 И.И 20.12.2014 13.8.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
259/11.12.01 08 ТСО 22545/1996 СРП 

Свилен Анастасов 
Цеков 195 6.6.2014 И.И 30.1.2015 25.9.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
16/29.01.200
2 02 ТСО 34070/01 СРП 

Стефи Кирилова 
Гълъбова 212 20.1.2014 И.И 7.1.2015 7.8.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
160/07.03.20
02 13 СИО 213/2002 СГП 

Теодор Иванов 
Иванов 219 15.8.2013 И.И 6.2.2015 22.7.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
133/29.03.20
02 12 СКО 5051/1996 СГП 

Албена Маринова 
Ангелова 199 25.2.2014 И.И 11.12.2014 11.7.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
351/05.11.20
02 08 ТСО 4564/2002 СГП 

Йордан Иванов 
Вълчов 330 12.4.2013 И.И 9.12.2014   22.11.2013        

01 
СЕКТОР 

С-
608/20.11.20
02 13 СИО 30668/2002 СРП Роза Делчева Царева 282 14.5.2014 И.И 25.6.2014          

02 
СЕКТОР 

С-
233/03.04.20
03 04 ТСО 7018/2003 СРП 

Оля Петрова 
Антонова 219 19.8.2014 И.И 8.10.2014 8.10.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
117/08.05.20
03 12 СКО 2069/2003 СГП 

Димитринка 
Кирилова Димитрова 115 25.6.2014 Н.И 18.2.2015 29.9.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
629/11.08.20
03 04 ТСО 16536/2001 СРП 

Силвия Стефанова 
Косева 212 4.7.2014 И.И 27.10.2014 4.7.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
546/16.09.20
03 13 СИО 4425/2003 СГП 

Преслава Тодорова 
Петкова 256 3.4.2014 И.И 13.10.2014 30.10.2014 

30.10.201
4 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

02 
СЕКТОР 

С-
654/06.11.20
03 13 СИО 1962/1993 СГП 

Павел Тодоров 
Гайдаров 211 12.5.2010 И.И 24.1.2015 9.9.2014 

30.10.201
4 СРП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  
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03 
СЕКТОР 

С-
25/26.01.200
4 12 СКО 496/2004 СГП 

Атанас Томов 
Атанасов 115 3.12.2013 Н.И 12.12.2014 4.8.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
219/01.03.20
04 03 ТСО 6572/2004 СРП 

Ивелин Димитров 
Петров 195 16.10.2014 И.И 13.12.2014          

02 
СЕКТОР 

С-
306/19.05.20
04 13 СИО 1186/1998 СГП 

Светлана Славчева 
Дашева 212 22.10.2014 И.И 10.12.2014   

29.10.201
4 

чрез 
СГП 
до 
СА
П 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА  ПР.  

03 
СЕКТОР 

С-
181/03.06.20
04 12 СКО 3006/2004 СРП 

Свилен Анастасов 
Цеков 115 16.9.2014 Н.И 10.1.2015          

03 
СЕКТОР 

С-
769/21.07.20
04 03 ТСО 25765/2004 СРП 

Кирил Христов 
Николов 194 31.10.2014 И.И 27.12.2014          

02 
СЕКТОР 

С-
354/26.07.20
04 01 ТСО 518/2004 СРП 

Мая Веселинова 
Велинова 212 26.5.2014 И.И 5.6.2014          

02 
СЕКТОР 

С-
490/30.07.20
04 13 СИО 5204/2004 СГП 

Ирен Миткова 
Георгиева 257 15.8.2013 И.И 17.12.2014 31.7.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
596/11.08.20
04 05 ТСО 4505/2004 СГП 

Стефи Кирилова 
Гълъбова 199 16.10.2013 И.И 3.2.2015 2.10.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
589/18.08.20
04 04 ТСО 32631/2004 СРП 

Станой Аспарухов 
Станоев 152 27.8.2014 Н.И 18.12.2014          

02 
СЕКТОР 

С-
542/17.09.20
04 13 СИО 43118/2004 СРП 

Миряна Георгиева 
Иванова 202 3.10.2014 И.И 11.2.2015          

02 
СЕКТОР 

С-
128/01.10.20
04 03 ТСО 9770/2004 СРП 

Росица Петрова 
Рускова - Петрова 210 30.4.2014 И.И 15.12.2014 4.8.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
309/14.10.20
04 12 СКО 34261/1998 СРП 

Николай Илиев 
Юруков 142 4.11.2013 Н.И 17.2.2015 6.8.2014 31.7.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР. 
/НА 
ДОКЛАД/  

02 
СЕКТОР 

С-
44/21.01.200
5 13 СИО 19492/2004 СРП Елена Петрова Динева 212 26.9.2013 И.И 27.10.2014 23.10.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
84/07.02.200
5 13 СИО 524/2005 СГП 

Оля Петрова 
Антонова 255 10.7.2013 И.И 3.12.2014 25.8.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
184/04.04.20
05 13 СИО 6623/2004 СГП 

Оля Петрова 
Антонова 257 17.4.2014 И.И 9.8.2014          
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03 
СЕКТОР 

С-
188/14.04.20
05 13 СИО 2802/2004 СГП 

Юлия Светославова 
Хрисчева 256 14.6.2013 И.И 25.9.2014 5.6.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
236/09.05.20
05 13 СИО 90/2005 СГП 

Светлана Славчева 
Дашева 203 21.8.2014 И.И 16.12.2014          

01 
СЕКТОР 

С-
290/25.05.20
05 13 СИО 6287/2004 СГП 

Красимир Борисов 
Алексиев 257 24.1.2014 Н.И 14.1.2015 28.8.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
304/07.06.20
05 13 СИО 6242/2004 СГП Капка Милева Милева 219 12.8.2014 И.И 24.11.2014 12.8.2014 3.10.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

03 
СЕКТОР 

С-
381/08.07.20
05 12 СКО 3860/2005 СГП Димитър Янков Янков 

115 
ВР.
ЧЛ.
18 17.10.2014 Н.И 15.12.2014          

03 
СЕКТОР 

С-
405/30.07.20
05 12 СКО 4296/2005 СГП 

Снежанка Кондева 
Кондева 116 29.4.2014 Н.И 16.12.2014 17.7.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
25П/12.08.2
005 13 СИО ЗП 339/2005 СГП 

Юлия Светославова 
Хрисчева 212 3.7.2014 Н.И 2.9.2014 20.10.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
465/08.11.20
05 04 ТСО 22088/2005 СРП 

Стефан Симеонов 
Нанкински 195 8.8.2012 И.И 17.1.2015 10.9.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
12/04.01.200
6 13 СИО 2619/2004 СГП 

Христо Стефанов 
Панев 257 14.10.2014 И.И 6.12.2014          

02 
СЕКТОР 

С-
80/26.01.200
6 13 СИО 3951/2005 СГП 

Оля Петрова 
Антонова 255 17.4.2014 И.И 10.8.2014 7.10.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
88/31.01.200
6 13 СИО 200/2006 СГП 

Радиана Георгиева 
Абдулова 282 20.6.2014 И.И 20.1.2015 18.9.2014 18.9.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

01 
СЕКТОР 

С-
11С/13.02.2
006 13 СИО ПИ-115/04 СГП 

Йордан Никифоров 
Иванов 212 27.3.2006 И.И 17.12.2014 1.5.2013        

02 
СЕКТОР 

С-
18СП/28.04.
2006 13 СИО СП-9/06 СРП 

Силвия Стефанова 
Косева 212 30.9.2011 И.И 20.5.2014 17.12.2013        

02 
СЕКТОР 

С-
254/02.05.20
06 13 СИО 3269/2005 СГП 

Павел Тодоров 
Гайдаров 257 17.11.2010 И.И 10.1.2015 22.8.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
76/15.08.200
7 13 СИО 18040/2006 

СРП; 
24696/
2006 
СРП 

Сийка Георгиева 
Сърбова 201 24.10.2014 Н.И 14.12.2014          
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03 
СЕКТОР 

С-
15/01.02.200
8 16 СИО 14719/2007 СГП 

Стефи Кирилова 
Гълъбова 212 24.9.2009 Н.И 27.10.2014 20.10.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
20/12.02.200
8 СТСС 60498/2006 СРП 

Юлия Светославова 
Хрисчева 

172
А 27.3.2013 Н.И 23.1.2014 13.9.2013        

01 
СЕКТОР 

С-
48/24.06.200
8 СТСС 758/2008 СРП 

Силвия Иванова 
Борисова 

172
А 21.5.2010 Н.И 18.1.2015 10.7.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
3П/26.08.20
08 СТСС 4-1749/08 СГП 

Силвия Стефанова 
Косева 357 29.3.2013 Н.И 7.11.2014 27.10.2014 

27.10.201
4 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

02 
СЕКТОР 

С-
10С/16.06.2
009 СТСС 

4-2787/2009 
СГП; З-
160/2012 СРП 

Галя Господинова 
Георгиева 

354
А 19.6.2009 Н.И 16.12.2014 22.4.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
146/07.10.20
09 СТСС 12119/2009 СГП 

Павел Тодоров 
Гайдаров 255 20.10.2010 Н.И 6.10.2014 23.9.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
162/21.10.20
09 СТСС 9312/2009 СГП 

Христо Стефанов 
Панев 256 15.11.2012 Н.И 4.11.2014 3.11.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
29П/12.11.2
009 СТСС 4-4916/09 СГП 

Ивелин Костов 
Стаматов 321 12.11.2009 Н.И 12.12.2014 14.10.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
173/19.11.20
09 СТСС 14060/2009 СГП 

Ирен Миткова 
Георгиева 321 27.11.2009 Н.И 17.11.2014 31.10.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
31П/25.11.2
009 СТСС 4-5167/09 СГП 

Мария Михайлова 
Михайлова-Сарян 301 5.2.2014 Н.И 29.1.2015 10.8.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
1/04.01.2010 СТСС 11623/2008 СГП 

Мариана Панчева 
Мачева 260 10.10.2014 И.И 8.12.2014          

02 
СЕКТОР 

С-12-
П/20.04.201
0 СТСС 

4-1-
1478/2008 СГП 

Катерина Христова 
Александрова 256 10.6.2014 Н.И 30.11.2014 31.7.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
65/23.04.201
0 СТСС 

Е-
12052/2009 СГП 

Светлана Славчева 
Дашева 321 19.12.2013 Н.И 19.2.2015 1.7.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
13П/27.04.2
010 СТСС 4-1452/10 СГП 

Станислав Бориславов 
Николов 321 27.1.2014 И.И 13.7.2014 6.3.2014 2.7.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР. -
ДОКЛАД  

01 
СЕКТОР 

С-
16П/03.06.2
010 СТСС 4-3678/08 СГП 

Христо Стефанов 
Панев 321 27.10.2011 И.И 10.6.2014 25.3.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
116/25.06.20
10 СТСС 7277/2010 СГП 

Стефи Кирилова 
Гълъбова 220 7.1.2014 И.И 29.1.2015 28.8.2014        
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02 
СЕКТОР 

С-
18П/09.07.2
010 СТСС 4-686/2010 СГП 

Мая Веселинова 
Велинова 253 28.3.2014 И.И 21.1.2015 20.9.2014 

15.10.201
4 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

02 
СЕКТОР 

С-
19П/09.07.2
010 СТСС 4-677/2010 СГП 

Надежда Георгиева 
Колева 253 8.5.2014 И.И 20.10.2014 14.10.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
139/03.08.20
10 СТСС 68026/2009 СРП 

Мариана Панчева 
Мачева 143 11.8.2010 Н.И 1.2.2015 8.9.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
148/17.08.20
10 СТСС 

11448/2008; 
15076/2009 СГП 

Силвия Стефанова 
Косева 283 24.8.2010 Н.И 16.10.2014 27.10.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
166/10.09.20
10 СТСС 3749/2010 СГП 

Мария Михайлова 
Михайлова-Сарян 219 15.12.2012 Н.И 2.7.2014 25.4.2014 23.9.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

02 
СЕКТОР 

С-
173/15.09.20
10 СТСС 10265/2010 СГП 

Стефка Бойдева 
Атанасова 255 16.3.2012 И.И 25.10.2014 7.10.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
202/22.10.20
10 СТСС 1261/2009 СГП 

Ралица Любомирова 
Дашева 255 3.2.2014 И.И 28.1.2015 12.9.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
26П/29.10.2
010 СТСС 4-4474/2010 СГП 

Христо Стефанов 
Панев 302 20.2.2014 И.И 13.2.2015 21.10.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
27П/29.10.2
010 СТСС 4-4473/2010 СГП 

Бойко Йорданов 
Атанасов 305 30.11.2012 И.И 5.1.2013 21.12.2012 4.2.2013 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

03 
СЕКТОР 

С-
215/05.11.20
10 СТСС 4920/2010 СГП 

Стефи Кирилова 
Гълъбова 282 10.11.2010 И.И 9.1.2015 29.8.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
220/12.11.20
10 СТСС 12156/2010 СГП 

Светлана Славчева 
Дашева 249 17.11.2010 Н.И 16.10.2014 2.10.2014 2.10.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

01 
СЕКТОР 

С-
222/15.11.20
10 СТСС 1006/2009 СГП 

Десислав Николов 
Цанев 255 19.11.2010 И.И 28.1.2015 2.9.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
31П/26.11.2
010 СТСС 4-5582/10 СГП 

Павел Тодоров 
Гайдаров 321 29.11.2010 И.И 25.11.2014 10.3.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
244/02.12.20
10 СТСС 12796/2010 СГП Илиян Иванов Танчев 283 7.12.2010 Н.И 11.10.2014 2.10.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
14/17.01.201
1 СТСС 

43721/2010; 
41484/2010 СРП 

Мария Петрова 
Владимирова 209 29.10.2014 Н.И 20.2.2015          

01 
СЕКТОР 

С-
22/25.01.201
1 СТСС 11572/2009 СГП 

Вихра Костадинова 
Попхристова 219 22.7.2014 И.И 27.11.2014 23.7.2014        
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03 
СЕКТОР 

С-
34/11.02.201
1 СТСС 15971/2009 СГП 

Дамян Стефанов 
Дянков 316 31.5.2013 Н.И 28.8.2014 11.3.2014 25.3.2014 

СЗ"
ПП
ИМ" 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

02 
СЕКТОР 

С-
40/21.02.201
1 СТСС 13841/2007 СГП 

Сийка Георгиева 
Сърбова 255 5.7.2012 И.И 11.12.2014 28.8.2014 

31.10.201
4 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

03 
СЕКТОР 

С-
46/01.03.201
1 СТСС 4255/2006 СГП 

Мариана Панчева 
Мачева 256 10.3.2011 И.И 9.11.2014 18.6.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
66/29.03.201
1 СТСС 2382/2011 СГП 

Искра Николова 
Георгиева 278 26.9.2011 И.И 17.1.2015 22.8.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
108/07.06.20
11 СТСС 3518/2011 СГП Капка Милева Милева 249 28.9.2012 Н.И 11.2.2015 23.9.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
14П/17.06.2
011 СТСС 4-1934/11 СГП 

Илиана Вескова 
Димова 311 1.7.2013 Н.И 4.10.2013 20.12.2013 23.1.2014 СРП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

03 
СЕКТОР 

С-
136/15.07.20
11 СТСС 4-680/2010 СГП 

Мариана Панчева 
Мачева 255 19.5.2014 И.И 12.12.2014 7.8.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
168/19.08.20
11 СТСС 4991/2009 СГП 

Мариана Панчева 
Мачева 282 18.7.2014 Н.И 14.11.2014 14.7.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
18П/31.08.2
011 СТСС 4-2570/2011 СГП 

Силвия Иванова 
Борисова 302 28.10.2014 И.И 27.12.2014   

31.10.201
4 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР. -
ДОКЛАД  

02 
СЕКТОР 

С-
19П/28.09.2
011 СТСС 4-5520/2010 СГП 

Галя Господинова 
Георгиева 256 21.6.2013 Н.И 14.12.2014 4.8.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
194/17.10.20
11 СТСС 6136/2011 СГП 

Мариана Панчева 
Мачева 255 14.5.2014 И.И 9.11.2014 29.8.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
188/17.10.20
11 СТСС М-223/2011 СРП 

Стефан Симеонов 
Нанкински 343 28.8.2014 И.И 28.10.2014   6.10.2014 СРП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

01 
СЕКТОР 

С-
197/18.10.20
11 СТСС 2999/2007 СГП 

Христо Стефанов 
Панев 255 25.10.2011 Н.И 13.1.2015 28.8.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
196/18.10.20
11 СТСС 13501/2010 СГП 

Христо Стефанов 
Панев 219 22.3.2013 Н.И 14.8.2014 1.4.2014 7.4.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

01 
СЕКТОР 

С-
20П/20.10.2
011 СТСС 4-2846/2011 СГП 

Силвия Иванова 
Борисова 302 13.2.2014 И.И 11.4.2014   27.3.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

03 
СЕКТОР 

С-
222/09.11.20
11 СТСС 

4603/2011,6
3769/2010 
СРП СГП 

Нистор Стаменов 
Нисторов 209 13.8.2014 И.И 21.9.2014 15.9.2014        
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02 
СЕКТОР 

С-
228/14.11.20
11 СТСС 7217/2009 СГП 

Лилия Василева 
Панова 255 27.8.2014 Н.И 21.2.2015 7.10.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
230/15.11.20
11 СТСС 26392/2011 СРП 

Мариана Панчева 
Мачева 211 18.7.2014 Н.И 11.11.2014 29.8.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
232/17.11.20
11 СТСС 12380/2007 СГП 

Вихра Костадинова 
Попхристова 255 22.7.2014 Н.И 18.11.2014 18.7.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
235/21.11.20
11 СТСС 11108/2011 СГП 

Георги Ангелов 
Ставрев 206 21.5.2014 И.И 8.11.2014 18.6.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
241/28.11.20
11 СТСС 34284/2011 СРП 

Ивелин Димитров 
Петров 206 26.9.2014 И.И 24.11.2014          

01 
СЕКТОР 

С-
23П/01.12.2
011 СТСС 4-2672/2011 СГП Петър Иванов Калчев 311 7.8.2013 Н.И 29.5.2014 16.9.2013 8.4.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР. 
/ПО 
ИСКАНЕ/  

02 
СЕКТОР 

С-
248/02.12.20
11 СТСС 

4-687/2010 
СГП; 
27426/2013 СРП 

Мария Петрова 
Владимирова 206 8.12.2011 И.И 2.11.2014 24.10.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
32П/08.12.2
011 СТСС 4-4106/2010 СГП 

Оля Петрова 
Антонова 255 31.7.2012 Н.И 9.9.2014 22.10.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
252/09.12.20
11 СТСС 12508/2010 СГП 

Силвия Стефанова 
Косева 255 19.12.2011 И.И 16.9.2014 23.10.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
34СП/14.12.
2011 СТСС 4-3311/2011 СГП 

Иван Димитров 
Иванов 212 14.5.2013 Н.И 8.1.2015 8.9.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
36СП/22.12.
2011 СТСС 4-2510/2010 СГП 

Теодор Иванов 
Иванов 256 3.11.2014 Н.И 24.12.2014          

02 
СЕКТОР 

С-
264/27.12.20
11 СТСС 10326/2010 СГП 

Маруся Райчова 
Мантаркова 255 22.5.2014 И.И 24.11.2014 24.10.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
9/12.01.2012 СТСС 30552/2011 СРП Сашо Станчев Иванов 315 30.4.2014 Н.И 25.6.2014 24.10.2014 

16.10.201
4 СРП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

03 
СЕКТОР 

С-
10/12.01.201
2 СТСС 11845/2009 СГП 

Теодор Иванов 
Иванов 219 22.11.2012 Н.И 2.8.2014 21.1.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
24/23.01.201
2 СТСС 5170/2009 СГП 

Теодор Иванов 
Иванов 255 23.1.2014 И.И 20.5.2014 5.6.2014        
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03 
СЕКТОР 

С-
2П/25.01.20
12 СТСС 4-153/2012 СГП 

Весела Станчева 
Карагеоргиева 214 22.10.2014 И.И 13.11.2014          

02 
СЕКТОР 

С-
22/26.01.201
2 СТСС 9270/2008 СГП 

Светлана Славчева 
Дашева 256 31.1.2012 Н.И 16.1.2015 11.9.2014 11.9.2014 

СА
П 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР. 
/ДОКЛАД  

02 
СЕКТОР 

С-
34/27.01.201
2 СТСС 1547/2012 СРП 

Ирен Миткова 
Георгиева 202 30.1.2014 Н.И 19.12.2014 4.8.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
33/27.01.201
2 СТСС М-18/2012 СРП 

Свилен Анастасов 
Цеков 206 3.2.2012 Н.И 15.2.2015 3.10.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
38/30.01.201
2 СТСС 4-143/2008 СГП 

Юлия Светославова 
Хрисчева 255 17.10.2014 И.И 13.2.2015          

02 
СЕКТОР 

С-
44/01.02.201
2 СТСС 12502/2010 СГП 

Маруся Райчова 
Мантаркова 255 9.2.2012 Н.И 10.10.2014 15.9.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
42/01.02.201
2 СТСС 6971/2010 СГП 

Силвия Стефанова 
Косева 256 8.2.2012 Н.И 17.10.2014 30.5.2014 

17.10.201
4 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

02 
СЕКТОР 

С-
46/02.02.201
2 СТСС 1584/2009 СГП 

Павел Тодоров 
Гайдаров 255 29.3.2013 Н.И 6.11.2014 20.10.2014 11.9.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР. 
/ДОКЛАД  

03 
СЕКТОР 

С-
40/02.02.201
2 СТСС 4-3921/2010 СГП 

Стефи Кирилова 
Гълъбова 255 10.2.2012 И.И 21.10.2014 17.10.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
49/03.02.201
2 СТСС 5098/2010 СГП 

Маруся Райчова 
Мантаркова 255 10.2.2012 Н.И 20.1.2015 25.8.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
50/03.02.201
2 СТСС 5268/2010 СГП 

Сийка Георгиева 
Сърбова 256 25.4.2014 И.И 12.12.2014 25.8.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
48/03.02.201
2 СТСС 550/2010 СГП 

Мариана Панчева 
Мачева 203 14.4.2014 Н.И 3.8.2014 27.8.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
55/07.02.201
2 СТСС 1819/2007 СГП 

Павел Тодоров 
Гайдаров 255 17.2.2012 Н.И 1.11.2014 15.10.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
56/09.02.201
2 СТСС 2645/2011 СГП 

Станислав Бориславов 
Николов 282 14.4.2014 Н.И 30.11.2014 20.8.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
58/10.02.201
2 СТСС 12136/2011 СРП Петър Иванов Калчев 309 20.2.2012 Н.И 9.11.2014 8.7.2014        
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01 
СЕКТОР 

С-
72/20.02.201
2 СТСС 4-2405/2011 СГП 

Силвия Иванова 
Борисова 255 29.2.2012 Н.И 10.10.2014 29.9.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
70/20.02.201
2 СТСС 11667/2009 СГП 

Оля Петрова 
Антонова 212 15.3.2013 Н.И 6.11.2014 8.7.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
71/20.02.201
2 СТСС 4-3849/2008 СГП 

Павел Тодоров 
Гайдаров 250 14.3.2014 И.И 10.1.2015 22.8.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
5П/20.02.20
12 СТСС 4-822/2011 СГП 

Силвия Стефанова 
Косева 255 8.9.2014 Н.И 22.12.2014          

02 
СЕКТОР 

С-
82/01.03.201
2 СТСС 2038/2012 СГП 

Мария Огнянова 
Гьоргова 206 11.4.2014 Н.И 20.2.2015 1.10.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
84/05.03.201
2 СТСС 6250/2007 СГП 

Ивелин Костов 
Стаматов 250 19.3.2012 И.И 8.11.2014 23.10.2014 

15.10.201
4 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР. 
/НА 
ДОКЛАД/  

02 
СЕКТОР 

С-
91/09.03.201
2 СТСС 11514/2009 СГП 

Стефка Бойдева 
Атанасова 255 16.3.2012 Н.И 10.2.2015 25.9.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
100/14.03.20
12 СТСС 10080/2011 СГП 

Преслава Тодорова 
Петкова 321 23.3.2012 И.И 4.2.2015 25.9.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
121/30.03.20
12 СТСС 51194/2011 СРП 

Атанас Томов 
Атанасов 209 15.10.2014 Н.И 7.12.2014          

01 
СЕКТОР 

С-
140/19.04.20
12 СТСС 

37944/2011;
3624/2012 
СГП СРП Петър Иванов Калчев 220 26.4.2012 Н.И 15.8.2014 21.10.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
148/26.04.20
12 СТСС 3685/2012 СГП 

Сийка Георгиева 
Сърбова 253 18.7.2014 Н.И 29.1.2015 12.9.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
154/03.05.20
12 СТСС 3417/2011 СГП Капка Милева Милева 255 20.10.2014 Н.И 17.1.2015 20.10.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
176/10.05.20
12 СТСС 1767/2009 СГП 

Вихра Костадинова 
Попхристова 257 23.5.2012 Н.И 30.12.2014 18.8.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
164/11.05.20
12 СТСС 179/2012 СГП 

Стефи Кирилова 
Гълъбова 203 19.5.2012 Н.И 12.10.2014 17.10.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
168/14.05.20
12 СТСС 4421/12 СГП 

Мария Михайлова 
Михайлова-Сарян 206 16.1.2014 И.И 2.9.2014 11.4.2014 14.5.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  
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03 
СЕКТОР 

С-
169/15.05.20
12 СТСС 4085/2012 СГП 

Милко Георгиев 
Велинов 206 2.1.2013 И.И 17.11.2014 24.10.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
174/19.05.20
12 СТСС 13704/2010 СГП 

Оля Петрова 
Антонова 256 22.5.2012 Н.И 30.9.2014 7.10.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
189/30.05.20
12 СТСС 9343/2007 СГП 

Миряна Георгиева 
Иванова 257 5.6.2012 Н.И 10.7.2014 30.6.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
187/31.05.20
12 СТСС 4953/2012 СГП 

Ивелин Димитров 
Петров 294 19.12.2013 Н.И 30.11.2014 25.7.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
196/06.06.20
12 СТСС 472/2007 СГП 

Надежда Георгиева 
Колева 257 20.6.2012 И.И 26.12.2014 4.8.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
197/08.06.20
12 СТСС 10333/2011 СГП 

Сийка Георгиева 
Сърбова 203 21.6.2012 Н.И 7.12.2014 17.7.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
198/12.06.20
12 СТСС 4882/2009 СГП 

Стефка Бойдева 
Атанасова 219 22.6.2012 Н.И 12.12.2014 18.7.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
205/18.06.20
12 СТСС М-120/2012 СРП 

Александър 
Божидаров Мумджиев 343 17.1.2014 И.И 8.8.2014 11.6.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
210/19.06.20
12 СТСС 12342/2011 СГП 

Галя Господинова 
Георгиева 255 6.7.2012 Н.И 14.11.2014 9.7.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
16С/19.06.2
012 СТСС 

4-1033/2012 
СГП СГП 

Светлана Славчева 
Дашева 182 29.6.2012 И.И 16.9.2013 21.5.2013 9.7.2013 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

01 
СЕКТОР 

С-
218/21.06.20
12 СТСС 7884/2011 СГП 

Илиана Павлова 
Кирилова 242 26.6.2012 Н.И 23.12.2014 25.6.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
233/03.07.20
12 СТСС 3972/2012 СГП 

Христо Стефанов 
Панев 282 6.7.2012 Н.И 4.7.2014 23.6.2014 11.3.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

01 
СЕКТОР 

С-
244/05.07.20
12 СТСС 7896/2007 СГП 

Христо Стефанов 
Панев 250 12.7.2012 Н.И 23.9.2014 22.10.2014 

22.10.201
4 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

03 
СЕКТОР 

С-
258/16.07.20
12 СТСС 3222/2010 СГП 

Стефи Кирилова 
Гълъбова 255 24.7.2012 Н.И 9.7.2014 19.6.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
266/18.07.20
12 СТСС 12593/2010 СГП 

Мариана Панчева 
Мачева 255 23.7.2012 Н.И 21.1.2015 26.9.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
272/20.07.20
12 СТСС 2381/2011 СГП 

Стефка Бойдева 
Атанасова 256 27.7.2012 Н.И 26.11.2014 18.7.2014        
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03 
СЕКТОР 

С-
275/24.07.20
12 СТСС М-114/2012 СРП 

Ивелин Димитров 
Петров 338 26.2.2014 И.И 20.4.2014          

02 
СЕКТОР 

С-
21СП/31.07.
2012 СТСС 4-454/2011 СГП 

Ирен Миткова 
Георгиева 255 31.7.2012 Н.И 14.1.2015 11.3.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
288/03.08.20
12 СТСС 10612/2010 СГП 

Мариана Панчева 
Мачева 255 10.8.2012 Н.И 13.10.2014 16.10.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
292/08.08.20
12 СТСС 5938/2012 СГП 

Силвия Стефанова 
Косева 255 14.8.2012 Н.И 9.10.2014 30.5.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
296/09.08.20
12 СТСС 4418/2012 СРП 

Росица Петрова 
Рускова - Петрова 210 16.8.2012 Н.И 10.4.2015 6.10.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
295/12.08.20
12 СТСС 3011/2005 СГП 

Павел Тодоров 
Гайдаров 257 23.5.2014 Н.И 22.2.2015 7.8.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
303/14.08.20
12 СТСС 25940/2012 СРП 

Николай Илиев 
Юруков 206 5.6.2014 Н.И 14.12.2014 14.10.2014 

13.10.201
4 СРП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

02 
СЕКТОР 

С-
308/20.08.20
12 СТСС 7425/2012 СГП 

Христо Тодоров 
Колев 249 23.8.2012 Н.И 19.2.2015 3.10.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
22П/22.08.2
012 СТСС 4-1282/2012 СГП 

Павел Светославов 
Колмаков 282 6.11.2013 Н.И 28.10.2014 17.10.2014 3.11.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР. 
/ДОКЛАД  

01 
СЕКТОР 

С-
315/30.08.20
12 СТСС 2251/2011 СГП 

Красимир Борисов 
Алексиев 255 31.8.2012 Н.И 6.1.2015 28.8.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
321/05.09.20
12 СТСС 7287/2012 СГП 

Мария Кирилова 
Генова 255 13.9.2012 И.И 14.1.2015 9.7.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
327/13.09.20
12 СТСС 12720/2010 СГП 

Мария Кирилова 
Генова 256 20.9.2012 Н.И 15.3.2015 10.9.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
326/13.09.20
12 СТСС 6853/2006 СГП 

Павел Тодоров 
Гайдаров 257 20.9.2012 Н.И 18.12.2014 28.5.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
330/18.09.20
12 СТСС М-248/2011 СРП 

Николай Кръстев 
Кръстев 201 25.9.2012 И.И 14.2.2015 25.9.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
331/19.09.20
12 СТСС 29482/2011 СРП 

Светлана Петкова 
Петкова 206 26.3.2014 Н.И 14.1.2015 29.8.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
335/24.09.20
12 СТСС 

3СП-
480/2005 СГП 

Галя Господинова 
Георгиева 255 2.10.2014 И.И 25.1.2015          



146 
 

02 
СЕКТОР 

С-
344/29.09.20
12 СТСС 4-1452/2012 СГП 

Маруся Райчова 
Мантаркова 255 31.7.2013 Н.И 30.11.2014 30.6.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
26П/03.10.2
012 СТСС 4-1532/2012 СГП 

Бойко Йорданов 
Атанасов 282 31.10.2012 Н.И 2.12.2014 2.4.2014        

01 
СЕКТОР 

С-
349/05.10.20
12 СТСС 9186/12 СРП 

Георги Ангелов 
Ставрев 149 29.11.2013 И.И 25.3.2015 9.9.2014        

03 
СЕКТОР 

С-
350/10.10.20
12 СТСС 12390/2010 СГП 

Дамян Стефанов 
Дянков 255 16.10.2012 Н.И 4.5.2014 9.1.2014 17.6.2014 СГП 

ЧЛ.196 
НПК/НАДЗ
ОР НА ПР.  

01 
СЕКТОР 

С-
355/15.10.20
12 СТСС 18370/2012 СРП 

Георги Ангелов 
Ставрев 159 22.10.2012 И.И 11.11.2014 12.6.2014        

02 
СЕКТОР 

С-
27П/19.10.2
012 СТСС 4-1610/2012 СГП 

Галя Господинова 
Георгиева 360 4.6.2014 Н.И 30.11.2014 30.9.2014        



От справката, представена в табличен вид, на случаен принцип 
бяха проверени следните следствени дела18: 

 
Сл.д. № 629/2003 г. по описа на СО на СГП, пр.пр. № 16536/2001 г. 

по описа на СРП, образувано срещу известен извършител по чл. 212, ал. 1 
НК за деяние, извършено на 05.03.2001 г. Касае се за използване на 
неистински документ – договор за покупко-продажба на МПС и 
получаване без правно основание на чуждо движимо имущество  - МПС. 
Следовател Силвия Косева. По делото няма приложен протокол за 
случайно разпределение, разпределено е с резолюция. …Констатира се 
пълно бездействие и неангажираност по разследването както на 
наблюдаващия прокурор така и на разследващия орган. Делото се спира 
без изискуемите реквизити за спиране на наказателното производство, 
визирани в чл. 244, ал.1 т.1 НПК. Води се кореспонденция за изискване 
на справки, която може да се осъществи в рамките само на един месец.   

Следовател Силвия Косева е разследваща още по 7 досъдебни 
производства, включени в справката към 04.11.2014 г. – ДП на 
производство, образувани преди 2 години. От тях 2 – срещу известен 
извършител, и 7 – срещу неизвестен. Общият брой дела на производство 
на следовател Косева към 17.11.2014 г. възлиза на 12. 

 
Сл.д. № 285/2002 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. № 3857/2002 

г. по описа на СГП. Следовател Свилен Цеков. Образувано срещу 
неизвестен извършител по чл. 115 НК. Разпределено на следователя с 
резолюция. …  

Към момента на проверката се констатира пълна 
неангажираност на прокурора и следователя по отношение 
движението на производството. На практика сме изправени пред 
отказ от правосъдие.  

Освен това е нарушена разпоредбата на чл. 244, ал. 8 НПК, 
съгласно която в случаите на чл. 244, ал.1 т.3 производството се спира 
за срок не повече от една година. 

 
Следовател Свилен Цеков е разследващ и по 3 досъдебни 

производства, включени в справката към 04.11.2014 г. – ДП  на 
производство, образувани преди 2 години. Общият брой дела на 
производство на следовател Цеков към 17.11.2014 г. възлиза на 7. 

                                         
18 Предвид забраната, установена с чл. 198 от НПК, движението на конкретно проверените 

досъдебните производства не се публикува. В съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД същите са 
заличени 
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Сл.д. № 355/2012 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. № 18370/2012 

г. по описа на СРП. Следовател Георги Ставрев. Образувано е по чл. 
159а, ал.2 вр. ал.1 от НК срещу известно лице, затова, че е набирал чрез 
въвеждане в заблуждение на лица като ги е превеждал през границата на 
страната с цел да бъдат използвани за развратни действия – склоняване към 
проституция. Приложен е протокол за избор на разследващ следовател – 
от 17.10.2012 г. … 

Следовател Ставрев е разследващ още по 2 досъдебни производства 
срещу известен извършител, включени в справката към 04.11.2014 г. – ДП  
на производство, образувани преди 2 години. Общият брой дела на 
производство на следовател Ставрев към 17.11.2014 г. възлиза на 9.  

 
Сл.д. № 275/2012 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. № 176/2013 г. 

по описа на СРП. Следовател Ивелин Петров. Образувано е срещу 
известен извършител за престъпление по чл. 338 от НК. Делото е изпратено 
на 27.02.2014 г. в СРП, като копие от писмото, с което то е изпратено не се 
представя. … В същото време няма обратна информация относно 
движението на производството от СРП.  

 
Сл.д. № 219/2004 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. № 6572/2004 

г. по описа на СРП. Следовател Ивелин Петров. От 21.02.2008 г. е 
приложен протокол за разпределение на същия следовател. Преди това 
делото е водено от следовател Ачкаканова.  Образувано е срещу неизвестен 
извършител по чл. 195, ал.1 т.3 НК. … Констатира се несъблюдаване на 
разпоредбата на чл. 244, ал.8 от НПК. 

 
Сл.д. № 241/2011 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. № 34284/2011 

г. по описа на СРП. Следовател Ивелин Петров. Приложен е протокол 
за избор от 30.11.2011 г. – възложено е на следовател Марио Влахов.  
Производството е образувано с постановление от 18.11.2011 г. на СРП 
срещу известен извършител за престъпление по чл. 206, ал.1 НК. 
Констатира се неспазване на разпоредбата на чл. 244, ал8 от НПК. … 

 
Проверяващият екип констатира, че постановленията за 

спиране и възобновяване на производството са  бланкетни. 
 В исканията си за продължаване на срока на разследването не се 

описват извършените към момента действия и такива, които 
предстоят да се извършат.  
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Следовател Ивелин Петров е разследващ общо по 4 досъдебни 
производства, включени в справката към 04.11.2014 г. – ДП на 
производство, образувани преди 2 години. Общият брой на всички дела на 
производство към 17.11.2014 г. на следовател Петров възлиза на шест.  
 

Сл.д. № 596/2004 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. № 4505/2004 
г. по описа на СГП. Следовател Стефи Гълъбова. Образувано е от 
следовател при СО при СГП /К. Николов/ на 11.08.2004 г. срещу 
неизвестен извършител за престъпление по чл. 199, вр. чл. 198 НК. … 
Делото към момента е в срок. 

 
Сл.д. № 16/2002 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. № 34070/2001 

г. по описа на СРП. Следовател Стефи Гълъбова. Образувано е с 
постановление от 03.01.2002 г. на СРП срещу известен извършител за 
престъпление по чл. 212, ал.1 НК. … 

Следовател Стефи Гълъбова е разследващ още по 6 досъдебни 
производства, включени в справката към 04.11.2014 г. – ДП на 
производство, образувани преди 2 години. Общият брой на всички дела на 
производство към 17.11.2014 г. на следовател Гълъбова възлиза на 17.  

 
Сл.д. № 465/2005 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. № 22088/2005 

г. по описа на СРП. Производството е образувано е с постановление от 
19.09.2005 г. като е преобразувано дознанието в следствие срещу известен 
извършител за престъпление по чл. 195, ал.1 т.3 НК.  

В материалите по делото липсват данни за извършени ПСД в 
периода след исканията за продължаване на срока за разследване и 
дадените такива. Същите са бланкетни без да е упоменато какви ПСД 
са извършени и какви предстои да се извършат. Констатира се грубо 
бездействие по разследването от страна на следовател Кирил 
Николов. 

Наказателното производство е разпределено на настоящия 
следовател Стефан Нанкински с протокол от 17.09.2014 г., като 
причина разследващият следовател Кирил Николов да не участва в 
производството е, че същият е в продължителен отпуск по болест. … 
Понастоящем делото е в срок. 

 
Сл. д. № 188/11 г., пр. пр. № М-223/11 г. по описа на СРП. Делото е 

изпратено в СРП от 06.10.2014 г. на доклад. Следовател по делото -  
Стефан Нанкински.  
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В справката към 04.11.2014 г. – ДП на производство, образувани 
преди 2 години, не се установяват други досъдебни производства, 
разследвани от следовател Нанкински. Общият брой на всички дела на 
производство към 17.11.2014 г. на следовател Нанкински възлиза на 
четири.  

 
Сл.д. № 76/2007 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. №18040/2006 г. 

/св. 246968/06 г./ по описа на СРП. Следовател Сийка Георгиева 
Милева /Сърбова/.  Образувано е по чл. 201 ал. 1 от НК срещу неизвестен 
извършител затова, че в качеството на длъжностно лице противозаконно е 
присвоил чужди движими вещи, връчени в това му качество, които владее. 
След образуване на делото са извършени са множество ПСД. Същото е 
разпределено с резолюция на Христо Панев.  

. В том 5 е приложен протокол за случайно разпределение на нов 
следовател от дата 22.10.2014 г. – Сийка Милева. … 

Констатира се, че исканията за продължаване на срок са 
бланкетни. Анализът на доказателствата, събрани в разумен срок за 
разследване, не се излагат в постановленията на наблюдаващия 
прокурор, което води до бездействие от страна на разследващия орган 
и неефективно правораздаване и наказателна отговорност за 
извършителя. По конкретното дело не може да се обоснове 
твърдението, че същото е с правна и фактическа сложност. 

 
Следовател Сийка Милева е разследващ още по 4 досъдебни 

производства, включени в справката към 04.11.2014 г. – ДП на 
производство, образувани преди 2 години. Общият брой на всички дела на 
производство към 17.11.2014 г. на следовател Милева /Сърбова/ възлиза на 
осем.  

 
В резултат на проверката на конкретни досъдебни производства по 

описа на СО при СГП се налага изводът, че от работата на 
следователите се създава се впечатление за имитиране на ПСД  -
например: по някои от делата лицата се обявяват за ОДИ едва в третата 
– четвъртата година на производството, като това би могло да стане 
още в началния период. Констатира се реализирането на конкретен 
резултат от действията/бездействието на следователите в СО при СГП, 
а именно – ситуация на процесуална неефективност в рамките на 
наказателното производство.  

По този начин неоправдано се забавя производството и срокът за 
разследване е твърде продължителен, с което се нарушава чл. 22 от НПК. 
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В тази връзка е и чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и 
основните свободи, според който ”всяко лице при определянето на 
неговите граждански права и задължения или при наличието на каквото и 
да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и 
публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и 
безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона”. Създават се 
реални предпоставки за търсене на обезщетение по реда на глава ІІІа от 
ЗСВ от пострадалите лица, доколкото практиката на Европейския съд по 
правата на човека е, че за неоправдани забавяния по вина на властите се 
дължи обезщетение за продължителността на наказателното 
производство  и нарушаване на изискването за разумен срок  по чл. 6, ал.1 
от ЕКЗПЧОС. 

 
Сл.д. № 381/2005 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. № 3860/2005 

г. по описа на СГП. Следовател Димитър Янков. … Прави впечатление, 
че по делото е работено активно. Липсва протокол за случайното 
разпределение, тъй като от момента на образуване и към настоящия 
момент следовател по делото е Д. Янков. 

Следовател Димитър Янков не е разследващ по други досъдебни 
производства, включени в справката към 04.11.2014 г. – ДП на 
производство, образувани преди 2 години. Общият брой на всички дела на 
производство към 17.11.2014 г. на следовател Янков възлиза на три.  

  
Сл.д. № 169/2012 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. № 4085/2012 

г. по описа на СГП /вр. пр.пр. № 53240/10 г. по описа на СРП/. 
Следовател Милко Велинов. Делото е образувано по чл. 212а, ал. 1 НК 
срещу известен извършител, … 

В справката към 04.11.2014 г. – ДП на производство, образувани 
преди 2 години, не се установяват други досъдебни производства, 
разследвани от следовател Милко Велинов. Общият брой на всички дела на 
производство към 17.11.2014 г. на следовател Велинов възлиза на пет.  

 
Сл.д. № 769/2004 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. № 25765/2004 

г. по описа на СРП. Следовател Кирил Николов. Делото е образувано 
срещу лице за престъпление по чл.194, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 НК, затова че в 
гр. София лице в съучастие с две неустановени лица са отнели чужди 
движими вещи – 4 броя автомобилни гуми от владението на собственика 
без негово съгласие с намерение незаконно да ги присвои. … По 
конкретното дело се констатира бездействие от страна на 
разследващите органи и прокуратурата, в резултат на което е налице не 
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само процесуална неефективност, а на практика  е налице отказ от 
правосъдие. 

Следовател Кирил Николов е разследващ по още по 1 досъдебно 
производство, включено в справката към 04.11.2014 г. – на производство, 
образувани преди 2 години. Общият брой на всички дела на производство 
към 17.11.2014 г. на следовател Кирил Николов възлиза на четири.  

 
Сл.д. № 462/2001 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. № 40479/2001 

г. по описа на СРП. Следовател Мария Владимирова. Делото е 
образувано на 28.09.2001 г. срещу лица за престъпление по чл. 210, ал.1 т.5, 
вр. чл. 209, ал.1, чл. 20, ал.2 НК, затова че в съучастие съизвършителите  с 
цел да набавят за себе си имотна облага възбудили заблуждение у други 
лица.  

Констатира се бездействие както от страна на разследващия 
орган, така и на наблюдаващия прокурор. Както и по предходното дело се 
установява, че последните  действия по движението на делото са в 
дните, непосредствено предхождащи началото на настоящата 
проверка на СО при СГП от ИВСС. 

Следовател Мария Владимирова е разследващ още по 2 досъдебни 
производства, включени в справката към 04.11.2014 г. – на производство, 
образувани преди 2 години. Общият брой на всички дела на производство 
към 17.11.2014 г. на следовател Владимирова възлиза на осем.  

 
Проверяващият екип установи, че по-голяма част от следствените 

дела са комплектовани и подредени хронологично. Не се установи 
наличието на придружителните писма, с които делата се изпращат. 

 
Сл. д. № 133/2002 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. № 5051/1996 

г. по описа на СГП. Следовател Албена Ангелова. Делото е образувано 
срещу неизвестен извършител на 07.11.1996 г. с постановление на 
следовател за престъпление по чл. 199, ал.2, т.3 НК … 

Следовател Албена Ангелова не е разследващ по други досъдебни 
производства, включени в справката към 04.11.2014 г. – на производство, 
образувани преди 2 години. Общият брой на всички дела на производство 
към 17.11.2014 г. на следовател Ангелова възлиза на шест.  

  
Както по сл.д. № 769/2004 г., № 462/2001 г. и по сл.д. № 133/2002 г. 

са валидни констатациите по сл.д. № 76/2007 г. 
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Сл. д. № 290/2005 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. № 6287/2004 
г. по описа на СГП. Следовател Красимир Алексиев. Делото е 
образувано срещу известен извършител на 17.05.2005 г. с постановление на 
СГП за престъпление по чл. 257, ал.1 вр. чл. 255 НПК. … С постановление 
от 28.12.2012 г. досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, 
ал.1 т.3 НПК. Изрично в диспозитива на постановлението е отбелязано, 
че досъдебното производство се спира за една година! … След възлагане 
на делото от 2011 г. по него са извършени ПСД, като след всяко 
продължаване на срока са правени множество искания и справки, с цел 
установяване местонахождението на лицата. Забавянето на 
практика е до 2011 г. като дотогава разследването е водено срещу 
известен извършител. 

Следовател Красимир Алексиев е разследващ още по 1 досъдебно 
производство, включено в справката към 04.11.2014 г. – на производство, 
образувани преди 2 години. Общият брой на всички дела на производство 
към 17.11.2014 г. на следовател Алексиев възлиза на 16.  

 
Сл. д. № 20/2008 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. №60498/2006 

г. по описа на СРП. Следовател Юлия Хрисчева. Делото е образувано е 
на 03.04.2007 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 172а, 
ал.1 НК. По делото се констатира: Липсват каквито и да било 
процесуално-следствени действия и въпреки това срокът на разследване е 
продължаван многократно. 

Допълнителните следователи са избирани необосновано и 
немотивирано – в приложените протоколи  не се сочат причините за 
избора. 

Делото не е хронологично подредено. 
Съгласно заповед № 2916/27.11.2013 г. на и.ф. административен 

ръководител на СГП на следовател Хрисчева е наложено дисциплинарно 
наказание „Порицание”, потвърдено с решение на ВСС от м.1/2014 г. 
Наложеното наказание е във връзка със системно неспазване на 
процесуалните срокове и неизвършване на действия по разследването в 
продължителен период от време, с което неоправдано е забавила 
производството по изрично посочени в заповедта пет дела, но с 
констатирани нарушения и по други. 

Следовател Юлия Хрисчева е разследващ още по 3 досъдебни 
производства, включени в справката към 04.11.2014 г. – на производство, 
образувани преди 2 години. Общият брой на всички дела на производство 
към 17.11.2014 г. на следовател Хрисчева възлиза на седем.  
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Сл. д. № 236/2005 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. №232/2007 г. 
по описа на СГП. Следовател Светлана Дашева.  

Образувано като предварителна проверка с постановление от 
04.05.2005 г. на СГП срещу известен извършител за престъпление по чл. 
203, ал.1 вр. чл. 201 НК. Изпратено е на ССлС. Разпределено е с резолюция 
от 10.05.2005 г. на следовател М. Райкова. Втора резолюция от 04.08.2006 
г. - на следовател Б.Стоянова. С постановление от 25.03.2008 г. 
производството е спряно на основание чл. 244, ал.1 т.2 НПК. 

Следовател Светлана Дашева е разследващ още по 6 досъдебни 
производства, включени в справката към 04.11.2014 г. – ДП на 
производство, образувани преди 2 години. Общият брой на всички дела на 
производство към 17.11.2014 г. на следовател Св. Дашева възлиза на 12.  

 
Сл. д. № 243/1995 г. по описа на СО при СГП, пр.пр. №1600/1995 

г. по описа на СГП. Следовател Дамян Дянков.  
Образувано е на 16.04.1995 г. с постановление на следовател Марков 

по чл. 115 от НК срещу неизвестен извършител.  
Следовател Дамян Дянков е разследващ още по 2 досъдебни 

производства, включени в справката към 04.11.2014 г. – ДП на 
производство, образувани преди 2 години. Общият брой на всички дела на 
производство към 17.11.2014 г. на следовател Дянков възлиза на две.  

 
Проверено бе и сл. д. № 205/2013 г. по описа на СО при СГП, 

пр.пр. №6009/2013 г. по описа на СГП.  
Установена е следната фактическа обстановка:… 
 
Паркетно дело № 9/2014 г. по описа на СО – СГП, пр.пр. № 297/14 

г. по описа на СГП:  
Приложено е постановление от 15.01.2014 г. за разделяне на 

материалите по делото на прокурор Копчева. Приложен е протокол за 
избор на разследващ следовател от 16.01.2014 г., съгласно който е 
определена Роза Царева. … 

 
 
След проверка на конкретни следствени дела се установи, че до 2014 

г. протоколите за случайното разпределение в СО при СГП са два вида: 
такива, в които се сочат изключените от участие конкретни 
разследващи следователи, като се упоменават причините, поради които 
същите се изключват, и такива, в които е упоменат единствено и само 
съответният избор по съответното следствено дело. И в двата случая 
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върху протоколите са положени подписи на лицето, извършило избора, и 
на утвърдилият завеждащ отдел.  

 
Констатира се, че исканията за продължаване на срок са 

бланкетни. Анализът на доказателствата, събрани в разумен срок за 
разследване, не се излагат в постановленията на наблюдаващия 
прокурор, което води до бездействие от страна на разследващия орган 
и неефективно правораздаване и наказателна отговорност за 
извършителя. По конкретното дело не може да се обоснове 
твърдението, че същото е с правна и фактическа сложност. 

 
 АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 
Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  
 
 
ИЗВОДИ : 
 
През 2012 и 2013 г. дейността относно приложението на чл. 9 ЗСВ в 

СО при СГП формално е организирана, чрез издаването на заповеди, в 
съответствие със Заповед № 36/09.01.2012 г. на Главния прокурор на 
Република България. 

Докато през 2012 г. в СО – СГП съществува задължение за 
разпечатване на протоколите за случайно разпределение в два екземпляра, 
като единият да се прилага към материалите по конкретното 
следствено дело, през 2013 г. се разпечатва само протокол за деня, 
който се съхранява при завеждащия отдела. 

Издадените през 2014 г. заповеди на административния 
ръководител на СГП също не създават задължение за разпечатване на 
индивидуален протокол по всяко конкретно следствено дело и прилагането 
му към материалите по делото. 

Констатира се, че през проверявания период – 2012 и 2013 г. на 
завеждащия отдел на СО - СГП е определена натовареност в размер на 
50%. За 2014 г. този процент е определен на 30%.  

 
В СО при СГП са водени книги, регистри и дневници в 

съответствие с действащия до края на 2013 г. ПОДПРБ. Не по всички 
се съдържа в цялост нужната информация. Установява се различие 
между описаните в официалните справки книги и регистри и 
представените за проверка. 
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Водените хартиени регистри в СО при СГП в преобладаващата си 
част не са  прономеровани и прошнуровани, не са подпечатани с печата на 
СО, липсва положен печат на длъжностно лице от СО. 

 Календарните години не се приключват по надлежния ред, 
регистрите и дневниците не се проверяват от административния 
ръководител. 

 
Дейността по съхраняване на веществените доказателства в СО 

при СГП през 2012 и 2013 г. не е в съответствие  с разпоредбите на НПК 
и ПОДАПРБ.  

Не са осъществявани инвентаризации.  
На практика в СО не е водена книга за веществените 

доказателства. Воден е „дневник”, който въпреки, че е в оригинална книга 
за веществени доказателства, не отговаря на ПОДАПРБ. Календарните 
години не са приключени по надлежния ред – с последен входящ номер, 
подпис и печат. Липсват данни да са осъществявани проверки от 
административния ръководител на СГП, респ. определено длъжностно 
лице, или от завеждащия СО. 

Новата книга за веществени доказателства – от 2014 г. също не 
съдържа подпис на длъжностно лице и печат на СО. 

 
От данните по представените справки е видно, че въпреки 

сравнително неголямата натовареност на СО при СГП, приключените 
дела са по-малко от 50% спрямо броя на възложените, което е индикатор 
за ниска ритмичност и ефективност. Това е обезпокоително, тъй като 
води до натрупване на неприключени дела във времето и удължаване на 
продължителността на разследването, а от тук и до евентуално 
последващо ангажиране на отговорността на държавата.  
 Допълнително се констатира и сериозен дисбаланс в 
натовареността на следователите от СО пи СГП. 
 От СО при СГП са представени статистически справки, от които е 
видно, че през 2012 и 2013 г. приключените дела са изключително нисък 
брой. Установяват се следователи, които през проверявания период нямат 
нито едно дело, приключено с мнение за съд. 
  

В СО при СГП се констатира съхранение на делата по спрени 
досъдебни производства срещу известен извършител в следствения 
отдел вместо при наблюдаващия прокурор. 

По преобладаващата част от следствените дела се установи 
несъблюдаване на разпоредбата на чл. 244, ал.8 от НПК. 
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Проверяващият екип констатира, че в преобладаваща си част  

разследващите следователи в СО – СГП изготвят два вида искания: за 
справки за местонахождението на лицата, и такива за продължаване 
на срока на разследването, в които не се описват нито извършените 
към момента действия, нито тези, които предстоят да се извършат. 
Постановленията за спиране и възобновяване на наказателното 
производство са също бланкетни. 

  
От работата на следователите в СО - СГП се създава впечатление 

за имитиране на ПСД, така например по някои от делата лицата се 
обявяват за ОДИ едва в третата – четвъртата година на 
производството вместо в началния период на разследването.  

Констатира се реализирането на конкретен резултат от 
действията/бездействието на следователите в СО при СГП, а именно – 
ситуация на процесуална неефективност в рамките на наказателното 
производство.  

По този начин неоправдано се забавя производството и срокът за 
разследване е твърде продължителен, с което се нарушава чл. 22 от НПК. 
В тази връзка е и чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и 
основните свободи, според който ”всяко лице при определянето на 
неговите граждански права и задължения или при наличието на каквото и 
да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и 
публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и 
безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона”. Създават се 
реални предпоставки за търсене на обезщетение по реда на глава ІІІа от 
ЗСВ от пострадалите лица, доколкото практиката на Европейския съд по 
правата на човека е, че за неоправдани забавяния по вина на властите се 
дължи обезщетение за продължителността на наказателното 
производство  и нарушаване на изискването за разумен срок  по чл. 6, ал.1 
от ЕКЗПЧОС. 

По част от  следствените дела на производство в СО – СГП се 
констатира пълно бездействие и неангажираност по разследването 
както на наблюдаващия прокурор, така и на разследващия орган. Делата 
се спират без изискуемите реквизити за спиране на наказателното 
производство, визирани в чл. 244, ал.1 т.1 НПК. Необяснимо дълго се води 
кореспонденция за изискване на справки, която може да се осъществи в 
рамките само на един месец /сл.д. № 629/2003 г/. 
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По конкретни дела /№ 769/04 г./ констатираното бездействие от 
страна на разследващите органи и прокуратурата,е довело не само до 
процесуална неефективност, а на практика  е налице отказ от правосъдие.  

По сл.д. № 462/2001 г. също се констатира бездействие както от 
страна на разследващия орган, така и на наблюдаващия прокурор. Както и 
по предходното дело се установява, че последните  действия по 
движението на делото са в дните, непосредствено предхождащи 
началото на настоящата проверка на СО при СГП от ИВСС. 

 
Проверяващият екип установи, че по-голяма част от следствените 

дела са комплектовани и хронологично подредени от деловодителите. Не 
се установи обаче наличие на придружителните писма, с които делата се 
изпращат. 

По сл. д. № 20/2008 г. не са налице данни за извършването на  
каквито и да било процесуално-следствени действия и въпреки това 
срокът на разследване е продължаван многократно. В протоколите за 
избор на допълнителните следователи не се сочат причините за избора, 
следователно същият е  необоснован и немотивиран. Делото не е 
хронологично подредено. 

По сл. д. № 205/13 г. по описа на СО – СГП след проверка по книгата 
за веществени доказателства и папките с протоколи, съхранявани при 
домакина на СО – СГП, се установи, че веществените доказателства, 
упоменати по постановлението за разделяне на делото, не са предавани за 
съхранение при домакина на СО при СГП, което е нарушение на ПОДПРБ.  

Следователят по новообразуваното след отделяне на материали 
сл.д. № 9/14 г. съхранява протокола за предаването на веществените 
доказателства не в папките с приемателно-предавателните протоколи за 
ВД на СО при СГП, както би следвало това на основание на ПОДПРБ, а в 
собствената си каса. 

По определени входящи номера не се установяват отговорите по 
тях, тъй като не е отбелязан регистрационния номер, за да се прикрепи 
към изходящата поща. Когато този номер не е отбелязан, 
деловодителят не е в състояние да отрази, че е налице отговор по писмо.  

 
През 2012 и 2013 г. в СО при СГП са изработвани два вида 

протоколи за случайното разпределение: такива, в които се сочат 
изключените от участие конкретни разследващи следователи, като се 
упоменават причините, поради които същите се изключват, и такива, в 
които е упоменат единствено и само съответният избор по съответното 
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следствено дело. И в двата случая върху протоколите са положени 
подписи на лицето, извършило избора, и на утвърдилият завеждащ отдел.  

 
 ПРЕПОРЪКИ: 
 
1. Водените в Следствения отдел пи СГП книги, регистри и 

дневници на хартиен носител да се приведат в съответствие с 
изискванията на Правилника за администрацията на Прокуратурата 
на Република България /ПАПРБ/ като се водят пълно и точно, 
календарните години да се приключват по надлежния ред и се 
проверяват в съответните срокове от административния ръководител.  

 
2. Дейността по съхраняване на веществените доказателства в 

СО при СГП да се организира  в съответствие  с разпоредбите на НПК 
и ПОДАПРБ.  

В срок до един месец след получаването на настоящия Акт да се 
осъществи инвентаризация на всички веществени доказателства по 
делата в СО – СГП и се осигури съхраняването на приемателно-
предавателните протоколи съобразно разпоредбите на Правилника.  

 
3. С оглед преодоляване на съществуващия дисбаланс, 

административният ръководител на СГП по предложение на 
завеждащия следствения отдел при СГП да анализират натовареността 
на следователите  съобразно Правила за измерване на натовареността 
на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки 
прокурор и следовател, приети с Решение на ВСС  по Протокол № 60 
от 11.12. 2014 г. 

 
 4. В СО – СГП да се изработват и прилагат към всяко дело 
протоколи за случайното разпределение, в които да се отразяват и 
изключените  от разпределяне следователи като се сочи основанието и 
номера на заповедта за изключването им. 
 
 5. Административният ръководител на СГП да организира 
правилното прилагане на разпоредбите на закона по отношение на 
спрените досъдебни производства и по-конкретно – относно 
съхранение на делата по спрени досъдебни производства срещу 
известен извършител при наблюдаващия прокурор и за спазване чл. 
244, ал.8 от НПК. 
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 6. Неприключените повече от две години следствени дела в СО – 
СГП  да бъдат ревизирани с оглед констатациите за неритмичност и 
слаба ефективност при разследването им.  

  Само по  делата с  правна и фактическа сложност да се изготвят 
мотивирани искания за продължаване на срока, след като вече 
изпълнените процесуално-следствени действия налагат това. 

На основание чл. 54, ал.1, т.7 от ЗСВ ИВСС предлага на 
Завеждащия на Следствения отдел при СГП да наблюдава за срок от 6 
месеца дейността на следователите Силвия Косева, Сийка Милева, 
Кирил Николов, Ивелин Петров и Юлия Хрисчева относно 
досъдебните производства, които същите разследват, като осъществява 
необходимия контрол. 

 
7. Административният ръководител на СГП да организира 

проверка на работата на следователите, които за проверявания период 
нямат нито едно дело, приключено с мнение за съд. Съобразявайки 
невисоката натовареност на следователите в СО – СГП, да се 
анализират причините за цитираната слаба ефективност. В случай, че 
са налични съответните предпоставки, да се предприемат конкретни 
мерки по ангажиране дисциплинарната отговорност на следователите 
по глава 16 от ЗСВ.  

 
8. Административният ръководител на СГП и завеждащият СО 

да осъществяват постоянен ефективен контрол върху работата на 
всички следователите с цел недопускане неоправдано продължаване на 
наказателното производството и нарушаване на изискването за 
разумен срок по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС. След обсъждане с 
наблюдаващите прокурори да се предприемат мерки за срочното 
приключване на дела, по които разследването продължава повече от 
пет години. 

 
 
Екземпляр от Акта да се изпрати на административния 

ръководител на СГП за изпълнение препоръките от негова 
компетентност.  

 Административният ръководител да запознае прокурорите, 
следователите и съдебните служители от СГП с резултатите от 
извършената планова проверка.  

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, административният ръководител 
на СГП да предприеме в едномесечен срок от получаване на настоящия 
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Акт необходимите действия от негова компетентност за изпълнение на 
дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в същия срок 
уведоми Инспектората към ВСС за резултата от тях. 

 
Екземпляр от акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет /на 

електронен носител/. 
 
Екземпляр от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република 

България /на електронен носител/. 
 
Екземпляр от Акта да се изпрати на административния 

ръководител на Апелативна прокуратура – София /на електронен 
носител/. 
  
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 
1.  Заповеди № ПП-01-90/29.09.2014 г. и № ПП-01-6/04.03.2015 г.  на 

Главния инспектор на ИВСС; 
2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2012 г. и 2013 г.  
3. Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на 

преписките през 2012 г. и 2013 г.   
4. Справка за дейността на СО - СГП през 2012 г. и 2013 г.  
5. Копия от документи, доклади, заповеди, допълнителни справки и 

др., които са били предмет на анализ в Акта.  
 
 

ИНСПЕКТОР:   
   
             
                                                              /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 
 
 
 


