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             На основание чл.58 във вр.с чл.56, ал.1 и 3 и чл.57, ал.1 от Закона за 

съдебната власт, Програмата на Инспектората към Висшия съдебен съвет 

за 2011г. и Заповед № КП-01-27/06.11.2015 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА на Окръжна прокуратура 

град Стара Загора, за да се установи дали са изпълнени препоръките за 

преодоляване на негативни практики по наказателни дела, дадени с Акт за 

резултати от извършена комплексна проверка по Заповед №ПП-01-54 / 

03.05.2012 год. на Главния Инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет. 

 

СРОК за извършване на проверката от 23.11.2015 г. до 25.11.2015 

г.Проверката беше извършена на място в ОП- Стара Загора. 

 

ПРОВЕРЯВАЩИ:  

 

ИНСПЕКТОР:  Албена Кирилова Костова.  

ЕКСПЕРТИ: Мариела Николаева Митева и Олег Стоймиров 

Велинов. 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 

       -анализ на документация ; 

       -индивидуални беседи и разговори;  

       -изискване на статистическа информация от ръководителите на 

съответните съдилища 

       -предварително изискана информация от проверявания орган на 

съдебната власт. 

 

ПРЕПОРЪКИ за преодоляване на негативни практики, дадени с 

Акт за резултати от извършена комплексна проверка по Заповед 

№ПП-01-54 / 03.05.2012 год. на Главния Инспектор на Инспектората 

към Висшия съдебен съвет: 

 

І.Окръжният прокурор на ОП- Стара Загора: 

1. Да предприеме необходимите стъпки  и да изиска от 

разследващите органи спрените дела, които се водят срещу известен 

извършител с оглед тяхното съхраняване в ОП- Стара Загора съгласно 
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т. 20 от Указание №55/14. 02. 2008г. и Указание №55 от 1.04.2008г. на 

отдел ІІ на ВКП; 

2. Да създаде необходимата организация към наблюдателните 

производства  по внесени в съда обвинителни актове, споразумения и 

предложения по чл. 78а от НК да се прилага копие от постановения 

съдебен акт; 

 

ІІ.Прокурорите от ОП- Стара Загора: 

1. Да спазват стриктно продължителността на срока на чл. 244, 

ал.8 от НПК, когато досъдебното производство е спряно на осн. чл. 244, 

ал.1,т.3 от НПК; 

2. Да спазват стриктно т. 6 и т.7 от Указание №55/14. 02. 2008г. и 

Указание №55 от 1.04.2008г. на отдел ІІ на ВКП, според които 

досъдебното производство се спира само ако наред с другото са 

извършени и всички действия по издирване на ненамерени или 

укриващи се обвиняеми и свидетели, които включват обявяването на 

съответните лица за местно и общодържавно издирване; 

3. Да предприемат активни действия по контрол върху 

действията на разследващите органи за установяване на 

извършителите на престъпления съгласно т. 14 от Указание №55/14. 

02. 2008г. и Указание №55 от 1.04.2008г. на отдел ІІ на ВКП; 

4. Да работят активно по делата, спрени срещу известен 

извършител с оглед недопускане на прекратяването им поради 

изтекла давност; 

5. Да спазват стриктно чл. 243, ал. 2 от НПК като с 

постановлението за прекратяване се произнасят и по веществените 

доказателства, когато  са налице условията за това; 

6. Да изготвят обвинителните актове и приложенията към тях в 

пълно съответствие с чл. 246 от НПК и при стриктно спазване на 

изискванията, установени в закона; 

 

 КОНСТАТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРЕПОРЪКИТЕ:  

 

І. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА ПО Т.І.1: 

 В изпълнение на т. І.1. от раздел „Препоръки” от Акта с резултати от 

извършена планова проверка за дейността на Окръжна прокуратура гр. 

Стара Загора през 2010 и 2011г. от Инспектората към ВСС по Заповед 
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№ПП-01-54/3.05.2012г. на Главния инспектор на ИВСС, с цел подобряване 

организацията на работа в ОП- Стара Загора по спрените досъдебни 

производства срещу известен извършител и на осн. чл. 140 и чл. 143, ал.3 

от ЗСВ, на 20.09.2012г., окръжният прокурор при ОП- Стара Загора издал 

Заповед ОП №96/2012г.  с която разпоредил незабавно да се изискат 

досъдебните производства, спрени срещу известен извършител за 

съхраняването им в ОП- Стара Загора. Наред с това указал на прокурорите 

в ОП- Стара Загора да възложат на съответния разследващ орган 

извършването на проверка с оглед отпадане на основанията за спиране на 

производството. 

С горепосочената заповед окръжният прокурор на ОП- Стара Загора 

разпоредил на прокурорите, наблюдаващи досъдебни производства, 

спрени на осн. чл. 244, ал.1,т.1 и т.3 от НПК, на всеки три месеца да 

възлагат на съответния разследващ орган извършването на проверка 

относно отпадане основанията за спиране на производството. 

Създаден е електронен дневник на досъдебните производства, 

спрени срещу известен извършител, който се води от служба „Деловодство 

и регистратура” на ОП- Стара Загора. В дневника се регистрират 

действията на прокурора във връзка с изпълнение на изискването на всеки 

три месеца да възлагат на съответния разследващ орган извършването на 

проверка относно основанията за спиране на ДП, както и действията по чл. 

244, ал.8 от НПК. 

Разпоредил на съдебния администратор ежемесечно до 10 число да 

предоставя на окръжния прокурор справка за непредприети действия на 

прокурорите от ОП- Стара Загора по чл. 244, ал.8 от НПК и т. 2 от Заповед 

ОП №96/2012г., издадена на 20.09. 2012г. 

Беше извършена проверка в служба „Деловодство” на ОП- Стара 

Загора и се констатира, че спрените дела срещу неизвестен извършител са 

изискани от разследващите органи и се съхраняват в прокуратурата. 

 

ІІ. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА ПО Т.І.2: 

 

С оглед изпълнение на т. І.2. от раздел „Препоръки” на Акта с 

резултати от извършена комплексна проверка за дейността на ОП- Стара 

Загора, на 28. 09. 2012г.,  окръжният прокурор е изпратил до председателя 

на ОС- Стара Загора писма с искане за съдействие. С тях помолил 

председателя на ОС- Стара Загора да създаде необходимата организация за 

своевременно изпращане в ОП- Стара Загора на постановените от ОС- 
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Стара Загора съдебни актове по внесените от ОП- Стара Загора 

обвинителни актове, предложения за споразумения и предложения за 

налагане на адм. наказание по чл. 78а от НК след постановяването им.  

Председателят на ОС- Стара Загора е създал необходимата 

организация и понастоящем ОП- Стара Загора получава регулярно копие 

от съдебните актове, постановени по дела, образувани въз основа на 

обвинителен акт, споразумения или предложения по чл. 78 А от НК. 

Окръжният прокурор при ОП- Стара Загора е създал необходимата 

организация получените от съда копия от съдебните актове, постановени 

по дела, образувани въз основа на обвинителен акт, споразумения или 

предложения по чл. 78 А от НК да се прилагат към наблюдателните 

производства. 

 

Чрез случаен подбор бяха определени и проверени прокурорски 

дела: 

ПД№20/14г.- предложението за споразумение е внесено от прокурор 

Алексей Ангелов; спор.№24/14г. на прокурор Петър Василев; 

спор.№25/14г. на прокурор Нейка Тенева; спор.№29/14г. на прокурор Ю. 

Станева; спор.№12/14г. на прокурор В. Гьонева; АД№2/14г.; АД№21/13г. 

Проверяващият екип намира, че не са допуснати нарушения по тяхното 

образуване, движение и приключване. Към всички наблюдателни 

производства са приложени окончателните съдебни актове. 

 

ІІІ.  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ ПО т.ІІ.1; т.ІІ.2. 

И т. ІІ.4 : 

 

И трите препоръки се отнасят до работата по дела, спрени срещу 

известен извършител.  

  По делата, спрени срещу известен извършител се изискват регулярни 

справки за издирването на лицата, поради отсъствието на които делото е 

спряно. Създадена е необходимата организация при отпадане на 

основанието за спиране делото незабавно да се докладва на наблюдаващия 

прокурор за възобновяване.  

 Спазва се продължителността на срока по чл. 244, ал.8 от НПК и след 

изтичане на една година делото се възобновява. 

 Делата се спират само след като съответните свидетели и обвиняеми 

са обявени за общодържавно издирване. 
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Постановленията за спиране са мотивирани. Съдържат описание на 

извършените процесуални действия, както и конкретна причина за 

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

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

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

се изпраща на обвиняемия, както и на пострадалия или неговите 

наследници. Постановленията са изготвени в едномесечния срок по чл. 

242, ал.3 от НПК. В тях се посочва, че съгласно чл. 244, ал.5 от НПК 

постановлението може да бъде обжалвано от обвиняемия, пострадалия или 

неговите наследници пред ОС- Стара Загора в 7-дневен срок. 

 

Чрез случаен подбор бяха определени и проверени следните 

преписки, по които е постановено спиране на досъдебно производство, 

водено срещу известен извършител: 

Пр. пр. №03443/09г. с наблюдаващ прокурор Митко Игнатов. 

Досъдебното производство е спирано и възобновявано няколко пъти. В 

постановлението за спиране от 22. 11. 2011г. не е посочено къде да се 

съхранява делото след неговото спиране; 

Пр. пр. №01568/06г. с наблюдаващ прокурор Петър Василев. 

Досъдебното производство е спряно на 20. 07. 2007г. По делото няма 

информация дали и какви мерки са предприети за разкриване на втория 

извършител на престъплението по чл. 199, ал.1,т.4 от НК; 

Пр. пр. №03160/10г. с наблюдаващ прокурор Нейка Тенева. 

Досъдебното производство е спряно на 5. 10. 2012г. По делото няма 

информация дали и какви мерки са предприети по спряното досъдебно 

производство;   

Пр. пр. №2134/11г. с наблюдаващ прокурор Петър Василев. 

Досъдебното производство е спряно с постановление от 20. 01. 2012г. В 

първата част на постановлението той написал, че извършител на деянието 

по чл. 199, ал.1,т.4 от НК е обв. Ивайло Митев. Във втората част на 

постановлението посочил, че „въпреки проведените оперативно- 

издирвателни мероприятия и следствени действия извършителят на 

деянието не е открит, поради което наказателното производство следва да 

бъде спряно и изпратено на разследващия орган за продължаване на 

издирването на обв. Митев.” В диспозитива разпоредил препис от 

постановлението, ведно с досъдебното производство да се изпрати на 

водещия разследването разследващ полицай, за продължаване на 

издирването.При проверката в ОП- Стара Загора прокурор Василев 
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сподели, че изразът „въпреки проведените оперативно- издирвателни 

мероприятия и следствени действия извършителят на деянието не е 

открит” представлява техническа грешка. 

Проверяващият екип намира, че е допуснато нарушение на 

изискването делата, спрени срещу известен извършител да се съхраняват 

в съответната прокуратура.До приключване на настоящата проверка 

ОП- Стара Загора изиска делото с оглед неговото съхраняване. 

Бяха проверени и пр. пр. №00109/08г. и пр. пр. №00378/09г. с 

наблюдаващ прокурор Румен Арабаджиков;пр. пр. №02271/11г., пр. пр. 

№3117/08г., пр. пр. №03398/14г. и пр. пр. №00324/95г. с наблюдаващ 

прокурор Петър Василев; пр. пр. №00596/14г. и пр. пр. №01780/01г. с 

наблюдаващ прокурор Нейка Тенева; пр. пр. №03365/07г. и пр. пр. 

№01206/11г. с наблюдаващ прокурор Радостин Рахнев; пр. пр. 

№01012/98г., пр. пр. №01091/10г., пр. пр. №00702/11г. и пр. пр. 

№00621/03г. с наблюдаващ прокурор Алексей Ангелов; пр. пр. 

№02994/09г. с наблюдаващ прокурор Христо Мишов; пр. пр. №01819/12г. 

с наблюдаващ прокурор Юлиана Станева- Нейкова; пр. пр. №02138/12г. с 

наблюдаващ прокурор Недялка Маринова; пр. пр. №03519/08г. с 

наблюдаващ прокурор Константин Тачев. Проверяващият екип смята, че 

не са допуснати нарушения по тяхното образуване, движение и 

приключване. 

 

Чрез случаен подбор бяха определени и проверени следните 

преписки, по които е постановено спиране на досъдебно производство, 

водено срещу известен извършител и към настоящия момент са погасени 

по давност: пр. пр. №01483/09г. с наблюдаващ прокурор Ваня Меранзова; 

пр. пр. №02292/06г. с наблюдаващ прокурор Константин Тачев. 

Проверяващият екип смята, че не са допуснати нарушения по тяхното 

образуване, движение и приключване. 

 

ІV. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ ПО т.ІІ.3 : 

 

Окръжният прокурор при ОП- Стара Загора е създал добра 

организация за работа по делата, спрени срещу неизвестен извършител. В 

постановлението за спиране прокурорите указват на МВР да бъдат 

уведомявани на всеки четири месеца за предприетите оперативно- 

издирвателни мероприятия и резултата от тях. 



 8 

Постановленията за спиране са мотивирани. Притежават 

задължителните реквизити по чл. 199, ал.2 от НПК. В обстоятелствената 

част на постановлението за спиране прокурорите подробно са анализирали 

събраните в хода на разследването доказателства, в т. ч. и тези, 

установяващи съответното основание по смисъла на чл. 244, ал.1 от НПК 

за спиране на наказателното производство. 

 

Чрез случаен подбор бяха определени и проверени следните 

преписки, по които е постановено спиране на досъдебно производство, 

водено срещу неизвестен извършител: 

Пр. пр. №04178/12г. с наблюдаващ прокурор Митко Игнатов; пр. пр. 

№01067/12г. с наблюдаващ прокурор Петко Георгиев; пр. пр. №03048/12г. 

с наблюдаващ прокурор Радостин Рахнев. Проверяващият екип намира, че 

не са допуснати нарушения по тяхното образуване, движение и 

приключване. 

 

Чрез случаен подбор бяха определени и проверени следните 

преписки, по които е постановено спиране на досъдебно производство, 

водено срещу неизвестен извършител и към настоящия момент са 

погасени по давност: 

Пр. пр. №02733/10г. с наблюдаващ прокурор Митко Игнатов. Делото 

е водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 333 вр. чл. 

330, ал.2, т.2 от НК. Спряно е през 2007г. По преписката липсва 

информация дали и какви действия са извършвани за разкриване на 

извършителя. 

Бяха проверени и пр. пр. №01937/07г. с наблюдаващ прокурор 

Митко Игнатов;пр. пр. №01134/89г., пр. пр. №02049/79г., пр. пр. 

№00025/96г., пр. пр. №04961/09г. и пр. пр. №01308/02г. с наблюдаващ 

прокурор Румен Арабаджиков; пр. пр. №00402/79г., пр. пр. №00377/92г. и 

пр. пр. №00369/95г. с наблюдаващ прокурор Константин Тачев; пр. пр. 

№00735/95г. и пр. пр. №00068/03г. с наблюдаващ прокурор Нейка Тенева; 

пр. пр. №01122/07г. и пр. пр. №00568/07г. с наблюдаващ прокурор Ваня 

Меранзова; пр. пр. №01204/01г., пр. пр. №00785/97г., пр. пр. №01540/07г. и 

пр. пр. №04275/12г. с наблюдаващ прокурор Петър Василев; пр. пр. 

№04279/12г. с наблюдаващ прокурор Маргарита Димитрова. 

Проверяващият екип намира, че не са допуснати нарушения по тяхното 

образуване, движение и приключване. 
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V. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ ПО т.ІІ.5 : 

 

Постановленията за прекратяване са обосновани. Всички 

постановления за прекратяване са в законоустановения едномесечен срок. 

Постановленията съдържат изискуемите реквизити и са мотивирани много 

добре. Прокурорите анализират задълбочено събраните в хода на 

разследването доказателства, подробно излагат фактическата обстановка, 

която са приели за установена и правят обосновани правни изводи. С 

постановлението прокурорите са се произнасяли по въпроса за 

веществените доказателства, отменяли са наложените на обвиняемия 

мерки за процесуална принуда, както и марката за обезпечаване на 

гражданския иск, ако основанието за нейното прилагане е отпаднало. 

Беше проверена следната преписка: 

Пр. пр. №01976/12г.с наблюдаващ прокурор Петър Василев. 

Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 244, ал.1 от НК. Прекратено е по давност с 

постановление от 8. 01. 2013г. Прокурор Василев не се е произнесъл по 

веществените доказателства. В материалите по делото се намират 6 бр. 

банкноти с номинал 20лв. за всяка една. До приключване на настоящата 

проверка прокурор Василев се произнесе по веществените доказателства. 

  Бяха проверени и пр. пр. №04281/12г. с наблюдаващ прокурор 

Петко Георгиев; пр. пр. №03408/12г. на прокурор Алексей Ангелов. 

Проверяващият екип намира, че не са допуснати нарушения по тяхното 

образуване, движение и приключване. 

 

VІ. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ ПО т.ІІ.6 : 

 

Проверените обвинителни актове отговарят на изискванията на НПК. 

Няма изготвени извън срока по чл. 242, ал.3 от НПК. По голяма част от 

проверените на случаен принцип прокурорски дела, се установяват бързи 

действия на наблюдаващите прокурори /в рамките на няколко дни/ по 

изготвяне на обвинителните актове и внасяне на делата в съда. 

В приложението на обвинителните актове при взета мярка за 

неотклонение „задържане под стража” се отразява датата на вземане на 

мярката, както и датата при евентуална промяна на същата. Спазва се чл. 

110, ал.5 от НПК и по делата са приложени приемо-предавателни 

протоколи по чл. 110, ал.3 от НПК относно веществените доказателства. 

Спазва се поредността на чл. 246, ал.2 и 3 от НПК. 
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Много добра е подредбата на наблюдателните материали по 

прокурорските дела. До внасянето на акта те се подреждат в отделна папка, 

която става приложение на самото ПД, включвайки обвинителния акт, 

кореспонденцията във връзка с разглеждането на делото от съда, други 

материали от съдебната фаза, в това число и копие от жалба при наличие 

на  въззивно обжалване. Това значително улеснява работата с тези 

материали. 

По раздел ІІ. Т.1-6 от раздел „Препоръки” от Акта с резултати от 

извършена планова проверка за дейността на ОП гр. Стара Загора на 28. 09. 

2012г. е проведено работно съвещание, на което прокурорите от ОП- Стара 

Загора били запознати с препоръките по горепосочения Акт с резултати. 

 

Бяха проверени всички прокурорски дела за 2014г. Те са заведени от 

№1 до №75 Сред тях са: 

ПД№19/14г. на прокурор Алексей Ангелов; ПД№26/14г. и 

ПД№15/14г. на прокурор Дичо Атанасов; ПД№17/14г. на прокурор Ваня 

Меранзова; ПД№16/14г. на прокурор Недялка Маринова; ПД№13/14г. на 

прокурор Вероника Гьонева; ПД№12/14г. и ПД№01413/11г. на прокурор 

Христо Мишов; ПД№28/14г. на прокурор Митко Игнатов; ПД№27/14г. на 

прокурор Недялка Маринова;ПД№25/14г.  на прокурор Радостин Рахнев; 

ПД№24/14г. и ПД№23/14г. на прокурор Маргарита Димитрова; 

ПД№30/14г. на прокурор Алексей Ангелов; ПД№38/14г. на прокурор 

Митко Игнатов; ПД№40/14г. на прокурор Митко Игнатов. Проверяващият 

екип намира, че не са допуснати нарушения по тяхното образуване, 

движение и приключване. 

 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ: 

 

Административният ръководител на ОП- Стара Загора и 

прокурорите са предприели необходимите мерки за подобряване 

работата по делата, спрени срещу известен извършите, както и по 

делата спрени срещу неизвестен извършител.  

Случаите, в които в постановлението за спиране не е посочено къде 

да се съхранява делото или липсва информация какви мерки са предприети 
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по спряното досъдебно производство са единични и не очертават 

тенденция в работата на ОП- Стара Загора. 

Окръжният прокурор при ОП- Стара Загора е създал необходимата 

организация и получените от съда копия от съдебните актове, 

постановени по дела, образувани въз основа на обвинителен акт, 

споразумения или предложения по чл. 78 А от НК се прилагат към 

наблюдателните производства. 

В постановленията за прекратяване  се произнасят по 

веществените доказателства и изготвят обвинителните си актове при 

стриктно съблюдаване разпоредбите на НПК. Проверяващият екип 

приема, че случаят по пр. пр. №01976/12г. е изключение. 

Негативните практики, констатирани при комплексната планова 

проверка в основната си част са преодолени, а препоръките, дадени с 

Акта за резултати от извършена комплексна проверка по заповед №ПП- 

01-54/3.05.2012г. на Главния Инспектор към Висшия съдебен съвет са 

изпълнени. 
 

 

Въз основа на направените констатации Инспекторатът към 

Висшия съдебен съвет намира, че не следва да се дават препоръки.  

  

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на окръжния прокурор на ОП- Стара Загора, който да запознае с 

него прокурорите и прокурорските служители в ОП- Стара Загора в 

едномесечен срок от неговото получаване. Окръжният прокурор на ОП- 

Стара Загора да уведоми Главния инспектор на Инспектората към ВСС за 

изпълнението на това свое задължение. 

На осн. чл. 54, ал.1, т.7 от ЗСВ да се сигнализира ВСС и 

Апелативният прокурор на АП- Пловдив като се изпрати копие от 

настоящия Акт за резултати от извършена контролна проверка. 

 

 

  

             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                       

                                                      …………….…….……………                                     

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

ММ 

 


