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Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2020 г. и заповед № ПП-20-
48/21.09.2020 г. на главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Александър
Мумджиев и експерти: Ана Рачева и Звездица Николова.

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на прокуратурата, на
организацията на образуването и движението на преписките и делата, както и
приключването им в установените срокове, анализ на приключените преписки
и дела в прокуратурата и констатиране на противоречива практика.
Предходната комплексна планова проверка на Районна прокуратура Габрово е
извършена от Инспектората към ВСС през 2013г. Настоящата проверка
обхваща периода  01.01.2018 г. - 01.12.2018 г. и 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.
Нейна допълнителна цел е непосредствено да бъде установено реалното
изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за резултати от
предходната планова проверка, както и да се направи  оценка на организацията
на дейността на прокуратурата, в периода между двете планови проверки.

Методологията на провеждане на проверката се основава на Методиката
за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на
Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишните  отчетни  доклади  на Районна прокуратура Габрово за
2018 г. и 2019 г., на предоставените от прокуратурата 4 бр. справки за
проверявания период, относно: организацията на административната дейност
на прокуратурата /справка №1/, организацията на образуването и движението
на преписките /справка № 2/, организацията на образуването и движението на
досъдебните и бързи производства /справка № 3/, организацията на съдебния
надзор /справка № 4/. Справките съдържат информация за основните
показатели, по които се извършва проверката.

КОНСТАТИВНА ЧАСТ

І. Проверка на организацията на административната дейност на
прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

1. Щатна осигуреност.

Общ брой прокурори:
през 2018 г.- по щат- 8, през 2019 г.- по щат 11, включително

административен ръководител и зам. административен ръководител.
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- от тях работили през 2018г. – 6,5; през 2019 г. – 9,83;

- незаети щатни бройки за прокурори и предприети мерки за попълване на
щатовете

През 2018г.- незаети щатни бройки за прокурори към 31.12.2018г. – няма;
През 2019г. - 1 незаета щ. бр. за  младши прокурор. От  01.07.2019 г.

бройката е заета, когато е встъпил в длъжност мл. прокурор Васко Пашев,
назначен с решение по протокол № 19/26.06.2019 г. на ПК на ВСС.

2. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на прокуратурата.

Административно ръководство:

Пламена Дичева- Атанасова - административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура гр. Габрово и  Митко Илиев- заместник
районен прокурор на Районна прокуратура Габрово, на който със заповеди на
административния ръководител са възложени извършването на конкретни
дейности.

Със заповеди на административния ръководител на Районна прокуратура
Габрово са определяни прокурорите по съответните надзори. Във връзка със
закриването на районните прокуратури в гр. Дряново и гр. Трявна и
преминаването им като териториални отделения към РП Габрово,
административният ръководите е издал, действаща и към момента на
проверката, Заповед № 4/04.01.2019г., с която считано от 01.01.2020г. са
разпределени прокурорите по надзори, както следва:

- Досъдебен надзор – зам. районен прокурор М. Илиев;
- Наказателно-съдебен надзор   – прокурор Милена Александрова;
- Гражданско-съдебен надзор – прокурор Владимира Райчева;
- Надзор за изпълнение на наказанията и други принудителни мерки –

районен прокурор Пламена Дичева, за участие в пробационните съвети в
района на действие на РС-Габрово, Георги Георгиев- в района на действия на
РС- Дряново и Борислав Борисов в района на действия на РС-Трявна;

- Надзор за законност в сектор „Арести“ гр. Габрово– прокурор Милен
Миков;

- по административно съдебен надзор и надзор за законност– прокурор Борислав
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Борисов.

3. Администрация

- общ брой служители – за 2018 г.- 9 души; за 2019 г.- 15,5 души
- незаети щатни бройки – няма и за двете години

4. Материална база и техническа обезпеченост

РП Габрово е разположена в сградата на Съдебната палата в гр. Габрово,
на четвърти етаж, където ползва пет кабинета, в които работят 8 магистрата и 4
кабинета, свързани помежду си, където работят 10 служители. В сградата на
Окръжния следствен отдел към ОП Габрово е настанен служител на длъжност
„шофьор-призовкар“ от състава на РП Габрово. РП Габрово разполага с едно
архивно помещение.

5. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.
Информационно обслужване, статистика и анализ.

5.1. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.
От тях :
- водени на основание Правилника за администрацията в

Прокуратурата на РБ : входящ дневник; изходящ дневник;   спомагателни
дневници в ТО – Дряново и ТО – Трявна;  заповедна книга със заповеди на
ръководството на Районна прокуратура по дейността на прокуратурата;   книга
за обвинителните актове; книга за споразуменията; книга за освобождаване от
наказателна отговорност и налагане на административно наказание  по реда на
чл.78а от НК;  азбучници към книгата  за обвинителни актове, книгата за
предложения за споразумения и книгата за освобождаване от наказателна
отговорност и налагане на административно наказание  по реда на чл.78а от
НК;  книга за изпълнение на присъдите; азбучник на осъдените лица; книга за
веществените доказателства; книга  за предложенията за принудително лечение
на психично болни лица ; описна книга на следствените дела; описна книга на
досъдебните производства  ;

- водени по указание на ВКП: регистър - програма УИС на всички
постъпили документи в прокуратурата; дневник на наблюдавани дела по
специалния надзор; регистър за протоколи от случайното разпределение на
делата и преписките  в УИС-3 на ПРБ; регистър на задържаните лица,  регистър
за приобщените като веществени доказателства МПС; регистър на
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наблюдаваните дела, взети на специален надзор; дневник за престъпления,
отчетени от КПКОНПИ; регистър за международна правна помощ;

- водени по собствена преценка: електронен регистър на спрените
досъдебни производства; електронен регистър на исканията по чл. 159а от
НПК; книга за ежедневно разпределяне на преписки и дела по доклада на всеки
прокурор

От тях  :
   – водени на хартиен носител : всички изброени по-горе
   - водени на електронен носител: електронен регистър на спрените

досъдебни производства; електронен регистър на архивираните дела;
електронен регистър на исканията по чл. 159а от НПК /същият се води и на
хартиен носител/.

Воденето на част книгите, регистрите и дневниците се проследи при
извършената проверка по движението на конкретните преписки и дела.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.

Извършва се съгласно указанията на ВКП. Всички справки и
статистически отчети, които се изискват от Районна прокуратура Габрово,
независимо дали касаят административната дейност или прокурорската работа
в прокуратурата, се изготвят съобразно  конкретните изисквания за табличен
вид на отделните справки. Административният секретар или съдебният
администратор обобщават информацията, предвид спецификата на изискваните
справки. Представят се  на по-горестоящата прокуратура в определените за това
срокове.

5.3. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:

     - правни програми - „Апис”
     - деловодни програми -  програма „Унифицирана информационна
система“ на ПРБ ,

Предоставени от други органи деловодни програми - няма
Самостоятелно създадени деловодни програми – няма

6. СЛУЧАЕН ПРИНЦИП на разпределение на делата.

Действащата към момента на проверката уредба, касаеща
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разпределението на преписките и делата на случайния принцип е създадена със
Заповед № 213/28.12.2018 г., която е съобразена и със закриването на
прокуратурите в гр. Дряново и гр. Трявна и преминаването им като
териториални отделения към РП Габрово. С нея са определени 18 групи,
прокурорите, между които ще се разпределят преписките и досъдебните
производства в различните групи и процента на натовареност на всеки
прокурор в отделната група.

Административният ръководител е с 50% натовареност в следните групи:
„преписки”, „преписки, свързани със задължителното лечение по ЗЗ и с
прилагането на принудителни медицински мерки“ и „досъдебни производства,
образувани по общия ред”; с 60 % натовареност е в групите: „бързи
производства“, „международно правно сътрудничество“, „гражданско-съдебен
надзор”, „наказателно-съдебен надзор” и „досъдебни производства, водени
срещу неизвестен извършител, производството по които е спряно и чиито
наблюдаващи прокурори вече не работят в РП Габрово“ и със 100%
натовареност в „изпълнение на наказанията“.

Зам. административният ръководител е със 100 % натовареност във
всички основни групи и в подгрупите, в които участва.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на
случайното разпределение. Действащата заповед на административния
ръководител е в съответствие с Правилата за приложение на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на
„случайния подбор“ в прокуратурата, утвърдени със Заповед № РД-02-
41/14.10.2015 г. на главния прокурор. Констатира се реално изпълнение на
препоръката, дадена при предходната комплексна планова проверка от
ИВСС.

7. СРЕДНА натовареност на прокуратурата

Съгласно предоставената справка средната натовареност на прокурор в
прокуратурата за 2018г. според критериите, въведени в ПРБ е 1075,7, а според
критериите, въведи от ВСС е 2.45 точки

за 2019г. според критериите, въведени в ПРБ е 776,2, а според
критериите, въведи от ВСС е 2.37 точки.

8. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.
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Всички справки, доклади, приключване на тримесечни, шестмесечни и
деветмесечни  отчети, се изготвят от ресорните отговорници и от съдебните
служители, според задълженията им, определени с длъжностните
характеристики, или със заповед  на административния ръководител. Отчетите
и докладите се запазват в папки, по години и се ползват за сравнителен
материал на следващите планове и отчети.

9. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ  от административния
ръководител за целия проверяван период - няма.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства

Към момента на проверката в РП Габрово действа Заповед № РД-
197/02.06.2020г. на административния ръководител, с която са определени
служители, които да извършват приемането, съхраняването и предаването на
веществените доказателства от/в прокуратурата и нейните териториални
отделения в гр. Дряново и гр. Трявна,  както и да водят книгите за
веществените доказателства, в съответствие с разпоредбите на Раздел VIII, чл.
74-чл. 81 от ПАПРБ. Със същата заповед е определена и Комисия, на която е
възложено да проверява всяка година налице ли са всички ВД, правилно ли се
съхраняват и има ли доказателства, по отношение на които липсва
разпореждане на прокурор, като за проверката да се съставя протокол в три
екземпляра, който да се съхранява като приложение към водените книги за ВД.

На проверяващия екип бяха предоставени протоколи от 21.01.2018 г. и
30.01.2019г., на назначената комисия със Заповед № 3/31.01.2018г. относно
извършването на ежегодна проверка на веществените доказателства
съхранявани в РП Габрово.

Със Заповед № 40/24.04.2015 г., изменена със Заповед № 65/04.08.2016 г.
на административния ръководител на РП Габрово е разпоредено, считано от
01.05.2015г. да се води Регистър, на хартиен и електронен носител, за
веществените доказателства-МПС, по преписки и досъдебни производства,
наблюдавани от РП Габрово, като е определен служител, който да води
регистъра. Контролът по водене на Регистъра е възложен на прокурор Митко
Илиев.

Със Заповед № 117/06.08.2018 г. на административния ръководител е
възложено на прокурор М. Илиев- зам. районен прокурор в РП Габрово в срок
до 20.09.2018 г. да организира извършването на цялостна инвентаризация на
съхраняваните МПС по преписки и ДП, наблюдавани от РП Габрово.
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На проверяващия екип бяха предоставени регистър за МПС, който  се
проверява от определения прокурор и Книга за ВД с входяща и изходяща част.

С оглед изпълнение на задължението по чл. 110, ал. 5 от НПК, РП
Габрово е сключила договор от 11.04.2018 г. с банка ДСК ЕАД, с която банката
е отдала под наем сейф. С писмо от 19.11.2018 г. административният
ръководител е уведомил банката, че съгласно чл. 57 а от ПАПРБ, считано от
01.01.2019 г. не може да продължи договорните си отношения, а такива би
могла да поеме ОП Габрово, съгласно чл. 57, ал. 2, т. 6 от Правилника. С писмо
от  05.12.2018 г. административните ръководители на РП Габрово и ОП
Габрово са уведомили банка ДСК, че от 19.11.2018 г. бъдещи задължения за
наетия от РП Габрово сейф ще се поемат от ОП Габрово.

Установи се, че в РП Габрово е създадена необходимата организация за
приемане, съхранение и предаване на ВД, съобразно ПАПРБ, както и за
съхранение на пари и ценности, в изпълнение на  разпоредбата на чл. 110, ал. 5
от НПК  и указание изх. № 4134/2012г от 22.04.2014г. на главния прокурор.
Изпълнена е препоръката, дадена при предходната комплексна планова
проверка от ИВСС, Книгата за веществените доказателства да се приведе
в съответствие с действащия ПАПРБ.

11. ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ на административния
ръководител по организация на дейността на прокуратурата.

По указание на главния прокурор :

за 2018 г.- 35 бр.

за 2019 г.- 628 бр.

По собствена преценка:

за 2018г.- 40 бр.

за 2019г. – 123 бр.

12. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ от горестоящите прокуратури или други
органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката прокурорска дейност.

През 2018 г.
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Извършени са 8 тематични проверки и 1 комплексна проверка,
разпоредени със заповеди на административния ръководител на ОП Габрово.

Проверяващия екип се запозна с извършената комплексна ревизия:
На  основание чл. 140, ал. 4 от ЗСВ и в изпълнение но План за контролно-

ревизионната дейност на ОП Габрово за 2018 г., със заповед № 145/29.08.2018 г.
на административен ръководител, окръжен прокурор на ОП Габрово, е
възложено извършване на комплексна ревизия на РП Габрово за дейността през
периода от 01.01.2016г. до 30.06.2018г. След приключване на ревизията е
изготвен доклад, който е постъпил в РП Габрово на 25.10.2018 г. В доклада не са
отправени препоръки, тъй като в хода на проверката не са констатирани
съществени пропуски в дейността на РП Габрово. Констатирана е  добра
организация и изпълнение на преките задължения, произтичащи от ЗСВ, НПК,
Указания и вътрешно- организационни актове на ПРБ. Констатирано е също,
че при извършвани тематични проверки от ОП Габрово, своевременно е била
координирана и оптимизирана създадената организация в конкретната
дейност.

През 2019 г.
Извършени са 11 тематични проверки, разпоредени със заповеди на

административния ръководител на ОП Габрово, както и проверки в изпълнение
на заповед № 488/29.01.2019г. на административния ръководител, апелативен
прокурор на АП Велико Търново, във връзка с осъществяване на постоянен
мониторинг на дейността на РП Габрово и териториалните й отделения в
гр.Дряново и гр.Трявна. Тези проверки са извършвани периодично през 2019г.
от сформираните работни групи при ОП Габрово и АП Велико Търново, като в
последните си доклади от 17.10.2019г. на АП Велико Търново и от 30.12.2019г.
на ОП Габрово, работните групи са приели, че не следва да се отправят
препоръки.

13. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и съдебни
служители.

През проверявания период прокурори и съдебни служители са участвали в
различни форми на обучение и семинари, организирани от ПРБ, ВСС и НИП.

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗСВ.
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1. ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ през 2019 г. –1777 /през 2018 г. -
1222/.  От тях:

- новообразувани – през 2019 г. -1630 /през 2018г.- 1048/;
- образувани в предходни периоди:  през 2019 г.  – 147   /през 2018 г. -

174/;

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка  през 2019 г. –
613 броя. /през 2018 г. – 373/

2.1 преписки, върнати след извършена предварителна проверка – през
2019г.- 567 бр. /през 2018г. – 320 бр./

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка през 2019 г. – няма, през 2018 г.- 2

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила:

4.1. до два месеца – 2019 г.- 505 /2018 г. –302/
4.2. до три месеца – 2019 г.- 41 /2018 г. –31/
4.3. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ – няма за проверявания период.

5. РЕШЕНИ - през 2019 г. - общо 1713 /през 2018г. -1162/.

От тях :

5.1. Решени в едномесечен срок – за 2019 г. – 1713, /през 2018г. -1162/.

5.2 Решени след изтичане на едномесечния срок – няма за
проверявания период.

5.3. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство
през 2019 г. общ брой – 1194 /през 2018г. - 751/.  От тях: обжалвани през 2019г.-
60 постановления, от които са потвърдени - 58 и отменени -3; през 2018г.
обжалвани -31, от които са потвърдени 23 и са отменени – 8.

5.4. Образувани досъдебни производства: през 2019г. - общо 335, през
2018г. – 261 бр.

6. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период – за 2019 – 64 /за 2018 г. -60/.
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Няма нерешени преписки намиращи се при прокурора, със срок над един
месец за проверявания период.

Бяха изискани всички преписки, приключили през 2018г. и 2019 г. с
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство, които са
били отменени. Бяха проверени следните преписки:

Пр. пр. № 479/2019г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор
Митко Илиев. Преписката е образувана на 01.03.2019 г. по постъпила жалба и
с протокол за избор от същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.
С писмо от 11.03.2019 г. наблюдаващият прокурор е възложил на ОДМВР
Габрово извършване на проверка, с дадени указания и срок от 30 дни. Срокът
на проверката е удължен от наблюдаващия прокурор с още 30 дни. Преписката
е постъпила, с извършена проверка, на 13.05.2019 г. С постановление от
11.06.2019 г. /деловодно необработено/ е отказано образуване на досъдебно
производство. Разпоредено е копие от постановлението да се изпрати на
жалбоподателя, като е указан и реда за обжалване. Постановлението е
изпратено на жалбоподателя с писмо от 12.06.2019 г. По електронна поща на
31.07.2019 г. е постъпило писмо от ОП Габрово, с което изискват преписката за
инстанционен контрол, по повод постъпила там жалба. Преписката е изпратена
в ОП Габрово на 01.08.2019 г. С постановление от 05.08.2019 г.
постановлението на РП Габрово е отменено и преписката е върната за
извършване на допълнителна проверка, с дадени конкретни указания.
Преписката е постъпила в РП Габрово на 06.08.2019 г. С писмо от 12.08.2019 г.
е изпратена на ОДМВР Габрово. В писмото е посочено само „да се извърши
допълнителна проверка, при която да се изпълнят указанията дадени в
постановлението на ОП Габрово“. Определен е срок от 30 дни. С писмо от
11.09.2019 г. срокът е удължен с още 30 дни от наблюдаващия прокурор.
Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка на 10.10.2019 г.
На 15.10.2019 г. са постъпили допълнителни материали по преписката. С
постановление от 12.11.2019 г. /деловодно необработено/ е образувано
досъдебно производство за престъпление по чл. 206, ал. 1 НК и преписката е
изпратена на разследващ полицай при ОДМВР Габрово. Срокът на разследване
е удължен, последно с 2 месеца, считано от 12.01.2020 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 12.03.2020 г., с мнение за спиране. С постановление от
07.04.2020 г. производството е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 НПК.
Постановлението е изпратено до ОДМВР и в него е посочено прокуратурата да
бъде уведомявана писмено, своевременно и периодично за резултата от
провежданото издирване. С писмо, постъпило в прокуратурата на 13.04.2020 г.
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прокуратурата е уведомена, че лицето е обявено за ОДИ, извършени са до
момента действия на територията на страната, местонахождението на лицето не
е установено, представен е и план за оперативно издирвателни мероприятия. С
писмо от 25.06.2020 г. наблюдаващият  прокурор е изискал незабавно да се
изготви писмена справка за резултатите от ОИМ. Информация е постъпила на
30.06.2020 г.  С постановление от 27.07.2020 г. досъдебното производство е
възобновено, тъй като лицето е издирено и призовано. Срокът на разследването
е удължен с два месеца, считано от 27.07.2020 г.

Пр. пр. № 1249/2019г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор
Милен Миков. Преписката е образувана на 04.06.2019 г. по постъпила
преписка от РУ Габрово, с изготвена справка от извършена справка с мнение за
отказ от образуване на досъдебно производство. С протокол за избор от същата
дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 20.06.2019
г. (деловодно необработено) е отказано образуване на досъдебно производство.
Разпоредено е копие от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като
е указан и реда за обжалване. На 19.07.2019 г. в РП Габрово е постъпила жалба
против постановлението, която заедно с преписката е изпратена на ОП Габрово
на 22.07.2019г. С постановление от 23.07.2019 г. по пр. пр. №1159/2019 г.
прокурор от ОП Габрово е отменил постановление на РП Габрово и е върнал
преписката за допълнителна проверка, поради наличие на нови писмени данни
в жалбата, които не са били предмет на проверка и обсъждане от решаващия
преписката прокурор. Преписката е постъпила в РП Габрово на 25.07.2019 г. С
постановление от 07.08.2019 г. е образувано досъдебно производство за
престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2, вр. чл. 130, ал. 1 НК. Срокът е удължаван
няколкократно, последно с два месеца, считано от 07.12.2019 г. Делото е
постъпило в РП Габрово на 12.02.2020 г. с мнение за прекратяване. С
постановление от 05.03.2020 г. производството по делото е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. Постановлението е
изпратено на жалбоподателя с писмо от 10.03.2020 г., приложена е и разписка
от 11.03.2020 г. за връчване на постановлението. На постановлението има
отметка, че е влязло в сила на 19.03.2020 г. С писмо от 20.03.2020 г.
постановлението е изпратено на ОП Габрово за сведение.

Пр. пр. № 601/2018г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор
Милена Александрова. Преписката е образувана по постъпил на 20.04.2018 г.
сигнал. С протокол за избор от същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 24.04.2018 г. (деловодно необработено) е
отказано образуване на досъдебно производство. Разпоредено е копие от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като е указан и реда за



13

обжалване. Препис от постановлението е изпратен с писмо от 25.04.2018 г. на
жалбоподателя. На 10.05.2018 г. е постъпил подобен сигнал в РП Габрово от
същия жалбоподател. С писмо от 11.05.2018 г. наблюдаващият прокурор е
уведомил, че за тези обстоятелства има произнасяне и ако жалбоподателката не
е съгласна с постановлението на РП Габрово, то може да го обжалва пред ОП
Габрово. На 09.05.2020 г. отново е постъпил подобен сигнал от същата
жалбоподателка, който с писмо от 11.05.2018 г. е изпратен по компетентност на
ОП Габрово.  Междувременно в РП Габрово са постъпили множество сигнали
от същата жалбоподателка, които са изпращани по компетентност на ОП
Габрово за прилагане към преписката. С постановление от 03.07.2018 г. по пр.
пр. № 1259/2018 г. прокурор от ОП Габрово е отменил постановлението на РП
Габрово и е върнал преписката за изпълнение на дадени указания. Преписката е
постъпила на 04.07.2018 г. в РП Габрово и с писмо от същата дата е изпратена
на РУ Габрово за изпълнение на конкретни указания и срок на проверка 20 дни.
Междувременно в РП Габрово са постъпвали почти ежедневно от същата
жалбоподателка, с подобни искания сигнали, такива са били препратени и от
АП Велико Търново и от ВКП. Преписката е постъпила в РП Габрово на
29.08.2018 г., с извършена проверка и мнение за отказ от образуване на
досъдебно производство. С постановление от 03.10.2018 г. е постановен отказ
от образуване на досъдебно производство. Екземпляр от постановлението е
изпратено на жалбоподателя с писмо от 05.10.2018 г. С писмо от 18.10.2019г
преписката е изпратена на ОП Габрово във връзка с искане на СпП.

Пр. пр. № 377/2018г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор
Владимира Райчева. Преписката е образувана по постъпила на 08.03.2018 г.,
по компетентност, пр. пр. № 414/2018 г. по описа на ОП Габрово. С протокол за
избор от същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С писмо от
04.04.2018 г. е изпратена на ОД на МВР Габрово за извършване на проверка с
дадени указания и срок от 60 дни. С писмо от 01.06.2018 г. срокът на
проверката е удължен с още 30 дни, считано от  04.06.2018 г. Преписката е
постъпила в прокуратурата на 09.07.2018 г., с извършена проверка. С
постановление от 30.07.2018 г. (деловодно необработено) е отказано образуване
на досъдебно производство. Разпоредено е копие от постановлението да се
изпрати на жалбоподателя, като е указан и реда за обжалване. Изпратено е на
жалбоподателя с писмо от 30.07.2018 г. С писмо, постъпило в РП Габрово на
14.08.2018 г. ОП Габрово е изискала преписката, по повод постъпила жалба
срещу постановлението, където е изпратена на същата дата. С постановление от
17.08.2018 г. по пр. пр. № 1616/2018 г. прокурор от ОП Габрово е отменил
постановлението на РП Габрово, като е разпоредил извършване на
допълнителна проверка, с дадени указания. Преписката е върната на РП
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Габрово на 20.08.2018 г. С писмо от 18.09.2018 г. преписката е изпратена на
ОДМВР Габрово, ведно с постановлението на ОП Габрово, за изпълнение на
дадените указания в същото, като конкретни указания, за обстоятелствата
които трябва да бъдат установени, не са давани от наблюдаващия прокурор,
определен е само срок 60 дни. Срокът на проверката е удължен от
административния ръководител с писмо с един месец, считано от 18.11.2018 г.
Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка на 12.12.2018 г.
С постановление от 11.01.2019 г. отново е отказано образуване на досъдебно
производство. Препис от постановление е  изпратен на жалбоподателя с писмо
от 11.01.2019 г.

Възложените от прокурорите  предварителни проверки се извършват в
указаните от тях срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 от ЗСВ. След
приключване на проверката, наблюдаващите прокурори се произнасят в
кратки срокове. Констатира се, че проверките се възлагат от прокурорите с
писмо, деловодно изведено, а не с писмена разпореждане, съгласно Указание за
приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед № РД-02-
30/01.11.2016г. на главния прокурор.

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство се администрират своевременно и се изпращат по
компетентност на горестоящата прокуратура. При отмяна на
постановленията и разпореждане за извършване на допълнителна проверка,
наблюдаващите прокурори изпращат с писма отменителните постановления
на полицейските органи, без да дават конкретни указания за
обстоятелствата, които следва да бъдат установени, както и способите за
установяването им. След проведен разговор с административния
ръководител, в хода на проверката същият издаде Заповед №
326/30.09.2020г., с която разпореди на наблюдаващите прокурори да
възлагат всички проверки по чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ с разпореждане, а в
случаите на отменен прокурорски акт от горестоящата прокуратура, с
конкретни указания за обстоятелствата, които трябва да бъдат
установени, преписките да се изпращат с разпореждане за допълване на
проверката до ръководителя на компетентния орган.

При проверката на конкретните преписки се констатира също, че
административния ръководител удължава срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ на
възложените проверки с писмо, а не с писмена резолюция, съобразно т. IV. 9.1
от Указание за приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед
№ РД-02-30/01.11.2016г. на главния прокурор. След проведен разговор, този
пропуск беше реално отстранен, още в хода на комплексната проверка.
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Изходящите документи /прокурорски актове/ не са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ. След проведен разговор с административния
ръководител, същият издаде Заповед №325/30.09.2020 г. всички служители,
които отговарят за окомплектоване на изходящата кореспонденция
задължително да поставят изходящ номер и дата на първия лист в горния
ляв ъгъл на документа, в съответствие с Инструкцията за деловодната
дейност и документооборота в ПРБ.

Движението на преписките се проследи и във входящия дневник, като се
установи, че записванията са коректни и кореспондират с материалите.

IІІ.  ПРОВЕРКА на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в РП Габрово,  на основание чл.   54,  ал.   1,  т.  2
ЗСВ

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП

През 2019г. в РП Габрово са наблюдавани общо 1571 досъдебни и бързи
производства, от които образувани през проверявания период - 902, образувани
в предходни години - 669.

Решени от прокурор - 1245, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода - 49.

През 2018г. в РП Габрово са наблюдавани общо 1464 досъдебни и бързи
производства, от които образувани през проверявания период - 694, образувани
в предходни години – 770.

Решени от прокурор - 1147, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода – 77.

През 2019г. са наблюдавани 140 бързи производства, от които по 136
разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК.

През 2018г. са наблюдавани 68 бързи производства, от които по 64
разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК

2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2019г., ДП изпратени на разследващия орган – 8 и ДП, по които

прокурорът е извършил необходимите действия по разследване - 2
За 2018г., ДП изпратени на разследващия орган - 7 и ДП, по които

прокурорът е извършил необходимите действия по разследването - 3.
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3. Спрени наказателни производства
Спрените наказателни производства в РП Габрово през 2019г. са общо

307, от които срещу неизвестен извършител –295 и срещу известен извършител
- 12.

Спрените наказателни производства в РП Габрово през 2018г. са общо
279, от които срещу неизвестен извършител 268 и срещу известен извършител
- 11.

4. Възобновени наказателни производства
Възобновени наказателни производства през 2019г. – 73. От тях спрени

срещу неизвестен извършител -61, срещу известен извършител – 12.
Възобновени наказателни производства през 2018г. – 55. От тях спрени

срещу неизвестен извършител - 46, срещу известен извършител -9.

Беше извършена проверка на случайно избрани спрени дела, водени
срещу неизвестен извършител  и известен извършител през 2019г. и 2018г.

Неизвестен извършител

ДП№ Пр.№ Дата на
спиране

Указания за
периодично
уведомяване

Справки от МВР Напом.
писма

ДП № 23/18г.
РУ- Габрово

59/2018 г.
Милена
Александрова

21.03.2018 г. да 3 броя справки,
последната от
08.07.2020 г.

не

ДП № 567/18г.
РУ Габрово

1547/2018г.
Пламена Дичева

13.12.2018г.  да 3 броя справки,
последната от
17.07.2020 г.

не

ДП № 301/18г.
РУ Габрово

798/2018г.
Митко Илиев

30.08.2018 г. да 3 броя справки,
последната от
15.07.2020 г.

не

ДП № 246/18г.
РУ Габрово

647/2018г.
Владимира
Райчева

23.07.2018 г. да 3 броя справки,
последната от
15.07.2020 г.

не

ДП № 639/18г.
РУ Габрово

1747/2018 г.
Милен Миков

29.11.2018 г. да 3 броя справки,
последната от
08.07.2020 г.

не

ДП № 67/18г.
ОДМВР
Габрово

458/2018 г.
Дора Христова

30.05.2018  г. да 3 броя справки,
последната от
28.07.2020 г.

не

ДП №420/19г.
РУ Габрово

1774/2019г.
Пламена Дичева

08.10.2019 г. да 2 броя справки
последната от
28.08.2020 г.

не
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ДП № 440/19г.
РУ Габрово

1996/2019г.
 Митко Илиев

16.12.2019 г. да 2 броя справки,
последната от
15.07.2020 г.

не

ДП №331 /18г.
РУ Габрово

1323/2019 г.
Милена
Александрова

19.09.2019 г. да 3 броя справки,
последната от
29.07.2020 г.

не

ДП № 706/18г.
РУ Габрово

1796/2018г.
Владимира
Райчева

26.02.2019 г. да 3 броя справки,
последната от
08.07.2020 г.

не

ДП № 504/19 г.
РУ Габрово

1392/2019г.
Людмила
Рачева

15.11.2019 г. да 2 броя справки,
последната от
16.07.2020 г.

не

ДП № 485/19г.
РУ Габрово

2208/2019г.
Милен Миков

11.12.2019 да 2 броя справки,
последната от
15.07.2020 г.

не

ДП № 439/19г.
РУ Габрово

1837/2019г.
Дора Христова

30.10.2019 г. да 3 броя справки,
последната от
29.07.2020 г

не

Известен извършител
Сл.д. № 49/2015 г. по описа ОСлО към ОП Габрово, пр. пр. №

1503/2016 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Милена
Александрова. Досъдебното производство е образувано с постановление на
прокурор от РП Севлиево от 07.08.2018 г. за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5,
във вр. чл. 209, ал. 1 НК. С постановление от 04.10.2016 г.  досъдебното
производство е изпратено по компетентност на РП Габрово, където е постъпило
на 05.10.2016 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 26.10.2016 г. наблюдаващият
прокурор е отказал да приеме по компетентност досъдебното производство.
Срещу това постановление е подаден протест от наблюдаващия прокурор на РП
Севлиево до ОП Габрово на 15.11.2016 г. С постановление от 17.11.2016 г. по
пр. пр. № 2441/2016 г. прокурор от ОП Габрово е уважил възражението на РП
Севлиево, отменил е постановлението на РП Габрово за отказ от приемане по
компетентност и е разпоредил препис от постановлението да се изпрати на РП
Габрово, ведно с делото за решаване. Срещу това постановление е подадено
възражение от наблюдаващия прокурор от РП Габрово и с постановление от
01.12.2016 г. по пр. пр. № 1804/2016 г. прокурор от АП Велико Търново е
потвърдила постановлението на ОП Габрово и е оставила възражението без
уважение. Наблюдаващият прокурор от РП Габрово е подал възражение до
ВКП. С постановление от 09.01.2017  г. по пр. пр. № 13135/2016 г. прокурор от
ВКП е потвърдил постановлението на АП Велико Търново, като е разпоредил
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материалите по досъдебното производство да се изпратят на РП Габрово за
приключване на разследването, съобразно изискванията на НПК. Делото е
постъпило в РП Габрово на 11.01.2017 г. и с писмо от 12.01.2017 г. е изпратено
на разследващия орган.  Срокът на разследване е удължен с четири месеца,
считано до 07.06.2017 г. С постановление от 31.07.2017 г. производството по
делото е спряно. Постъпили са четири справки за резултатите от издирването. С
постановление от 18.07.2018 г. производството по делото е възобновено.
Срокът на разследване е удължен с два месеца, до 18.09.2018 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 26.09.2018 г., с мнение за спиране. С
постановление от 11.10.2018 г. е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл.
25, т. 2 НПК. Лицето е обявено за ОДИ. Разпоредено е РП Габрово да бъде
своевременно, периодично уведомявана за резултата от проведеното издирване.
По делото са приложени 5 броя справки, последната от 08.07.2020 г., след
изрично поискване от наблюдаващия прокурор.

ДП № 156/2018 г. по описа ОДМВР Габрово, пр. пр. № 1187/2018 г. по
описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Дора Христова. Досъдебното
производство е започнало на 19.07.2018 г. за престъпление по чл. 354, ал. 3, т. 1
НК. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от
19.11.2018 г. Длетото е постъпило в прокуратурата на 23.01.2019 г., с мнение за
спиране. С постановление от 22.02.2019 г. производството по делото е спряно
на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 НПК. Разпоредено е
прокуратурата да бъде уведомявана периодично за резултатите от издирването.
Постъпили са 4 броя справки, последната от 16.07.2020 г., като са изпращани и
многократно напомнителни писма, с искане за изготвяне на справка.

От проверката се установява, че по всички спрени дела срещу известен
извършител и неизвестен извършител наблюдаващите прокурори са
осъществявали необходимия контрол. Във всички постановления за спиране, се
съдържат указания към органите на полицията периодично да докладват
резултатите от проведените ОИМ. По всички проверени дела регулярно е
предоставяна информация за резултатите от издирването, като при
необходимост наблюдаващите прокурори са изпращали напомнителни писма
за предоставяне на справката.  Лицата, поради чието отсъствие са били
спрени делата,  са били обявени за издирване.

5. Прекратени наказателни производства
През 2019г. са прекратени общо 542 ДП, от тях обжалвани пред съда –

14, от които са отменени 8. Обжалвани пред горестоящите прокуратури 4, от
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които 1 е отменено. Служебно отменени от горестоящите прокуратури  - 2.
Прекратени ДП поради изтекла давност – 250.

През 2018г. са прекратени общо 597 ДП, от тях обжалвани пред съда – 7,
от които 5 са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури – 10, от
които 5 отменени, служебно отменени от горестоящите прокуратури - 3.
Прекратени ДП поради изтекла давност – 452.

Наказателни производства прекратени на основание чл. 369, ал.2,
пр. 1 и ал. 4 от НПК през проверявания период  – няма.

Прекратени ДП
-  на основание чл.  243,  ал.1,  т.1,  вр.  с чл.  24,  ал.  1,  т.  1  от НПК през

2019г.- 184 бр. /през 2018г. -97/
- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК - през 2019г. -36/ през 2018

г. -24/
- на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал.1, т. 8а от – през

2019г. -2/ през 2018 г. –1/.

Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване – през 2019 г.- 6, които са неуважени.
През 2018 г. – 3, които са неуважени.

Бяха изискани и проверени на случаен принцип дела, по които
наказателното производство е било прекратено и постановленията са били
обжалвани и отменени:

ДП № 434/2018 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 1201/2018г. по
описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Милена Александрова.
Досъдебното производство е започнало на 19.07.2018 г.  за престъпление по чл.
195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 НК. Уведомлението е получено в прокуратурата
на 23.07.2018 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. На 13.08.2018 г. в РП Габрово е получено писмо от
разследващия орган, в което е посочено, че по делото е налице фактическа и
правна сложност, тъй като извършителите на деянието са непълнолетни, поради
което  делото да бъде възложено на следовател от ОСлО при ОП Габрово. С
постановление от 14.08.2018 г.  по пр. пр. № 1643/2018 г., след предложение на
наблюдаващия прокурор от РП Габрово, административният ръководител на
ОП Габрово е възложил на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК разследването по
досъдебното производство да се проведе от следовател от ОСлО към ОП
Габрово.  По делото са приложени постановления за привличане на обвиняем,
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на които в горния десен ъгъл е отразено, че са докладвани, с посочване име на
наблюдаващия прокурор, дата, подпис на прокурора и печат на прокуратурата.
Същите са върнати с писмо на разследващия орган. На 28.11.2018 г. делото е
постъпило за доклад по реда на чл. 226, ал. 1 НПК и с постановление от
29.11.2018 г. е върнато на разследващия с указания. На 03.01.2019 г. делото
отново е постъпило за доклад и с постановление от 10.01.2019 г. е върнато на
разследващия орган, с дадено съгласие на наблюдаващия прокурор за
приключване на разследването и предявяване на делото.  Срокът на разследване
е удължаван няколкократно, последно с два месеца, считано от 19.11.2018 г.
Делото е постъпило в прокуратурата на 23.01.2019 г., с приключило
разследване и с мнение за прекратяване. С постановление от 22.02.2019 г.
производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 и чл.
243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 8 НПК. Препис от постановлението е изпратен
на адресатите с писмо от 25.02.2019 г. По наблюдателната преписка са
приложени 3 бр. разписки от 26.02.2019 г. за връчване на постановлението. На
05.03.2019 г. в РП Габрово е постъпила жалба срещу постановлението, която
заедно с досъдебното производство, с писмо от същата дата е изпратено на РС
Габрово. С определение № 160/21.03.2019 г. по НЧД №227/2019 г.
постановлението за прекратяване на наказателното производство е отменено от
съда. В мотивите е посочено, че изводите изложени в постановлението не
съответстват на събраните по делото доказателства. Посочено е също, че в хода
на досъдебното производство са събрани достатъчно доказателства, касаещи
инкриминираното деяние и нови действия не следва да се извършват, но
липсата на съвкупна преценка на същите води до необоснованост на
постановлението за прекратяване. Определението е протестирано и с
определение № 149/27.05.2019 г. по ВЧНД №39/2019 г. ОС Габрово е
потвърдил определението на РС Габрово. Делото е върнато в прокуратурата на
30.05.2019 г. С писмо от 18.06.2019 г. досъдебното производство е изпратено на
разследващия орган, ведно с  определенията на РС и ОС, като изрично е
посочено в писмото „за изпълнение на указанията“. Определен е срок от 60 дни.
Делото е върнато на прокуратурата на 12.07.2019 г., с мнение за прекратяване.
С постановление от 26.07.2019 г. производството по делото е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 2 и чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 8 НПК. На
01.08.2019 г. в РП Габрово е постъпило възражение срещу постановлението и с
писмо от 01.08.2019 г. делото е изпратено на РС Габрово. С определение
№462/12.08.2019 г. по ЧНД № 793/2019 г. постановлението е отменено. В
мотивите на определението е посочено, че делото следва да се върне на
прокуратурата от фазата на разследването за извършване на допълнителни
процесуално следствени действия, които имат съществено значение не само за
изводите по отношение на доказаността, свързани с предмета на разследване по
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него и с отделните деяния, включени в състава на продължаваното
престъпление, но и за тези отнасящи се до възможността за прилагане на
възпитателни мерки по ЗБППМН, спрямо някои от тях. Делото е върнато в
прокуратурата на 26.08.2019 г. и с писмо от 04.09.2019 г. е изпратено на
разследващия орган „за провеждане на допълнително разследване, съобразно
указанието на РС Габрово“. Делото е постъпило в прокуратурата на 24.10.2019
г., с приключило разследване и с мнение за прекратяване. С постановление от
22.11.2019 досъдебното производство отново е прекратено на същото
основание. На 09.12.2019 г. в РП Габрово е постъпила жалба срещу
постановлението, която заедно с делото с писмо от същата дата е изпратена на
РС Габрово. С определение № 18/10.01.2020 г. по ЧНД № 1284/2019 г. РС
Габрово отново е отменил постановлението за прекратяване. В мотивите на
определението е посочено, че всички събрани доказателства по категоричен
начин установят авторството на деянието и механизма на извършването му, но
това не е взето под внимание и не са анализирани всички събрани по делото
доказателства. Не са положени също така усилия за изясняване на всички
детайли или неясноти, които в хода на разследването са приети за налични.
Посочено е също, че в хода на разследването, при обсъждане на
доказателствената съвкупност, не е търсено връзка между тях, като
установените от показанията на свидетелите факти са тълкувани превратно,
разглеждат се отделно от останалите, разкъсвайки се веригата между тях и са
изведени изводи, които не съответстват на установеното по делото. Делото е
върнато в РП  Габрово на  03.02.2020 г. С писмо от 06.02.2020 г. е изпратено на
разследващия орган, ведно с определението „за изпълнение на указанията
дадени от съда“.  Делото е постъпило в прокуратурата, с извършено
разследване на 29.05.2020 г.  и с мнение за съд. Изготвен е обвинителен акт
срещу три лица за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5, във вр.
чл. 194, ал. 1 НК, който е внесен в съда с писмо, деловодно обработено от
29.06.2020 г. Делото е в съдебна фаза.

ДП № 753/2017 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 1686/2017г. по
описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Милен Миков. Досъдебното
производство е започнало на 23.11.2017  г. за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.
1 НК и на 24.11.2017 г. РП Габрово е уведомена за започналото производство
на основание чл. 212, ал. 3 НПК. С протокол за случаен избор от 24.11.2017 г.
делото е разпределено на наблюдаващия прокурор.  Срокът на разследване е
удължаван няколкократно, последно с един месец, считано от  23.01.2019 г.
Делото е постъпило в РП Габрово, с приключило разследване, на 01.03.2019 г. с
мнение за съд. На 06.03.2019 г. са постъпило и две постановления за
привличане на обвиняем от 22.02.2019 г. С постановление от 28.03.2019 г.
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наблюдаващият прокурор е прекратил производството поради недоказаност на
основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК. На постановлението е отбелязано, че е
влязло в сила на 09.04.2019 г. На постановлението е осъществен инстанционен
контрол от ОП Габрово и с постановление от 02.10.2019 г. по пр. пр. №
1463/2019 г. постановлението е отменено и производството е върнато за
продължаване на разследването. Постановлението е получено в РП Габрово на
03.10.2019 г. С постановление от 15.10.2019 г. досъдебното производство е
върнато на разследващия орган, с дадени конкретни указания. Срокът на
разследване е удължен последно с един месец, считано от 03.02.2020 г. Делото
е постъпило в РП  Габрово на 11.03.2020 г., с мнение за прекратяване. С
постановление от  17.03.2020 г. делото отново е прекратено, поради липса на
престъпление- на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. На
постановлението  е поставена отметка, че е влязла в сила на 31.03.2020 г. По
искане на ОП Габрово преписката е изпратена на 24.09.2020 г., за извършване
на служебен контрол.

ДП № 560/2015 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 258/2015г. по
описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Митко Илиев. Досъдебното
производство е образувано с постановление на прокурор М. Илиев от
05.08.2005 г. срещу НИ за престъпление по чл. 206, ал. 1 НК. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследването на 31.07.2018 г., с
мнение за прекратяване. С постановление от 31.08.2018 г. производството по
делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал.1, т. 1 НПК.
На 20.09.2018 г. в РП Габрово е постъпила жалба срещу постановлението, която
заедно с делото, с писмо от същата дата, е изпратена на РС Габрово.  С
определение № 986/02.10.2018 г. по ЧНД № 1164/2018 г. РС Габрово е отменил
постановлението и е върнал делото с цел повторна цялостна и обстойна
преценка на събраните доказателства и правилно приложение на материалния
закон. Делото е върнато в РП Габрово на 18.10.2018 г. С писмо от 19.10.2018 г.
делото е изпратено на разследващия орган, с дадени конкретни указания. Към
делото е приложено постановление от 07.11.2018 г. за привличане на обвиняем,
на което в горния десен ъгъл е отбелязано, че е докладвано на основание чл.
219, ал. 1 НПК, име на прокурор дата и  подпис. Делото е постъпило в
прокуратурата на 17.12.2018 г., с мнение за съд. Изготвен е обвинителен акт
срещу едно лице за престъпление по чл. 206, ал.1 НК, който е внесен в съда с
писмо от 17.01.2019 г.  С присъда от 25.09.2019 г. по НОХД № 52/2019 г. РС
Габрово е признал подсъдимия за невиновен и го е оправдал по повдигнатото
обвинение. На 08.10.2019 г. е подаден протест срещу присъдата. С решение №
90/09.12.2019 г. по ВНОХД № 101/2019 г. ОС Габрово е отменил присъдата и е
върнал делото за ново разглеждане от друг състав на РС Габрово от стадия на
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съдебното заседание. С присъда от 03.07.2020 г. по НОХД № 1300/2019 г. РС
Габрово е признал подсъдимия за невинен. Срещу присъдата е подаден протест
от наблюдаващия прокурор от 13.07.2020 г.

ДП № 80/2017 г. по описа на ОДМВР Габрово, пр. пр. № 1524/2016г. по
описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Дора Христова. Досъдебното
производство е образувано с постановление от 10.04.2017 г. на прокурор Дора
Христова срещу известен извършител за престъпление по чл. 313, ал. 2, вр. ал.1
НК. Делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 НПК, като с  писмо
постъпило в прокуратурата на 24.10.2017 г. е изпратено постановление за
привличане на обвиняем от 24.10.2017 г. На постановлението в горния десен
ъгъл е отбелязано „докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 НПК, име на прокурора,
подпис и дата 24.10.2017 г.“ Наблюдаващият прокурор е приел, че към момента
са събрани достатъчно доказателства за виновността на лицето и на същия
следва да се повдигне и предяви обвинение по същия текст от НК. С писмо от
24.10.2017 г. наблюдаващият прокурор е върнал делото на разследващия, ведно
два екземпляра одобрени постановления за привличане на обвиняем.  На
23.11.2017 г. делото е постъпило в РП Габрово, с мнение за предаване на съд. С
постановление от 22.12.2017 г. делото е прекратено на основание чл. 243, ал.1,
т. 2 НПК.  На 12.01.2018 г. в РП Габрово е постъпила жалба срещу
постановлението, която заедно с досъдебното производство е изпратена на РС
Габрово с писмо от 12.01.2018 г. С определение № 37/16.01.2018 г. по ЧНД №
58/2018 г. РС Габрово е оставил без разглеждане жалбата, като процесуално
недопустима. С определение № 24/02.02.2018 г. по ВЧНД № 14/2018 г. ОС
Габрово е потвърдил определението на РС Габрово. На постановлението е
осъществен инстанционен контрол от ОП Габрово и с постановление от
22.02.2018 г. постановлението на РП Габрово е отменено и делото е върнато на
РП Габрово, с дадени указания. На 23.02.2018 г. делото е постъпило в РП
Габрово и с постановление от 23.02.2018 г. е изпратено на разследващия орган с
указания. Срокът на разследване е удължаван няколкократно, последно с два
месеца, считано от 23.10.2018 г. С постановление от 22.10.2018 г.
наблюдаващият прокурор е изпратил досъдебното производство, по
компетентност на ОП Габрово.

От предоставената от РП Габрово информация е видно, че през
проверявания период малък брой постановления за прекратяване на
наказателното производство са били обжалвани /през 2018г. от общо
прекратени 597 досъдебни производства са обжалвани 17 постановления /от
тях 7 пред съда и 10 пред по-горестоящата прокуратура/, т.е. 2.9%; през
2019г. от общо прекратени 542 досъдебни производства са обжалвани 18
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постановления /от тях 14 пред съда и 4 пред по-горестоящата прокуратура/,
т.е. 3,3%/. Сравнително голям, обаче е броя на отменените актове /през
2018г. от общо обжалваните 17 постановления 10 са отменени, т.е. 58,8%, / 3
постановления са служебно отменени/ , а през 2019г. от общо обжалваните
18 постановления, 9 са отменени, т.е. 50% /2 служебно отменени
постановления/. Тази статистика, както и проверката на конкретни дела,
налага извода за необходимост от ефективен контрол върху разследването от
страна на наблюдаващите прокурори и от повече прецизност в анализа на
доказателствата, при постановяване на акта за прекратяване. Следва да се
отбележи, че отмяната на постановленията и връщането на делата за
събиране на нови доказателства, при всички случаи води до забавяне на
наказателното производство.

 Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверява с попълване на
бланковата форма за доклад в постановлението за привличане, с което реално
е изпълнена дадената от ИВСС препоръка при предходната комплексна
планова проверка.

Удостоверява се и провеждането на доклада по чл. 226, ал. 1 от НПК.

6.Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства:

6.1През 2019г.
6.1.1. Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на
разследване - общо 1006, уважени-1005 и 1 неуважен.

6.1.2. Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до административния ръководител
на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор на
основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК - общо 663, всички са уважени

6.2. През 2018г.
6.2.1 Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на
разследване - общо 1111, като всички са уважени.

6.2.2. Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до административния ръководител
на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор на
основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК – 699, всички са уважени.
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7. Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството

ДП с продължителност на разследването над 6 месеца за 2019 г. –
282,  а за 2018 г. са 255, като част от делата са посочени и през двете
години.

От тях към 30.09.2020 г. има 20 бр. неприключили досъдебни
производства.

В предоставените от РП Габрово справки, като причини за
продължителността на разследването е посочено:  необходимостта от
извършване на множество процесуално-следствени  действия, част от
които в друг съдебен район, или по отношение на лица, чието
местонахождение не е установено; необходимост от извършване на
процесуално-следствени действия с международен елемент, както и на
установяване на местонахождение на обявени за издирване лица;
необходимост от изискване на множество документи от различни
институции, даване на разрешения за разкриване на данъчна, банкова
тайна и др. В много от случаите продължителността на разследването
се дължи на необходимостта от изготвянето на една или няколко
експертизи, за които има липса или недостатъчен брой експерти в
района на Окръжен съд Габрово. Най-значим е проблема с
приключването на разследванията за пътно-транспортни произшествия,
поради обстоятелството, че в съдебния район има само едно вещо лице
автоексперт. През част от проверявания период по делата, с предмет
наркотични вещества, физико-химичните експертизи са възлагани на
НТЛ при ОД на МВР-Габрово или НИК-София, което също е довело до
забавяне на разследването. Причина за това е, че в НТЛ при ОД на МВР
Габрово не е била налице техника, въпреки наличието на експерт, за да
бъдат изготвяни  тези експертизи.

 Предприетите мерки от страна на административния ръководител
са:

-по отношение на проблема с делата за пътно-транспортни
произшествия - след разговори и проведени срещи, от страна на
ръководството на РП Габрово, с различни автоексперти от страната,
са постигнати договорки за възлагане изготвянето на авто-технически
експертизи от вещи лица, извън съдебния район на гр. Габрово и по-
конкретно от района на гр. Велико Търново и гр. Ловеч.

 -по отношение на проблема по делата, с предмет наркотични
вещества - след срещи и разговори с ръководството на ОД на МВР-гр.
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Габрово, е закупена техника и за по-голяма част от видовете
наркотични вещества, експертизите се възлагат и изготвят от НТЛ при
ОД на МВР-Габрово.

- административният ръководител на РП Габрово е възложил на
зам. административния ръководител със заповед № 34/12.03.2018г.
осъществяването на контрол и анализ на причините за нерешените
първоинстанционни преписки и досъдебни производства, които са били
образувани преди 2014г., както и необходимост от предприемане на
конкретни организационни или дисциплинарни мерки.

- периодично се провеждат  работни срещи с прокурорите,
наблюдаващи досъдебни производства, разследването по които е
продължило повече от 1 година, съвместно с разследващите органи,
като се обсъждат какви действия са били предприети, какви
процесуално-следствени действия предстои да бъдат извършени и
прогнозния срок за приключване на разследването.

За проверявания период ДП, по които от привличането на
обвиняемия са изтекли повече от две години - през 2019 г. – няма /през
2018 г. -няма/.

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал.1, т. 4 от НПК – за 2019 г. -няма /през 2018 г. – няма/;

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал.1, т. 5 от НПК – за 2019 г. -1 / през 2018 – няма/;

8. Внесени искания до съда за:

Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.  72,  ал.  1  и чл.  73,  ал.  3
НПК– няма за проверявания период.

Внесени МНО през 2019г., 16 от тях:
МНО „задържане под стража” – общо – 15.
- уважени - 14 бр.
- неуважени – 1.
- подадени протести – 1, който е частично уважен.
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МНО  „домашен арест” общо – 1.

Внесени МНО през 2018г., общо- 5.
МНО „задържане под стража” – общо – 5.
- уважени -5 бр.
- неуважени – няма.
- подадени протести – няма.
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Отмяна на мерките за неотклонение:
-  в срока по чл.  234,  ал.  8  от НПК,  респ.  чл.  63,  ал.  4  от НПК за

проверявания период 1; за 2018 г. – 2.
- извън срока по чл. 234, ал. 8 от НПК, респ. чл. 63, ал. 4 от НПК – по

1 преписка за 3лица; за 2018 г. - няма.

9. Наказателни производства на специален надзор.
През проверявания период в РП Габрово дела на специален надзор – за

2019 г- 2; за 2018 г.– 1 /

10. ИНФОРМАЦИЯ относно спазване на срока за произнасяне от
прокурорите по реда на чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК.

Съгласно предоставената справка от РП Габрово през 2018 и 2019 г.
всички досъдебни производства са решени от прокурорите в срок от 1 месец,
считано от датата на разпределянето им за решаване.

В хода на проверката, беше изискана справка от РП Габрово за броя на
наблюдаваните от прокурорите преписки и досъдебни производства. Установи се,
че към 30.09.2020 г. прокурорите в РП Габрово наблюдават общо 269 досъдебни
производства и 80 преписки

От тях по прокурори, както следва:

Пламена Дичева - 17 ДП и 6 преписки;
М. Илиев - 30 ДП и 8 преписки;
М. Александрова - 19 ДП и 7 преписки;
Вл. Райчева - 25 ДП и 7 преписки;
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Д.Христова - 23 ДП и 15 преписки;
М. Миков - 29 ДП и 2 преписки;
В. Пашев - 41 ДП и 12 преписки;
М. Димитрова - 3 ДП и 3 преписки;
Б. Борисов - 33 ДП и 7 преписки;
П. Йорданов - 25 ДП и 6 преписки;
Г. Георгиев - 24 ДП и 7 преписки.

От тях, при прокурор за решаване са общо 34 ДП и 80 преписки, както
следва:

Пламена Дичева - 1 ДП и 5 преписки;
М. Илиев - 5 ДП и 11 преписки;
М. Александрова - 8 ДП и 11 преписки;
Вл. Райчева - 5 ДП и 8 преписки;
Д.Христова - 8 ДП и 8 преписки;
М. Миков - няма ДП и 1 преписка;
В. Пашев - 4 ДП и 4 преписки;
М. Димитрова - няма ДП и  преписки;
Б. Борисов - няма ДП и 1 преписка;
П. Йорданов - 1 ДП и 12 преписки;
Г. Георгиев - 2 ДП и 19 преписки.

Бяха проверени следните преписки и досъдебни производства, намиращи се
за решаване при прокурорите:

-Пр. пр. № 1712/2020 г. по описа на РП Габрово,  наблюдаващ прокурор
Пашев;

-Пр. пр. № 2151/2020 г. по описа на РП Габрово,  наблюдаващ прокурор
Миков.

-Пр. пр. № 2073/2020 г. по описа на РП Габрово,  наблюдаващ прокурор
Христова;

-Пр. пр. № 1658/2020 г. по описа на РП Габрово,  наблюдаващ прокурор
Райчева

-Пр. пр. № 2025/2020 г. по описа на РП Габрово,  наблюдаващ прокурор
Александрова

-Пр. пр. № 1375/2020 г. по описа на РП Габрово,  наблюдаващ прокурор
Илиев

-Пр. пр. № 2053/2020 г. по описа на РП Габрово,  наблюдаващ прокурор
Дичева;
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-Пр. пр. № 1693/2019 г. по описа на РП Габрово, ДП № 523/2019 г. по описа
на РУ Габрово,  наблюдаващ прокурор Пашев.

-Пр. пр. № 1676/2020 г. по описа на РП Габрово, ДП № 360/2020 г. по описа
на РУ Габрово,  наблюдаващ прокурор Райчева

-Пр. пр. № 1583/2020 г. по описа на РП Габрово, ДП № 340/2020 г. по описа
на РУ Габрово,  наблюдаващ прокурор Христова

-Пр. пр. № 1011/2020 г. по описа на РП Габрово, ДП № 230/2020 г. по описа
на РУ Габрово,  наблюдаващ прокурор Александрова

-Пр. пр. № 1320/2020 г. по описа на РП Габрово, ДП № 294/2020 г. по описа
на РУ Габрово,  наблюдаващ прокурор Илиев

-Пр. пр. № 2256/2019 г. по описа на РП Габрово, ДП № 562/2019 г. по описа
на РУ Габрово,  наблюдаващ прокурор Дичева.

От проверката се установи, че всички преписки и досъдебни производства,
постъпили за решаване в РП Габрово, са в едномесечния срок за произнасяне на
наблюдаващите прокурори.

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.
54, ал. 1, т. 2 ЗСВ

 1.Наказателно-съдебен надзор

През 2019 г. са внесени в съда 318 обвинителни акта. От тях, по
образувани ДП през проверявания период - 197, по образувани ДП в предходни
години - 121.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове  - 8.
Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК – 1.

1.Невнесени в седмодневния срок – няма.
2.Неотстранени очевидни фактически грешки - няма

Решени от съда дела по обвинителен акт са 158. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 101, протестирани – няма.
- Оправдателни присъди по общия ред – 5, от тях 4 са протестирани, като

2 протеста са уважени, 1 е неуважен и 1 е неразгледан.
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/ - 52, няма протести.
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/- няма.
- Споразумения в хода на съдебното следствие – общо 142
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През 2018 г. са внесени в съда 217 обвинителни акта. От тях, по
образувани ДП през проверявания период - 128, по образувани ДП в предходни
години - 89.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове – 1.
Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1 от НПК –
няма.

1.Невнесени в седмодневния срок – няма.
2.Неотстранени очевидни фактически грешки - няма

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 120. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 82, от тях протестирани няма.
- Оправдателни присъди по общия ред – 5, от тях протестирани 4, като 2

протеста са уважени и 2 са неуважени..
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл.от

НПК/ - 33, не са протестирани.
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл.от

НПК/- няма.
- Споразумения в хода на съдебното следствие – общо 109.

На случаен принцип бяха проверени следните досъдебни производства,
внесени с прокурорски акт през 2018 г. и 2019 г. и върнати от съда:

ПД № 69/2017 г., ДП № 28/2017 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. №
83/2017 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Митко Илиев.
Досъдебното производство е започнало на 19.01.2017 г. срещу ИИ за
престъпление по чл. 345, ал.1 НК. С постановление от 15.03.2017 г. едно лице е
привлечено като обвиняем. Постановлението е докладвано по реда на чл. 219,
ал. 1 НПК, като в горния десен ъгъл е посочена дата, име на прокурора и
подпис. Делото е постъпило в прокуратурата на 22.03.2017 г., с мнение за съд и
на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК и по
чл. 345, ал. 2, във вр. ал. 1 от НК, който е внесен в съда с писмо от 24.04.2017
г.,  с деловодна обработка. С присъда № 419 от 17.07.2017 г.  по НОХД №
589/2017 г.  РС Габрово е признал подсъдимия за виновен и му е наложил
наказание. С решение № 3 от 18.01.2018 г. по ВНОХД № 149/2017 г. ОС
Габрово е отменил изцяло присъдата и е върнал делото на същия съд за ново
разглеждане.  С протоколно определение от 09.02.2018 г. по НОХД № 90/2018
г. РС Габрово е прекратил съдебното производство и е върнал делото на
прокуратурата, поради констатирани съществени и отстраними нарушения в
обвинителния акт, а именно в обстоятелствената част на ОА прокурорът не е
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посочил начина на извършване на престъпленията, както и доказателствата на
които се установяват посочените обстоятелства. Делото е върнато в
прокуратурата на 23.02.2018 г. Попълнена е форма приложение №5, която е
приложена към наблюдателната преписка. С постановление от 23.03.2018 г.
производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК
Постановлението е влязло в сила на 07.04.2018 г.

ПД № 33/2018 г., ДП № 89/2017 г. по описа на ОДМВР Габрово, пр.
пр. № 556/2017 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Митко
Илиев. Досъдебното производство е образувано с постановление от 25.07.2017
г. срещу ИИ за престъпление по чл. 227б, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Делото е
постъпило в прокуратурата на 11.10.2017 г., за доклад по реда на чл. 219 от
НПК, ведно с  проект на  постановление за привличане на обвиняем. С
постановление от 16.10.2017 г. делото е върнато от наблюдаващия прокурор за
предявяване на обвинението, съгласно приложеното постановление. На
23.11.2017 г. делото е постъпило в РП Габрово на доклад по чл. 226, ал. 1 НПК.
Делото е постъпило в прокуратурата на 04.01.2018 г., с приключено
разследване и с мнение за предаване съд. Изготвено е постановление от
02.02.2018 г. с предложение за освобождаване на наказателна отговорност и
налагане на административно наказание на едно лице за извършено
престъпление по чл. 227 б, ал. 2, вр. ал. 1 НК, което е внесено в съда с писмо от
02.02.2018 г. С разпореждане №78/06.02.2018 г. съдия докладчик по АНД №
141/2018 г. по описа на РС Габрово е прекратил съдебното производство и е
върнал делото на прокуратурата, тъй като е приел, че в случая не е налице едно
от императивните изисквания  за приложението на посочения правен институт,
а именно това по чл. 78 а, ал. 1, б. б от НК, изискващо деецът да не е осъждан
за престъпление от общ характер. Делото е върнато в прокуратурата на
20.02.2018 г. Изготвен е обвинителен акт, който е внесен в съда с писмо от
21.02.2018 г. В кориците на делото се съдържа копие от съдебен акт.

ДП № 523/2014 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр.№ 1638/2014 г. по
описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Владимира Райчева.
Досъдебното производство е образувано  с постановление от 15.01.2015 г. на
прокурор Райчева срещу НИ за престъпление по чл. 206, ал. 1 НК. Делото е
постъпило в прокуратурата,  след приключване на разследването на 24.01.2019
г,. с мнение за повдигане на обвинение.  Изготвен е обвинителен акт срещу две
лица - срещу първото за престъпление по чл. 206, ал.1 НК и срещу второто за
престъпление по чл. 309, ал.1 НК, който е внесен в съда с писмо от 22.02.2019
г., с деловодна обработка. С протоколно определение № 190/03.04.2019 г. по
НОХД № 201/2019 г. съдът е прекратил съдебното производство и е върнал
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делото на прокуратурата. Срещу това определение е подаден частен протест от
наблюдаващия прокурор. С определение №130/08.05.2019 г. по ВЧНД №
49/2019 г. ОС Габрово е потвърдил определението на РС Габрово. Делото е
постъпило в РП Габрово на 13.05.2019 г. Изготвен е нов обвинителен акт,
който е внесен в съда с писмо от  29.05.2019 г.  С присъда от 17.06.2020 г. по
НОХД № 530/2019 г. РС Габрово е признал единия от подсъдимите за невинен
и го е оправдал по повдигнатото обвинение, а другия подсъдим е признал за
виновен. Срещу присъдата е подаден протест от наблюдаващия прокурор от
02.07.2020 г. В кориците на делото се съдържа копие от съдебен акт.

Бяха проверени и досъдебни производства по които са внесени
обвинителни актове в съда през 2018г. и 2019г. както следва:

ПД № 162/2019 г., ДП № 467/2018 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр.
№ 1304/2018 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Митко
Илиев. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 11.06.2019 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу
едно лице за извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1,
вр. чл. 63,  ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 НК, който е внесен в РС Габрово с писмо
от 28.06.2019 г. С присъда № 520/11.11.2019 г. по НОХД № 678/2019 г.
подсъдимият е признат за виновен. Присъдата е влязла в сила на 27.11.2019 г.

ПД № 74/2019 г., ДП № 24/2018 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр.№
48/2018 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Пламена
Дичева. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 30.01.2019 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 12.02.2019 г.
наказателното производство е частично прекратено, в частта в която е водено
срещу В.В. за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, във вр. чл. 209, ал. 1 НК и
срещу Г.Х. за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал.1 от НК.
Частично е прекратено и в частта, в която е водено срещу В.П. за престъпление
по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1 НК. Постановлението е влязло в сила на
21.03.2019 г. Изготвен е обвинителен акт срещу две лица - за първото за
извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209 ал.1, вр. чл. 26, ал. 1
НК и за второто за извършено престъпление по чл. 211, пр. 3, вр. чл. 210, ал. 1,
т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 29, ал.1, б. а и б. „б“, вр. чл. 26, ал. 1 НК, който е
внесен в РС Габрово с писмо от 21.03.2019 г. Копие от присъдата не е
приложен по наблюдателната преписка, на корицата е отбелязано, че и на
двамата подсъдимите е наложено наказание ЛОС.
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ПД № 272/2019 г., ДП № 24/2019 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр.№
233/2019 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Дора Христова.
Досъдебното производство е  постъпило в прокуратурата, с приключило
разследване на 02.09.2019 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено
на наблюдаващия прокурор. С постановление от 20.09.2019 г. наказателното
производство е частично прекратено срещу В.В. за престъпление по чл. 235,
ал. 1 НК. Постановлението е влязло в сила на 26.10.2019 г. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице  за извършено престъпление по чл. 235, ал. 6,
вр. ал. 1 НК, който е внесен в РС Габрово с писмо от 30.10.2019 г. С присъда
№568/04.12.2019 г. по НОХД № 1115/2019 г. съдът е признал подсъдимия за
виновен за извършено престъпление по чл. 235, ал. 6 вр. ал.1, като на
основание чл.78 а ал. 1 НК го освобождава от наказателна отговорност и му
налага административно наказание глоба. Със същата присъда подсъдимият е
признат за невинен и е оправдан по повдигнатото му по-тежко обвинение за
престъпление по чл. 235, ал. 1 НК. Присъдата е влязла в сила на 20.12.2019 г.

ПД № 315/2019 г., ДП № 70/2019 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр.№
327/2019 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Владимира
Райчева. Досъдебното производство е  постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 14.11.2019 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу
едно лице  за извършено престъпление по чл. 196 ал. 1, т. 1, вр. чл. 194 ал.1, вр.
чл.  29,  ал.  1  б.  „а“  и б.  „б“  НК,  който е внесен в РС Габрово с писмо от
12.12.2019 г. Към наблюдателната преписка не е приложен акта на съда, но на
корицата е посочено, че е одобрено споразумение, с което подсъдимият е
признат за виновен и му е наложено наказание ЛС.

ПД 185/2019 г., ДП № 18/2019 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. №
97/2019 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Милена
Александрова. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 10.07.2019 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу
едно лице  за извършено престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 НК,
който е внесен в РС Габрово с писмо от 18.07.2019 г. С присъда №
511/04.11.2019 г. по НОХД № 736/2019 г. подсъдимият е признат за виновен.
Присъдата е влязла в сила на 20.11.2019 г.

ПД № 117/2019 г., ДП № 96/2019 г. по описа на Агенция Митници, пр.
пр. № 494/2019 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Л.
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Рачева. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 25.04.2019 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу
едно лице  за извършено престъпление по чл. 234, ал. 1 НК, който е внесен в
РС Габрово с писмо от 14.05.2019 г. С протоколно определение №
317/17.06.2019 г. по НОХД № 500/2019 г. е одобрено споразумение, с което
подсъдимият е признат за виновен.

ПД № 217/2019 г., ДП № 59/2019 г. по описа на ОДМВР Габрово, пр.
пр.№ 628/2019 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Милен
Миков. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 24.07.2019 г., с мнение за съд и е разпределено на
наблюдаващия прокурор на 05.08.2019 г. Изготвен е обвинителен акт срещу
две лица, срещу едното за извършено престъпление по чл. 354в, ал. 1, вр. чл.
20, ал. 2 вр. ал. 1 НК, за престъпление по чл. 354 а, ал. 3, т. 1 НК, за
престъпление по чл. 354в, ал.1 НК, за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 НК и
за другото лице за извършено престъпление по чл. 354в, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2,
вр. ал. 1 НК, който е внесен в РС Габрово с писмо от 26.08.2019 г. По делото не
е приложен акта на съда, но на корицата е отбелязано, че подсъдимите са
признати за виновни и им е наложено наказание ЛС.

Бяха проверени още:

- ПД № 1/2018 г., ДП № 11/2017 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. №
273/2017 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор М. Илиев;
- ПД № 203/2018 г., ДП № 344/2018 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. №
926/2018 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Пламена
Дичева;
- ПД № 195/2018 г., ДП № 2/2017 г. по описа на ТСБОП  В. Търново, пр.
пр. № 1896/2016 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор М.
Александрова;
- ПД № 214/2018 г., ДП № 573/2017 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. №
1524/2017 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор В.
Райчева;
- ПД № 75/2018 г., ДП № 19/2018 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. №
50/2018г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Дора
Христова;
- ПД № 156/2018 г., ДП № 211/2018 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. №
548/2018 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор М. Миков.
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ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2019г. - общо 13. Разгледани от съда -13,
неодобрени от съда- няма.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2018г. – общо 5, Разгледани от съда -5,
неодобрени от съда- няма.

На случаен принцип бяха проверени внесени  в съда през проверявания
период споразумения за решаване на делото в досъдебното производство:

Сл.д.  № 3/17  г.  по описа на ОСлО към ОП Габрово,  пр.  пр.  №
1481/2016 г. по описа на РП Габрово, наблюдава прокурор Пламена
Дичева. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
20.02.2018 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвени са споразумения с две лица, с едното за
извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК и с
другото за извършено престъпление по  чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр.
ал. 1 НК, които са внесени в РС Габрово с писмо от 06.03.2018 г. С протоколно
определение № 176 от 26.03.2018 г. по НОХД № 279/2018г.,  съдът е одобрил
споразуменията.

Сл.д № 77/17 г. по описа на ОСлО към ОП Габрово, пр. пр. №
729/2017 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Митко Илиев.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
23.01.2018 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение с едно лице за извършено
престъпление по  чл. 227б, ал. 2, вр. ал. 1 НК, което е внесено в РС Габрово с
писмо от 15.02.2018 г. С протоколно определение № 110 от 21.02.2018 г. по
НОХД № 184/2018г.,  съдът е одобрил споразумението.

БП № 200/18  г.  по описа на РУ Габрово,  пр.  пр.  № 536/2018  г.  по
описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Дора Христова. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 12.04.2018 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение с едно лице за извършено престъпление по  чл. 345
ал. 2, вр. ал. 1 НК, което внесено в РС Габрово с писмо от 16.04.2018 г. С
протоколно определение № 214 от 20.04.2018 г. по НОХД № 434/2018г.,  съдът
е одобрил споразумението.



36

ДП № 25/17 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 72/2017 г. по описа
на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Милена Александрова. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 27.05.2019 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение от 19.06.2019 г. с едно лице за извършено
престъпление по  чл. 343, ал. 3, пр. 3 б. „а“ пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1  НК,
което е внесено в РС Габрово с писмо от 19.06.2019 г. С протоколно
определение от 25.06.2019 г. по НОХД № 631/2019г.,  съдът е одобрил
споразумението.

ДП № 36/19 г. по описа на Агенция Митници, пр. пр. № 2046/2018 г.
по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Митко Илиев. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 21.08.2019 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение с едно лице за извършено престъпление по  чл. 234,
ал.  3,  вр.  ал.  1,  вр.  чл.  28,  ал.  1,  вр.  чл.  26,  ал.  1  НК,   което е внесено в РС
Габрово с писмо от 05.09.2019 г. С протоколно определение № 432 от
16.09.2019 г. по НОХД № 925/2019г.,  съдът е одобрил споразумението.

ДП № 124/18 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 209/2018 г. по
описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Владимира Райчева. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 25.03.2019 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение от 19.04.2019 г. с едно лице за извършено
престъпление по  чл. 343, ал. 3, пр. последно, б. „а“, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 342,
ал. 1  НК, което е внесено в РС Габрово с писмо от 19.04.2019 г. С протоколно
определение от 24.04.2019 г. по НОХД № 425/2019г.,  съдът е одобрил
споразумението.

ВНЕСЕНИ през 2019 г. в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК - общо 46. Решени от
съда – 52, от тях 49 уважени и 3 върнати от съда.

ВНЕСЕНИ през 2018 г. в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК - общо 24. Върнато
от съда предложения- 1.
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На случаен принцип бяха проверени внесени в съда през  2019г. и
2018г. предложения по реда на чл. 375 НПК за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание при
условията на чл. 78а НК:

Сл.д. № 11/18 г.  по описа на ОСлО към ОП Габрово, пр. пр. №
1264/18 г. по описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Пламена
Дичева. Делото е постъпило в прокуратурата на 27.08.2018 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.  Изготвено е
постановление от 31.08.2018 г. по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено
освобождаване от наказателна отговорност на едно лице за извършено
престъпление по чл. 313, ал. 3, вр. ал. 1 НК. На същата дата постановлението е
внесено с писмо, деловодно обработено. С Решение № 482/03.10. по АНД №
1101/2018 г. РС Габрово е признал за виновен обвиняемия и на основание
чл.78а, ал. 1 го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание глоба. Решението е влязло в сила на 19.10.2018 г.

ДП № 622/17 г.  по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 1432/17 г. по описа
на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Митко Илиев. Делото е постъпило в
прокуратурата на 28.12.2017 г., с мнение за съд и на 02.01.2018 г. е
разпределено на наблюдаващия прокурор.  Изготвено е  постановление от
30.01.2018 г. по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване от
наказателна отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл. 343в,
ал. 2 НК. На същата дата постановлението е внесено с писмо, деловодно
обработено. С Решение № 122/26.02.2018 г. по НАХД № 123/2018 г. РС
Габрово е признал за виновен обвиняемия и на основание чл.78 а ал.1 същият е
освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно
наказание глоба. Решението е влязло в сила на 14.03.2018 г.

ДП № 365/17 г.  по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 877/17 г. по описа
на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Милена Александрова. Делото е
постъпило в прокуратурата на 19.12.2017 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор.  Изготвено е  постановление от
19.01.2018 г. по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване от
наказателна отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл. 343,
ал. 1, б. „б“ пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1 НК. На същата дата постановлението е
внесено с писмо, деловодно обработено. С Решение № 99/16.02.2018 г. по АНД
№ 100/2018 г. РС Габрово е признал за виновен обвиняемия и на основание
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чл.78 а ал.1 същият е освободен от наказателна отговорност и му е наложено
административно наказание глоба. С решение № 32/17.05.2018 г. по ВАНД №
28/2018 г. ОС Габрово е потвърдил решението на РС Габрово. Решението е
влязло в сила на 17.05.2018 г.

ДП № 784/16 г.  по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 1698/16 г. по описа
на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Владимира Райчева. Делото е
постъпило в прокуратурата на 09.11.2018 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор.  Изготвено е  постановление от
06.12.2018 г. по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване от
наказателна отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл. 343
ал.1, б. „б“, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1 НК. На същата дата постановлението е
внесено с писмо, деловодно обработено. С Решение № 100/18.02..2019 г. по
АНД № 1541/2018 г. РС Габрово е признал за виновен обвиняемия и на
основание чл.78 а ал.1 същият е освободен от наказателна отговорност и му е
наложено административно наказание глоба. Решението е влязло в сила на
06.03.2019 г.

ДП № 657/17 г.  по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 1495/17 г. по описа
на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Милен Миков. Делото е постъпило в
прокуратурата на 11.12.2017 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор.  Изготвено е  постановление от
02.01.2018 г. по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване от
наказателна отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл. 343в,
ал.3, вр. ал.1 НК. На същата дата постановлението е внесено с писмо,
деловодно обработено. С Решение № 154/14.03.2018 г. по АНД № 4/2018 г. РС
Габрово е признал за виновен обвиняемия и на основание чл.78 а ал.1 същият е
освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно
наказание глоба. Решението е влязло в сила на 30.03.2018 г.

ДП № 433/17 г.  по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 1020/17 г. по описа
на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Дора Христова. Делото е постъпило
в прокуратурата на 09.08.2018 г., с мнение за съд и на 13.08.2018 г. е
разпределено на наблюдаващия прокурор.  Изготвено е  постановление от
10.09.2018 г. по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване от
наказателна отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл. 354в,
ал. 5, вр. ал. 1 НК. На същата дата постановлението е внесено с писмо,
деловодно обработено. С Решение № 501/11.10.2018 г. по АНД № 1121/2018 г.
РС Габрово е признал за виновен обвиняемия и на основание чл. 78 а, ал. 1
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същият е освободен от наказателна отговорност и му е наложено
административно наказание глоба. Решението е влязло в сила на 27.10.2018 г.

Бяха проверени още:

ДП № 187/2019 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 813/19 г. по описа
на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Пламена Дичева;

ДП № 6/2019 г. по описа на ОДМВР Габрово, пр. пр. № 206/19 г. по
описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Митко Илиев;

ДП № 101/2018 г. по описа на ОДМВР Габрово, пр. пр. № 665/18 г. по
описа на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Милена Александрова;

ДП № 718/2018 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 2015/18 г. по описа
на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Владимира Райчева;

ДП № 341/2018 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 909/18 г. по описа
на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Милен Миков;

ДП № 694/2017 г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 1564/17 г. по описа
на РП Габрово, наблюдаващ прокурор Дора Христова;

При проверка на делата, внесени в съда с обвинителен акт, споразумение
и постановление с предложение по реда на чл. 375 от НПК се установи, че
произнасянията на прокурорите са в срока по чл. 242, ал. 4 от НПК.

Наблюдателните преписки по досъдебните производства, се
окомплектоват с материали, касаещи наказателното производство в
досъдебната и съдебната му фаза. Актовете на съда, като цяло, се прилагат
по наблюдателните преписки.

В прокуратурата се водят книги за обвинителните актове, за
споразуменията и за предложенията по чл. 78а НК. Същите се водят редовно
и коректно, съдържат необходимите реквизити за проследяване на
срочността и кореспондират с материалите по проверените преписки.

От предоставената от РП Габрово статистика е видно, че през
проверявания период броя на върнатите от съда дела, отнесен към общия
брой внесени актове е  нисък. През 2019г. от общо внесените 377 прокурорски
актове, 11 са върнати от съда (2.9%), а през 2018г. от общо внесените 246
прокурорски актове са върнати от съда 2 (0.8%). От тази статистика и
проверката на конкретни дела,  може да се направи извод за добра работа на
прокурорите по наказателно-съдебния надзор.
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Създадената организация по този надзор е в съответствие с
„Указанията за подобряване на работата на ПРБ по наказателно-съдебния
надзор”, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017 г. на главния прокурор.

УЧАСТИЕ в съдебни заседания по наказателни дела през проверявания
период:

- общо участие на прокурори – 801 /за 2018 г. – 569/;
- средномесечна натовареност на прокурор за 2019г.– 6,8 /за 2018 г. -7,3/;
- чл. 144, ал. 2 от ЗСВ за 2019г. – 104 /за 2018 г. -106/
- отлагане на заседания поради неявяване на прокурор – няма за

проверявания период;

2.Организация по изпълнение на наказанията

През 2019г. са приведени в изпълнение 213 присъди. Неприведени
присъди в срок -няма, отлагания на изпълнението на наказанието - няма.

През 2018г. са приведени в изпълнение 178 присъди. Неприведени
присъди в срок – няма. Отлагания на изпълнението на наказанието – няма.

Организацията по изпълнението на наказанията се проследи по
материалите по присъдните преписки и Книгата за изпълнение на присъдите.

На случаен принцип бе извършена проверка на:

Присъдна преписка № Р 173/2019 г., наблюдаващ прокурор Пламена
Дичева.  С протоколно определение № 465 от 10.10.2019 г. по НОХД №
957/2019 г. РС Габрово е одобрил постигнато споразумение, с което
подсъдимият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 343 б,
ал.1 НК и му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест
месеца. На основание чл. 343г, във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК подсъдимият ще
търпи и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца.
На основание чл. 59, ал. 4 НК е приспаднато времето, през което подсъдимият
е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от
16.09.2019 г. Определението е постъпило за изпълнение в РП Габрово на
11.10.2019 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. С писмо от 11.10.2019 г. определението е изпратено
на началника на сектор пътна полиция при ОД на МВР Габрово. С писмо от
същата дата определението е изпратено за изпълнение и на началника на
Областно звено Габрово при ГДО. С писмо, постъпило в прокуратура на
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15.10.2019 г., началника на Областно звено е уведомил прокуратурата, че
лицето е задържано в РС „ИН“ Арест Габрово на 15.10.2019 г. и е изпратено за
изтърпяване на наказание в Затвор гр. Ловеч. С писмо, постъпило в РП
Габрово на 17.10.2019 г. началникът на сектор „Пътна полиция“ е уведомил, че
наказанието лишаване от право да управлява МПС се изпълнява. С писмо от
17.10.2019 г. РП Габрово е уведомила РС Габрово, че се изпълнява наказанието
лишаване от право да управлява МПС, с начало 16.09.2019 г. С писмо
постъпило в РП Габрово на 24.10.2019 г., началникът на Затвора Ловеч е
уведомил, че лицето е постъпило на 15.10.2019 г. и търпи наказание с начало
15.10.2019 г. С писмо от  24.10.2019 г. РП Габрово е уведомила РС Габрово за
началото за приведеното в изпълнение наказание лишаване от свобода. С
писмо, постъпило в прокуратурата на 27.02.2020 г., началникът на Затвора гр.
Ловеч е уведомил, че лицето е изтърпяло наказанието лишаване от свобода на
26.02.2020 г., с помощта на 1 м. и 19 дни от работа и е освободен на същата
дата. С писмо от  27.02.2020 г. РП Габрово е уведомила РС Габрово, че лицето
е изтърпяло наказанието. С писмо, постъпило в прокуратурата на 21.05.2020 г.
началникът на сектор „Пътна полиция“ е уведомил, че наказанието лишаване
от право да управлява МПС е изпълнено на 16.05.2020 г. С писмо от 21.05.2020
г. РП Габрово е уведомила РС Габрово.

Присъдна преписка № Р 113/2018 г., наблюдаващ прокурор Митко
Илиев.  С присъда № 210 от 18.04.2018 г. по НОХД № 139/2018 г. на РС
Габрово подсъдимият е признат за виновен и осъден на две години лишаване
от свобода. Присъдата е потвърдена с  решение № 57/02.07.2018 г. по ВНОХД
№65/2018 г. по описа на ОС Габрово. Присъдата е влязла в сила на 02.07.2018
г. С писмо от 04.07.2018 г. е постъпила в РП Габрово за изпълнение и с
протокол за избор от същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.
С писмо от  04.07.2018 г. присъдата е изпратена за изпълнение на началника на
Областно звено Габрово при ГДО. С писмо от същата дата РП Габрово е
уведомила ОС Габрово и РС Габрово. С писмо, постъпило в прокуратурата на
11.07.2018 г., началникът на ОЗ Охрана Габрово е уведомил, че осъденият е
задържан в следствения арест гр. Габрово на 06.07.2018 г. и е изпратен в
Затвора гр. Ловеч. С писмо, постъпило в прокуратурата на 23.07.2018 г.,
началникът на Затвора Ловеч е уведомил, че лицето е постъпило на 10.07.2018
г. и търпи наказание, с начало 06.07.2018 г. С писмо от 30.07.2018 г. РП
Габрово е уведомила РС Габрово за началото на изтърпяване на наказанието. С
писмо, постъпило в прокуратурата на 28.01.2020 г., началникът на Затвора гр.
Ловеч е уведомил, че лицето е изтърпяло наказанието на 24.01.2020 г., с
помощта на 5 месеца и 12 дни от работа и на същата дата е освободено. С
писмо от 28.01.2020 г. РП Габрово е уведомила РС Габрово за изтърпяното
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наказание. По преписката се съдържат всички пощенски пликове, с които са
постъпвали входящите документи.

От проверката се установи, че след получаване на присъдите, същите
се изпращат незабавно за изпълнение, а прокуратурата своевременно
уведомява съда за привеждането им в изпълнение и края на изтърпяване на
наказанието. Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се
подреждат хронологично, в отделни присъдни преписки. Пликовете на
постъпващата поща се съхраняват по преписките.

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен
служител и записванията кореспондират изцяло с материалите по
присъдните преписки. За 2018г. и 2019г. е удостоверявана ежемесечна
проверка на воденето на Книгата от прокурора, но същата не е в
съответствие с Указания за дейността на прокуратурата по надзора върху
изпълнение на наказанията и други принудителни мерки, утвърдено със
заповед № 5306/24.11.2014 г. на Главния прокурор. В книгата е посочено само
дата на извършената проверка и подпис на проверяващия, като не са
отразени констатациите, съгласно изискването на чл. 68 от Указанието.
След разговор с административния ръководител, същият предприе мерки
за отстраняването на констатирания пропуск.

3. Гражданско-съдебен надзор:
граждански дела с участие на прокурор през 2019г. - общо 12.
- предявени граждански искове от прокурор - няма
- обжалвани съдебни решения от прокурор – 1.
граждански дела с участие на прокурор през 2018г. - общо 9.
- предявени граждански искове от прокурор – няма.
- обжалвани съдебни решения от прокурор – 1.

4. Административно-съдебен надзор
- извършени проверки от прокурора, съгласно плана на прокуратурата- за

2019г. 15, за 2018г. 4
-извършени проверки от прокурора, възложени от горестоящите

прокуратури – за 2019 г. 21; за 2018-2;

         5. Организация на работа по надзора за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите.

 5.1. Получени и образувани преписки – общ брой за 2019г.- 74 / за 2018г.
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– 9/
 От тях :

-образувани по инициатива на прокурора – общ брой за 2019г. - 66
/за 2018г. – 9/;

-образувани по искане на граждани и организации за 2019г. – 8 / за
2018г. –няма/

 5.2. Решени преписки 2019 г.– 50, за 2018г.– 8
- подадени протести за 2019г.- 12,  от тях 8 уважени, 1 неуважен и 3
неразгледани; за 2018г. – 4, от които 2 неуважени и 2 неразгледани.

 6. Останали нерешени преписки за 2019г.- 24, с неприключена проверка
17, при прокурор за решаване 7, за 2018г. -1

На случаен принцип бе извършена проверка на:
Пр. пр. № 30/2019 г. по описа на РП Габрово. Преписката съдържа

решение на кмета на Община Габрово и издадени от кмета Заповеди. След
запознаване с материалите по преписката, наблюдаващият прокурор Милен
Миков се е произнесъл с резолюция от 25.10.2019 г., в която е посочено, че не
са налице данни за намеса на РП Габрово.

Пр. пр. № 30/2018г. по описа на РП Габрово. Преписката съдържа
материали на Община Габрово, а именно решения на общината и заповеди на
кмета на Община Габрово. Преписката е приключила с резолюция от
27.07.2018 г. на прокурор Вл. Райчева, в която е посочено, че не са налице
основание за предприемане на мерки от страна на РП Габрово, по реда на НЗ.

Преписките, заведени в РП Габрово и отнасящи се до общия надзор за
законност, се приключват със съответния формален акт –резолюция, съгласно
утвърдената със заповед на главния прокурор Методика за взаимодействие на
прокуратурата с контролните органи при противодействие на
закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и
правата на гражданите.

Въз основа на извършената проверка от ИВСС се налагат следните

ИЗВОДИ:

При извършване на настоящата планова проверка беше проверено
изпълнението на препоръките, дадени в Акта за резултати от
предходната проверка. Установи се, че в РП Габрово реално се изпълняват
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дадените от ИВСС препоръки, свързани с подобряване организацията на
административната и прокурорската дейност.

Деловодните книги, регистри и дневници в Районна прокуратура
Габрово, са водени редовно и съгласно изискванията на Правилника за
администрацията на Прокуратурата на Република България и съответните
указания на Върховна касационна прокуратура. В Книгата за изпълнение на
присъдите се установи, че удостоверяваната ежемесечна проверка на
прокурора, не е в съответствие с Указания за дейността на прокуратурата
по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки,
утвърдено със заповед № 5306/24.11.2014 г. на Главния прокурор. В книгата е
посочено само дата на извършената проверка и подпис на проверяващия, като
не са отразени констатациите, съгласно изискването на чл. 68 от
Указанието. След разговор с административния ръководител, същият
предприе мерки за отстраняването на констатирания пропуск.

Изходящите документи /прокурорски актове/ не са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ. След проведен разговор с административния
ръководител, същият издаде Заповед №325/30.09.2020 г. всички служители,
които отговарят за окомплектоване на изходящата кореспонденция
задължително да поставят изходящ номер и дата на първия лист в горния
ляв ъгъл на документа, в съответствие с Инструкцията за деловодната
дейност и документооборота в ПРБ.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на
случайното разпределение. Действащата заповед на административния
ръководител е в съответствие с Правилата за приложение на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на
„случайния подбор“ в прокуратурата, утвърдени със Заповед № РД-02-
41/14.10.2015 г. на главния прокурор.

Установи се, че в РП Габрово е създадена необходимата организация за
приемане, съхранение и предаване на ВД, съобразно ПАПРБ, както и за
съхранение на пари и ценности, в изпълнение на  разпоредбата на чл. 110, ал. 5
от НПК  и указание изх. № 4134/2012г от 22.04.2014г. на главния прокурор.

Възложените от прокурорите  предварителни проверки се извършват в
указаните от тях срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 от ЗСВ. След
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приключване на проверката, наблюдаващите прокурори се произнасят в
кратки срокове. Констатира се, че проверките се възлагат от прокурорите с
писмо, деловодно изведено, а не с писмена разпореждане, съгласно Указание за
приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед № РД-02-
30/01.11.2016г. на главния прокурор.

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство се администрират своевременно и се изпращат по
компетентност на горестоящата прокуратура. При отмяна на
постановленията и разпореждане за извършване на допълнителна проверка,
наблюдаващите прокурори изпращат с писма отменителните постановления
на полицейските органи, без да дават конкретни указания за
обстоятелствата, които следва да бъдат установени, както и способите за
установяването им. След проведен разговор с административния
ръководител, в хода на проверката същият издаде Заповед №
326/30.09.2020г., с която разпореди на наблюдаващите прокурори да
възлагат всички проверки по чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ с разпореждане, а в
случаите на отменен прокурорски акт от горестоящата прокуратура, с
конкретни указания за обстоятелствата, които трябва да бъдат
установени, преписките да се изпращат с разпореждане за допълване на
проверката до ръководителя на компетентния орган.

При проверката на конкретните преписки се констатира също, че
административния ръководител удължава срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ на
възложените проверки с писмо, а не с писмена резолюция, съобразно т. IV. 9.1
от Указание за приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед
№ РД-02-30/01.11.2016г. на главния прокурор. След проведен разговор, този
пропуск беше реално отстранен, още в хода на комплексната проверка.

От проверката се установява, че по всички спрени дела срещу известен
извършител и неизвестен извършител наблюдаващите прокурори са
осъществявали необходимия контрол. Във всички постановления за спиране, се
съдържат указания към органите на полицията периодично да докладват
резултатите от проведените ОИМ. По всички проверени дела регулярно е
предоставяна информация за резултатите от издирването, като при
необходимост наблюдаващите прокурори са изпращали напомнителни писма
за предоставяне на справката.  Лицата, поради чието отсъствие са били
спрени делата,  са били обявени за издирване.

От предоставената от РП Габрово информация е видно, че през
проверявания период малък брой постановления за прекратяване на
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наказателното производство са били обжалвани /през 2018г. от общо
прекратени 597 досъдебни производства са обжалвани 17 постановления /от
тях 7 пред съда и 10 пред по-горестоящата прокуратура/, т.е. 2.9%; през
2019г. от общо прекратени 542 досъдебни производства са обжалвани 18
постановления /от тях 14 пред съда и 4 пред по-горестоящата прокуратура/,
т.е. 3,3%/. Сравнително голям, обаче е броя на отменените актове /през
2018г. от общо обжалваните 17 постановления 10 са отменени, т.е. 58,8%, / 3
постановления са служебно отменени/ , а през 2019г. от общо обжалваните
18 постановления, 9 са отменени, т.е. 50%, /2 служебно отменени
постановления/. Тази статистика, както и проверката на конкретни дела,
налага извода за необходимост от ефективен контрол върху разследването от
страна на наблюдаващите прокурори и от повече прецизност в анализа на
доказателствата, при постановяване на акта за прекратяване. Следва да се
отбележи, че отмяната на постановленията и връщането на делата за
събиране на нови доказателства, при всички случаи води до забавяне на
наказателното производство.

 Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверява с попълване на
бланковата форма за доклад в постановлението за привличане.

Удостоверява се и провеждането на доклада по чл. 226, ал. 1 от НПК.

Съгласно предоставената справка от РП Габрово през 2018 и 2019 г.
всички досъдебни производства са решени от прокурорите в срок от 1
месец, считано от датата на разпределянето им за решаване. Установи се
също, че преписките и досъдебните производства, постъпили за решаване в
РП Габрово към момента на извършване на проверката, са в едномесечния
срок за произнасяне на наблюдаващите прокурори.

При проверка на делата, внесени в съда с обвинителен акт, споразумение
и постановление с предложение по реда на чл. 375 от НПК се установи, че
наблюдателните преписки по досъдебните производства, се окомплектоват с
материали, касаещи наказателното производство в досъдебната и съдебната
му фаза. Актовете на съда, като цяло, се прилагат по наблюдателните
преписки.

От предоставената от РП Габрово статистика е видно, че през
проверявания период броят на върнатите от съда дела, отнесен към общия
брой внесени актове е  нисък. През 2019г. от общо внесените 377 прокурорски
актове, 11 са върнати от съда /2.9%/, а през 2018г. от общо внесените 246
прокурорски актове са върнати от съда 2 /0.8%/. От тази статистика и
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проверката на конкретни дела,  може да се направи извод за добра работа на
прокурорите по наказателно-съдебния надзор.

Създадената организация по този надзор е в съответствие с
„Указанията за подобряване на работата на ПРБ по наказателно-съдебния
надзор”, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017 г. на главния прокурор.

От проверката се установи, че след получаване на присъдите, същите се
изпращат незабавно за изпълнение, а прокуратурата своевременно уведомява
съда за привеждането им в изпълнение и края на изтърпяване на наказанието.
Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично, в отделни присъдни преписки. Пликовете на постъпващата
поща се съхраняват по преписките.

Преписките, заведени в РП Габрово и отнасящи се до общия надзор за
законност, се приключват със съответния формален акт – резолюция,
съгласно утвърдената със заповед на главния прокурор Методика за
взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при
противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на
обществения интерес и правата на гражданите.

Настоящата проверка установи много добра организация на
административната и прокурорската дейност в РП Габрово.
Констатираните пропуски бяха своевременно отстранени, поради което
не се налага отправянето на препоръки.

Причините, довели до сравнително големия брой отменени
постановления за прекратяване на наказателното производство, следва да
се обсъдят и анализират от административния ръководител и
прокурорите в РП Габрово и да се преценят ефикасни способи за тяхното
преодоляване.

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на
Районна прокуратура Габрово, който да запознае прокурорите от РП Габрово с
резултатите от извършената комплексна планова проверка.

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок
от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да
бъдат  направени  възражения пред главния инспектор.
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