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Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2020г. и заповед № ПП-20-
58/06.10.2020 г. на главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Александър
Мумджиев с 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 в
прокуратурата, 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
Окръжна прокуратура Габрово е извършена от Инспектората към ВСС
през 2013г. Настоящата проверка обхваща периода  01.01.2018г. -
01.12.2018г. и 01.01.2019г. - 31.12.2019г. 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 Окръжна прокуратура Габрово
за 2018г. и 2019г., на предоставените от Окръжна прокуратура Габрово 5
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/, както и
справка за дейността на Окръжен следствен отдел към Окръжна
прокуратура Габрово. Справките съдържат информация за основните
показатели, по които се извърши проверката.

Актът с резултатите от проверката се състои от две части:
1. Част първа – Проверка на Окръжна прокуратура Габрово /ОП

Габрово/
2. Част втора – Проверка на Окръжен следствен отдел към

Окръжна прокуратура Габрово /ОСлО към ОП Габрово/
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ЧАСТ ПЪРВА
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГАБРОВО

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

1. Щатна осигуреност.

През 2018г.
Общ брой прокурори: - 6
- от тях работили през годината – 6 прокурора;
-отсъствали за повече от 1 месец - прокурор Милчо Генжов – в

продължителен болничен отпуск от 11.01.2018 г. до 21.03.2018 г.
- незаети щатни бройки за прокурори-няма
През този период един прокурор – Людмила Рачева е командирована

от РП Габрово в ОП Габрово.

През 2019г.
Общ брой прокурори: - 5
- от тях работили през годината – 5 прокурора;
-отсъствали за повече от 1 месец - няма
- незаети щатни бройки за прокурори
 С Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 5.2.4 от

Протокол № 4 от 21.02.2019 г. на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, е
съкратена щатната численост на Окръжна прокуратура Габрово, с 1 /една/
свободна длъжност „прокурор“  и е прекратено командироването на
Людмила Рачева – прокурор от Районна прокуратура Габрово в Окръжна
прокуратура Габрово, считано от 22.02.2019 г.

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

През проверявания период ръководството на Окръжна прокуратура
Габрово е осъществявано от административния ръководител Надежда
Желева, назначена на длъжност „административен ръководител - окръжен
прокурор“ в Окръжна прокуратура Габрово, съгласно решение по протокол
№10/05.03.2015г., считано от датата на встъпване в длъжност - 18.03.2015г.
При осъществяване на своите ръководни функции, окръжният прокурор е
подпомаган от двама заместници - зам. окръжен прокурор: Александър
Александров и Жени Шикова.

С цел подобряване организацията на работа, осигуряване ефективно
изпълнение на служебните задължения, равномерно разпределение и
балансирано натоварване на прокурорите от Окръжна прокуратура



4

Габрово, със заповеди на административния ръководител са определени
надзорните и контролни функции и правомощия на прокурорите от
Окръжна прокуратура Габрово. През 2019 г. те са, както следва:

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НАДЕЖДА ЖЕЛЕВА:
Осъществява административното ръководство на дейността на

Окръжна прокуратура Габрово;
 Осъществява контрол за спазване на сроковете за извършване на

разследването и на сроковете за мерките за процесуална принуда по
Наказателно – процесуалния кодекс;

  Участва в съвместен екип с ръководителите на ТД „Национална
сигурност“ – Габрово и ОД на МВР – Габрово, сформиран с оглед
Споразумение № ГП И - 1216 от 25.09.2014 г. за сътрудничество между
НИП, МВР, ПРБ и ДА"НС";

   Замества и подпомага зам. окръжен прокурор Шикова в дейността
и по изпълнение на наказанията и надзор за законност върху местата за
задържане.

    Участва в съвместен Регионален консултативен център между
Окръжна прокуратура Габрово и ТД на НАП – В. Търново, офис –
Габрово, създаден съобразно Правила за организацията и формите на
взаимодействие между Прокуратура на Република България и Национална
агенция за приходите, утвърдени със Заповед ПРБ № ЛС 4687/2014 г. и
НАП № 1387/2014 г. от Главен прокурор и Изпълнителен директор на
Национална агенция за приходите“.

 ЗАМЕСТНИК ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ЖЕНИ ШИКОВА:
 Осъществява дейността по Следствен надзор в Окръжна

прокуратура Габрово и упражнява контрол над работата на магистратите в
Районна прокуратура Габрово и Районна прокуратура Севлиево по този
надзор;

Ръководи работата на звено „Инспекторат“ при Окръжна
прокуратура Габрово;

Организира контролно - ревизионната дейност на Окръжна
прокуратура Габрово;

Изпълнява дейностите и контролира дейността по изпълнение на
наказанията в Окръжна прокуратура Габрово. Осъществява    надзор за
законност върху местата за задържане в съдебния окръг;

В дейността си по изпълнение на наказанията и надзор за законност
върху местата за задържане Зам. окръжен прокурор Шикова се замества и
подпомага от Окръжен прокурор Н. Желева.

Контролира и осъществява Надзор за законност върху изпълнението
на пробационните мерки;

Заедно с прокурор Ст. Петков упражнява контрол върху дейността на
Районна прокуратура Габрово;
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Осъществява ръководството на Регионален консултативен център
между Окръжна прокуратура – Габрово и ТД на НАП – В. Търново, офис –
Габрово, създаден съобразно Правила за организацията и формите на
взаимодействие между Прокуратура на Република България и Национална
агенция за приходите, утвърдени със Заповед ПРБ № ЛС 4687/2014 г. и
НАП № 1387/2014 г. от Главен прокурор и Изпълнителен директор на
Национална агенция за приходите;

Осъществява контрол на дейността на районните прокуратури при
изпълнение на Указанието за организацията на работа на Прокуратурата на
Република България по преписки и досъдебни производства, образувани
по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана с убийство и за
нарушена заповед за защита от домашно насилие.

ЗАМЕСТНИК ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР АЛЕКСАНДЪР
АЛЕКСАНДРОВ:

Осъществява дейността по Наказателно - съдебен надзор в Окръжна
прокуратура Габрово и упражнява контрол над работата по този надзор на
Районна прокуратура Габрово и Районна прокуратура Севлиево;

В дейността си по Наказателно – съдебния надзор заместник
окръжен    прокурор Александров се подпомага и замества от прокурор М.
Генжов;

Упражнява надзор на дейността на прокурорите от районните
прокуратури в съдебния регион и в Окръжна прокуратура Габрово по
противодействие на корупцията, престъпления по служба, присвояване и
други престъпления от значим обществен интерес и периодично отчита
работата по тях;

Съвместно с прокурор М. Генжов осъществява надзор на дейността
на Районна прокуратура Севлиево;

Като представител на Окръжна прокуратура Габрово сътрудничи на
компетентните органи при прилагане Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;

Осъществява ръководство и контрол на дейността с веществените
доказателства;

Контролира дейността на Окръжна прокуратура Габрово по
Гражданско - съдебния надзор и упражнява контрол над работата по него
от районните прокуратури в Габровски съдебен регион;

В дейността си по Гражданско – съдебния надзор Заместник окръжен
прокурор Александров се подпомага от прокурор М. Генжов;

Изпълнява функциите на говорител на Окръжна прокуратура
Габрово.

ПРОКУРОР МИЛЧО ГЕНЖОВ:
Осъществява дейността в Окръжна прокуратура - Габрово по

международната правна помощ и упражнява контрол на дейността по нея
от Районна прокуратура Габрово и Районна прокуратура Севлиево;
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Съвместно с прокурор Ал. Александров осъществява дейности по
Гражданско - съдебния надзор и Наказателно - съдебен надзор в Окръжна
прокуратура Габрово и упражнява контрол над работата по тях от
районните прокуратури в Габровски съдебен регион;

Съвместно с прокурор Ст. Петков осъществява дейността в Окръжна
прокуратура Габрово по Административно - съдебния надзор и Надзор за
законност и упражнява контрол над работата по тях в районните
прокуратури от съдебния окръг;

Упражнява контрол, съвместно със Заместник окръжен прокурор
Александров върху работата на Районна прокуратура Севлиево;

Участва в дейността на звено „Инспекторат“ при Окръжна
прокуратура Габрово;

Изпълнява функциите на лице за контакт на Окръжна прокуратура
Габрово по въпросите, свързани със защита на интелектуалната
собственост и компютърните престъпления;

Осъществява дейностите в Габровска окръжна прокуратура, касаещи
делата, взети на специален надзор, противодействие на престъпленията,
извършени от непълнолетни и посегателства срещу малолетни и
непълнолетни;

 Осъществява контрол на дейността на районните прокуратури при
изпълнение на Указанието за организацията на работа на Прокуратурата на
Република България по преписки и досъдебни производства, образувани
по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана с убийство и за
нарушена заповед за защита от домашно насилие при отсъствие на
Заместник окръжен прокурор Жени Шикова.

ПРОКУРОР СТОЯН ПЕТКОВ:
Контролира и осъществява дейността по Надзор за законност и

Административно - съдебен надзор в Окръжна прокуратура Габрово и
упражнява контрол над работата по тях в районните прокуратури от
съдебния окръг;

В дейността си по Надзор за законност и Административно – съдебен
надзор прокурор Петков се подпомага и замества от прокурор Генжов;

Осъществява дейността в Окръжна прокуратура Габрово по
прилагане на производството по чл. 83а-83е от ЗАНН и упражнява контрол
по тази дейност на районните прокуратури от съдебния окръг;

Заедно със Зам. окръжен прокурор Ж. Шикова упражнява контрол
върху дейността на Районна прокуратура Габрово;

Като представител на Окръжна прокуратура Габрово сътрудничи на
дейността на Министерство на здравеопазването, съгласно Споразумение
за сътрудничество и взаимодействие между Прокуратурата на Република
България и Министерството на здравеопазването от 20.03.2015 г.;

Участва в дейността на звено „Инспекторат“ при Окръжна
прокуратура Габрово“;
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Сътрудничи в дейностите по Закона за закрила на детето, съгласно
Споразумение за сътрудничество, взаимодействие и обмен на информация
между ПРБ и Държавна агенция за закрила на детето;

Изпълнява функциите на лице за контакт с териториалните органи на
Агенцията за държавна финансова инспекция.

При всяка промяна в щата или при констатирана необходимост, с
оглед подобряване организацията на работата, своевременно се издават
заповеди от административния ръководител – относно участие на
прокурорите в работата по различните надзори и определяне на съответен
процент на натовареност в различните групи за случайно разпределение.

3. Администрация

Съдебната администрация в Окръжна прокуратура Габрово през
проверявания период наброява  22 щ. бр., като 4 от тях са служители в
служба „Деловодство“ в Окръжен следствен отдел (завеждащ служба
„деловодство“ – 1 щ. бр. и съдебен деловодител – 3 щ. бр.).

4. Материална база и техническа обезпеченост

Окръжна прокуратура Габрово се помещава в Съдебната палата в гр.
Габрово. Сградата се стопанисва от Окръжен съд Габрово. На ОП Габрово
са предоставени за ползване 14 работни помещения, 6 от които
прокурорски кабинети, 1 за прокурорски помощник, 5 канцеларии, 1 за
служба архив и 1 за регистратура класифицирана информация. Общата
численост на прокурорите и служителите, работещи в тях е 17 души – 5
прокурори и 12 служители. Всички прокурори са настанени по един в
кабинет. В канцелариите работят по 2 и 3 служители в едно помещение.

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

5.1. КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата

1.Дневник за входяща кореспонденция
2.Дневник за изходяща кореспонденция
3.Дневник по ОБЩ НАДЗОР и АДМ-СЪДЕБЕН НАДЗОР
4.Азбучник по дневник за вход. кореспонденция
5.Книга за обвинителните актове
6.Описна книга на споразумения и предложения по чл.78а НК
7.Описна книга на органите на дознанието
8.Описна книга на следователя
9.Регистър за веществени доказателства
10.Книга за ефективните присъдите
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11.Книга за условните присъди
12.Азбучник по книгата за ефективни присъди
13.Регистър за въззивни и касационни протести
14.Регистър преписки за достъп до обществена информация
15.Регистър преписки по проверки от Комисия по професионална

етика
16.Регистър входящи и изходящи ЕЗА
17.Регистър "Международна правна помощ"
18.Регистър на преписки по ЗОНПИ
19.Регистър на МПС иззети по ДП и преписки
20.Регистър спрени ДП срещу известен извършител
21.Регистър спрени ДП срещу неизвестен извършител
22.Книга за защитен свидетел
23.Регистър на лицата с наложена ПАМ "Забрана за напускане РБ"
24. Регистър за достъпа до данни от ИС на Регистъра за банкови

сметки и сейфове
25.Регистър на заявки на граждани за приемен ден на

административния ръководител ОП Габрово
26.Разносна книга входяща/изходяща поща
27.Регистър за връчване на ежедневен доклад на прокурори
28.Регистър за заповеди за командировка
29.Регистър на стажант-юристи преминали стаж в ОП Габрово
30.Ревизионна книга за вписване на констатации и предписания на

контролни органи за спазване на трудово законодателство
31.Регистър за дисциплинарните производства образувани
срещу прокурори и следователи
32.Регистър за участия в съдебни дела и заседания
33.Регистър за издадени от ОП Габрово трудови книжки
34.Заповедна книга заповеди по дейността
35.Заповедна книга заповеди за ползване на отпуск
36.Регистър на трудови договори, допълнителни споразумения

актове на заемане и изменение на длъжност /класьор/
37.Регистър достъп до НБД "Население"
38.Регистър на използваните в ОП - Габрово печати
39.Регистър по чл.53 от ЗЗЛД заявления от физически лица за

обработваните техни лични данни в ОП Габрово
40.Регистър на декларации на служителите за несъвместимост чл. 35,

ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
41.Регистър на декларации за имущество и интереси чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ
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42.Регистър на декларации за промяна на обстоятелствата,
декларирани в декларациите за имущество и интереси чл. 35 ал.1, т.4 от
ЗПКОНПИ

43.Регистър на издадените ЕЗР по НП, наблюдавани от Окръжна
прокуратура -Габрово

44.Регистър за признаване и изпълнение на ЕЗР по НП, издадена от
компетентен орган на друга държава

45.Регистър за сроковете по извършени проверки чл.145, ал.2 от ЗСВ
46.Регистър на преписките и ДП, по които се провежда производство

по чл. 83а - чл. 83е от ЗАНН
47.Регистър на трудоустроените лица

5.1.1. От тях:

- водени на основание ПАПРБ –  4 броя;
- водени по указание на ВКП –  15 броя;
- водени по собствена преценка – 29 броя.

5.1.2. От тях:
- водени на хартиен носител –  42 броя;
- водени на електронен носител –  7 броя.

Воденето на част от книгите, регистрите и дневниците се
проследи при извършената проверка по движението на конкретните
преписки и дела. Установи се,  че същите се водят много добре и
отговарят на изискванията на ПАПРБ и съответните указания на ВКП.
Изпълнена е препоръката на ИВСС, дадена при предходната
комплексна планова проверка.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.

Статистическата дейност в ОП Габрово се извършва, съгласно
Указанието за организация на информационната дейност в ПРБ, утвърдено
със заповед № 1895/2014г., изм. със Заповед № РД-02-27/21.11.2017г. на
главния прокурор.

Изготвят се ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и
годишни статистически таблици в указаните срокове. За целите на
статистиката, данните се извеждат от оперативните справки в УИС на ПРБ
и справочен модул ORACLE BI, като се сравняват с помощните
електронни таблици, водени в деловодството на прокуратурата.

5.3. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:
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Правни програми: - Апис

Деловодни програми предоставени от ВКП и ВСС- УИС

6. СЛУЧАЕН принцип на разпределение на делата.

Към момента на проверката случайният принцип на разпределение
на преписките и делата в Окръжна прокуратура Габрово се осъществява
чрез модула за разпределение на УИС-3.

Със Заповед № 37/22.02.2019 г. на административния ръководител
на Окръжна прокуратура Габрово  са определени 12 групи преписки и
досъдебни производства, както и разпределението на прокурорите,
съобразно административно-ръководните им отговорности и надзорни
функции и процента им на натовареност в групите. Включването и
изключването от случайното разпределение на определени прокурори се
извършва с отделни заповеди на административния ръководител.

Административният ръководител участва в 10 от групите със 100%
натовареност. Не участва само в групите „Надзор за законност и
административно-съдебен надзор“ и „Гражданско-съдебен надзор“.

Зам. административните ръководители са със 100% натовареност, в
групите, в които участват.

Със заповеди на административния ръководител на Окръжна
прокуратура Габрово са определени съдебни служители при ОП Габрово,
които да осъществяват случайното разпределение на преписките и делата.
Ежемесечно, със заповед административният ръководител на Окръжна
прокуратура Габрово се изготвя график за дежурствата на прокурорите в
Окръжна прокуратура Габрово.

При извършената проверка не се установиха отклонения от
принципа на случайното разпределение на преписките и делата.
Издаваните заповеди на административния ръководител са 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. Изпълнена е препоръката на ИВСС, дадена при
предходната комплексна планова проверка.

7. СРЕДНА натовареност на прокуратурата.
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От предоставената справка от административния ръководител се
установи, че през 2019 г. средната натовареност на прокурор в
прокуратурата е 619,6, а за 2018 г. е 612,1.

8. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.

Дейността на Окръжна прокуратура Габрово се отчита в годишен доклад, в
който се анализират статистическите данни в края на календарната година.
Годишният доклад на ОП Габрово се отчита ежегодно на годишно отчетно събрание,
на което присъстват административните ръководители на Районните прокуратури в
Габровски съдебен район, Окръжен съд Габрово,  както и началниците на ОД на МВР
– Габрово, ОЗ „Изпълнение на наказанията”, сектор „Пробация” – Габрово.

В Окръжна прокуратура Габрово се провеждат периодични работни
съвещания, на които се обсъжда и анализира дейността и натовареността на
прокурорите. За целта служителите в служба „Регистратура, деловодство и архив“
изготвят статистически данни за индивидуалната натовареност на прокурорите на
всяко тримесечие. При необходимост се изготвят анализи и становища по конкретни
въпроси.

9. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ  от
административния ръководител.

Предложения за поощрения /чл. 304, ал. 1 ЗСВ/ за проверявания
период-няма.

Предложения за налагане  на дисциплинарни наказания / чл. 312, ал.
1, т. 1 и 2 ЗВС/ за двете години- няма.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства.

Със заповед № 02/08.01.2016 г.  административният ръководител на
ОП Габрово е създал организация за приемането, съхраняването и
предаването на веществени доказателства в ОП Габрово и ОСлО при ОП
Габрово, съобразена с разпоредбите на ПАПРБ. С тази заповед е възложено
на зам. на окръжния прокурор на ОП Габрово указване на методическа
помощ и съдействие на служителите при изпълнение на задълженията им
по прием, съхранение и отчитане на В.Д.

Със заповед №105/22.06.2018 г. на административния ръководител е
разпоредено всяка календарна година през месец януари веществените
доказателства да се проверяват от комисия, назначена със заповед на
административния ръководител на ОП Габрово, която да изготвя протокол
за проверка, който се съхранява, като приложение към книгата за В.Д. На
проверяващия екип бяха предоставени протоколите за извършената
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проверка за 2018 г. и  2019 г. Беше предоставена и книгата за В.Д., която
съдържа входяща и изходяща част.

Със заповед № 46/14.05.2018 г. на административния ръководител е
разпоредено в ОП Габрово да се въведат отделни регистри за веществени
доказателства –МПС по образец, съобразно ПАПРБ. Определен е
заместник административния ръководител на ОП Габрово да осъществява
непосредствен контрол на дейността на служителите на ОП Габрово и
ОСлО при ОП Габрово, както и да извършва системни проверки за точност,
достоверност и актуалност на информацията във водените регистри, като
обобщените данни да се докладват писмено на административния
ръководител на ОП Габрово.

Беше предоставен водения регистър за МПС, като последното
записано МПС е от 05.06.2020 г. На регистъра се извършват проверки от
определения със заповедта прокурор.

С оглед изпълнение на задължението по чл. 110, ал. 5 от НПК, на
проверяващия екип бяха предоставени договори № 4304/30.03.2018 г. и №
4305/29.03.2019 г. сключени с банка ДСК ЕАД, с които банката е отдала
под наем сейф срещу заплащане, в който да се влагат и изтеглят ценности.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период се извършва в пълно
съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ, с което ИВСС
приема, че е изпълнена препоръката, дадена при предходната
комплексна проверка.

Създадена е организация за спазване разпоредбата на чл. 110, ал.5
от НПК, а именно, парите и другите ценности, иззети като веществени
доказателства, да се предават от ОП Габрово за пазене в търговска
банка, съобразно указание изх. № 4134/2012г. от 22.04.2014г. на главния
прокурор.

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

По указание на главния прокурор :

- 65 бр. за 2019г.

- 75 бр. за 2018г.

По собствена преценка:

- 138 бр. за 2019г.

- 138 бр. за 2018г.

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

През 2018г. на Окръжна прокуратура Габрово е извършена 1
тематична ревизия от ВКП с предмет-административна и организационна
дейност на ОП Габрово през периода 2017г.-м. юни 2018г.

През същата година на ОП Габрово са извършени 12 планови 1
контролна проверка от АП Велико Търново.

През 2019г.  Апелативна прокуратура В. Търново е извършила
комплексна ревизия на ОП Габрово за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г.,
за което е изготвен доклад. В доклада е посочено, че не са установени
основания за изготвяне на препоръки. В доклада е посочено също, че при
извършената проверка са проверявани и изпълнението на препоръките
дадени в доклад при  извършена проверка за ревизиран период- 01.09.2015 -
01.09.2017 г. Докладът е предоставен за запознаване и становище на
прокурорите от ОП Габрово с писмо, постъпило на 15.11.2019 г.  С писмо
от същата дата административният ръководител на ОП Габрово е уведомил
апелативния прокурор на АП Велико Търново, че наблюдаващите
прокурори нямат възражения по констатациите и изводите на ревизиращия
екип.

През същата година АП Велико Търново е извършила и 12 тематични
проверки на ОП Габрово.

12.2. на низовите прокуратури от ОП Габрово

ОП  Габрово изготвя годишен План за контролно – ревизионната си
дейност, който се  утвърждава от Апелативен прокурор при АП В. Търново.

За 2018г. са планирани и извършени 4 комплексни ревизии,
съответно на всяка от районните прокуратури в района на ОП Габрово,
съгласно структурата им, считано до 31.12.2018 г. и 10 тематични
проверки, на всички районни прокуратури в района на ОП Габрово, като по
3 от тях е заложено извършването им за всеки шестмесечен период.

За 2019г. са планирани и извършени 4 комплексни ревизии, 12
тематични проверки, като по 3 от тях е заложено извършването им за всеки
шестмесечен период. Извършени са и 2 извънредни проверки на РП
Габрово и РП Севлиево, възложени със заповеди  на окръжния прокурор на
ОП Габрово.

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

През 2018г.  всички прокурори от ОП Габрово, 4 следователи и 10
съдебни служители са участвали в различни форми на обучение, а през
2019г. участие са взели 5 прокурора, 3 следователи и 9 съдебни служители.
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ІІ. Проверка на организация по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.

1. ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ през 2019 г. - 609 /през 2018 г.
- 697/.

От тях през 2019 г.:
- новообразувани – 552 /през 2018 г. - 589/;
- образувани в предходни периоди: през 2019 г. - 57 / през 2018 г. –

108/;

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на
друг специализиран орган за извършване на предварителна проверка
през 2019 г. – 52 броя. /през 2018 г. – 76/

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка – през 2019г.- 1 /през 2018 г.-1бр./.

Бяха изискани и проверени двете преписки, по които прокурорът е
извърщил лична проверка:

Пр. пр. № 1964/2019 г. по описа на ОП Габрово. Преписката е
образувана по постъпила на 27.11.2019 г. преписка от служба „Изпълнение
на наказанията“ Габрово, по която с протокол за определен избор е избран
прокурор Жени Шикова, като надзорен прокурор по изпълнение на
наказанията и местата за лишаване от свобода. На 28.11.2019 г. е изготвен
доклад от наблюдаващия прокурор до ВКП, отдел 03 „Съдебен“ и до АП
Велико Търново. В доклада е посочено, че прокурорът е извършил лична
проверка в Сектор „Арести“ Габрово, в хода на която е изискал материали.
В доклада подробно е описан и резултата от извършената проверка.

Пр. пр. № 2214/2018 г. по описа на ОП Габрово. Преписката е
образувана по постъпила на 02.11.2018 г. преписка от служба „Изпълнение
на наказанията“ гр. Габрово, която с протокол за определен избор е
разпределена на прокурор Жени Шикова, като надзорен прокурор по
изпълнение на наказанията и местата за лишаване от свобода. С резолюция
от 13.11.2018 г. наблюдаващият прокурор е приключил преписката със
становище, че своевременно са взети необходимите мерки от
администрацията на Сектор „Арести“ по спазване на вътрешния ред, при
гарантиране правата на задържаното лице. В резолюцията е посочено, че
наблюдаващият прокурор е извършил лична проверка в Сектор „Арести“
Габрово, като е изискал и необходимите за решаване на преписката
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документи.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила :

4.1. до два месеца – 2019г. – 42 /2018г. – 67/;
4.2. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ –няма и за двете години.

5. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ – общ брой през 2019г. – 597  /през
2018г.  - 671/

5.1. в едномесечния срок – 2019г. – 597 /2018 г. – 671/;
5.2. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ – през 2019 г. и през 2018г.

няма

5.3. Решени с постановление за отказ да се образува досъдебно
производство през 2019г. общ брой – 52  /през 2018г. - 55/. От тях:
обжалвани през 2019г.-17 постановления, от които са потвърдени 14 и са
отменени - 3; през 2018г. обжалвани -22, от които са потвърдени 18 и са
отменени – 4.

5.2.Образувани досъдебни производства: през 2019г. - общо 35бр.,
а през 2018г. – 40 бр.

Бяха проверени следните преписки, приключени с постановления за
отказ от образуване на досъдебно производство, които са  отменени от
горестоящите прокуратури:

Пр.пр. № 2706/2017г. по описа на ОП Габрово, наблюдаващ
прокурор Милчо Генжов. Преписката е образувана по постъпило писмо с
информация от ОДМВР гр. Габрово в ОП Габрово на 21.11.2017 г. и на
същата дата с протокол на избор е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 28.12.2017 г. (деловодно необработено, като
деловодно е обработено придружителното писмо към постановлението)
преписката е изпратена на ОДМВР гр. Габрово за извършване на проверка
с дадени подробно указания и срок от 30 дни. С резолюция на окръжния
прокурор Н. Желева от 29.01.2018 г. с протокол за избор на заместващ
прокурор, преписката е преразпределена на прокурор Людмила Рачева,
предвид продължително отсъствие на наблюдаващия прокурор. Срокът на
проверката е удължен от прокурор Рачева с писмо от 29.01.2018 г. с още 30
дни, считано от 29.01.2018 г. С писмо от 28.02.2018 г. срокът на
проверката е удължен от административния ръководител с още 30 дни,
считано от 01.03.2018 г. Преписката е постъпила в прокуратурата на
02.04.2018 г. с приключена проверка и на същата дата е разпределена на
прокурор Генжов. С постановление от 05.04.2018 г., деловодно изведено на
11.04.2018г., е отказано образуване на досъдебно производство.
Разпоредено е препис да се изпрати на пострадалия, като е указан и реда за
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обжалване. По преписката е извършен служебен контрол от АП Велико
Търново и с постановление от 01.04.2020 г. по пр. пр. № 415/2020 г.
постановлението на ОП Габрово е отменено. В отменителното
постановление е разпоредено на ОП Габрово, след получаване на
преписката да се отделят материалите, съдържащи данни за престъпление
по чл. 227б НК и същите да бъдат изпратени по компетентност на РП
Габрово. Разпоредено е също преписката, с оглед данните за данъчно
престъпление, да се изпратят по компетентност на ОП Пловдив, без ОП
Габрово да постановява отказ от образуване на ДП за такова престъпление
от своя компетентност. Преписката е върната в ОП Габрово на 06.04.2020
г. С постановление от 09.04.2020 г., деловодно изведено на 10.04.2020 г.,
преписката е изпратена на ОП Пловдив за произнасянe по съдържащите се
в нея данни за престъпление по чл. 255 и следващите от НК, а отделените
материали за престъпление по чл. 227 б НК да се изпратят в РП Габрово.

Пр. пр. № 188/2019г. по описа на ОП Габрово, наблюдаващ
прокурор Надежда Желева. Преписката е образувана по постъпил по
01.02.2019 г. в ОП Габрово сигнал, с приложения и с протокол за избор от
04.02.2019 г. е разпределен на наблюдаващия прокурор. С постановление
от 04.02.2019 г., деловодно изведено на 05.02.2019 г., наблюдаващият
прокурор е възложил на „ИА Медицински одит“ към Министъра на
здравеопазването извършването на проверка, с дадени конкретни указания.
Преписката е върната с извършена проверка на 29.03.2019 г. С
постановление от 02.04.2019 г. е отказано образуване на досъдебно
производство. Към преписката са приложени обратни разписки, от които е
видно, че постановлението е връчено на подателите на сигнала на
05.04.2019 г. На 09.04.2019 г. в ОП Габрово е постъпила жалба срещу
постановлението, която заедно с преписката е изпратена на АП Велико
Търново, с писмо от 10.04.2019 г. С постановление от 02.05.2019 г. по пр.
пр. № 557/2019 г. прокурор от АП Велико Търново е отменил
постановлението и е образувал досъдебно производство за престъпление
по чл. 123, ал. 1 НК. Преписката е върната в ОП Габрово на 07.05.2019 г.

Пр. пр. № 754/2018г. по описа на ОП Габрово, наблюдаващ
прокурор Людмила Рачева. Преписката е образувана по постъпил на
27.04.2018 г. в ОП Габрово сигнал, който с протокол за избор от същата
дата е разпределен на наблюдаващия прокурор. С постановление от
30.04.2018 г. (деловодно изведено на 02.05.2018 г.) наблюдаващият
прокурор е възложил на ОДМВР Габрово извършване на проверка, с
дадени конкретни указания и срок от 30 дни. С писмо от 30.05.2018 г.
наблюдаващият прокурор е удължил срока на проверката с още 30 дни,
считано от 03.06.2018 г. Преписката е постъпила в ОП Габрово с
извършена проверка на 03.07.2018 г. С постановление от 09.07.2018 г.
(деловодно обработено) е отказано образуване на наказателно
производство. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на
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подателя на сигнала, като е указан реда и начина на обжалване. По
преписката е извършена служебна проверка от АП Велико Търново и с
постановление от 30.04.2019 г. по пр. пр. № 528/2019 г. прокурор от АП
Велико Търново е отменил постановлението на ОП Габрово и е разпоредил
извършване на допълнителна проверка, с дадени конкретни указания.
Преписката е върната в ОП Габрово на 03.05.2019 г. и с резолюция на
окръжния прокурор е преразпределена, с протокол за избор, на прокурор
Жени Шикова, поради  прекратяване командироването на прокурор Рачева
в ОП Габрово. С постановление от 08.05.2019 г. е възложено извършване
на допълнителна проверка с дадени указания, с оглед изпълнение
указанията на АП Велико Търново и срок за извършване на проверката 60
дни. С писмо 05.07.2019 г. окръжният прокурор на ОП Габрово е удължил
срока на проверката с още един месец, считано от 17.07.2019 г.
Преписката е постъпила в прокуратурата с извършена проверка на
12.08.2019 г. и на същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.
С постановление от 22.08.2019 г. е образувано досъдебно производство за
извършено престъпление по чл. 301, ал. 2, вр. ал. 1 НК. С постановление от
22.08.2019 г. окръжният прокурор на ОП Габрово е възложил
разследването на следовател от ОСлО при ОП Габрово на основание чл.
194, ал. 1, т. 4 НК. По предложение на завеждащия следствен отдел при
ОП Габрово, с постановление от 03.09.2019 г. наблюдаващият прокурор е
указал да бъде определен втори следовател. Срокът на разследване е
удължаван няколкократно, последно с два месеца, считано от  22.08.2020 г.

От извършената проверка на конкретни преписки се установи, че
наблюдаващите прокурори от ОП Габрово дават указания в
постановленията за възлагане на проверка, определят срокове, съобразени
с разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ и следят за тяхното спазване.

Проверяващият екип констатира, че административния
ръководител удължава срока на предварителните проверки с писмо, а не с
писмена резолюция, съобразно  т.5.2 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 с административния
ръководител, този пропуск беше отстранен още в хода на
комплексната проверка.

По наблюдателните преписки са приложени  протоколи за избор на
наблюдаващ прокурор.

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от
образуване на досъдебно производство се администрират незабавно и се
изпращат по компетентност. След отмяна на постановлението и
връщането на преписките в ОП Габрово, своевременно се изпълняват
дадените в отменителното постановление указания.

Движението на преписките се проследи и по входящия дневник,
като се установи, че записванията са пълни и кореспондират с
материалите по наблюдателните преписки.
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Изходящите документи /постановления и писма/, като цяло са
деловодно обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност
и документооборота в ПРБ, с изключение на постановленията на
прокурор Генжов.  От проверката на конкретни преписки се установи, че
по-голямата част от неговите постановления нямат деловодно
извеждане. Деловодно обработени са само писмата, с които същите се
изпращат.

6. ИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ:

6.1. Инстанционни решения на Апелативна прокуратура по
преписки на Окръжна прокуратура, които са приключили с постановление
за отказ от образуване на досъдебно производство през 2019г. са общо
24 /през 2018г. - 18 /. От тях през 2019г. са отменени - 4, през 2018г. -3.

6.2. Инстанционни решения на Окръжна прокуратура по преписки на
Районна прокуратура, които са приключили с постановление за отказ от
образуване на досъдебно производство  през 2019г. - общо - 179, през
2018г. - общо – 248.

От тях отменени: през 2019г.- 14, през 2018г.- 21.

7. Останали нерешени преписки в края на проверявания период –
през 2019 г. -12 /през 2018г. -26/

7.1. преписки по които не е извършена проверка или проверката е
приключила през 2019г. – няма /през 2018 г. – няма/,  но се намират за
решаване при прокурора над един месец – няма

Беше извършена проверка на случайно избрани инстанционни
решения на ОП Габрово по преписки на низовите прокуратури,
приключили с постановление за отказ от образуване на ДП, както следва:

Пр. № ОП Наблюдаващ
прокурор Пр. № РП Дата на

разпределяне
Дата на

произнасяне Решение

380/18 г. Жени Шикова 1541/17 г.
РП Габрово

22.02.18 г. 26.02.18 г. Отменено
постановление

2368/18 г. Надежда
Желева

378/18 г.
РП Трявна

30.11.18 г. 03.12.18 г. Отменено
постановление

1961/18 г. Александър
Александров

404/18 г.
РП Дряново

25.09.18 г. 27.09.18 г. Отменено
постановление

2282/17 г. Надежда
Желева

778/17 г.
РП Севлиево

19.06.18 г. 21.06.18 г. Отменено
постановление

1159/19 г. Жени Шикова 1249/19 г.
РП Габрово

23.07.19 г. 23.07.19 г. Отменено
постановление
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Забележка: От 01.01.2019 г. РП Трявна и РП Дряново са
териториални отделения към РП Габрово.

Инстанционните преписки се администрират своевременно, а
произнасянията на прокурорите по тях са в рамките на два до три дни.

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

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

През 2019г. в ОП Габрово са наблюдавани общо 194 досъдебни и
бързи производства, от които образувани през проверявания период - 85,
образувани в предходни години - 109.

Решени от прокурор - 138, намиращи се при прокурор за
произнасяне в края на периода - 5.

През 2018 г. в ОП Габрово са наблюдавани  общо 160 досъдебни и
бързи производства, от които образувани през проверявания период - 78,
образувани в предходни години - 82.

Решени от прокурор - 96, намиращи се при прокурор за произнасяне
в края на периода – 5.

През 2019г. няма наблюдавани бързи производства.

През 2018г. няма наблюдавани бързи производства.

2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2019 г., ДП изпратени на разследващия орган - 3 и ДП, по които

прокурорът е извършил необходимите действия – няма.
За 2018 г., ДП изпратени на разследващия орган – 7 , ДП по които

прокурорът е извършил необходимите действия - няма.

3. Спрени наказателни производства

Спрените наказателни производства в ОП Габрово през 2019 г. са
общо 15, от които 14 водени срещу неизвестен извършител и 1 водено
срещу известен извършител.

Спрените наказателни производства в ОП Габрово през 2018 г. са
общо 13, от които 9 водени срещу неизвестен извършител и 4 срещу
известен извършител.

4. Възобновени наказателни производства
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Възобновени наказателни производства през 2019 г. – 6. От тях
спрени срещу неизвестен извършител - 1, срещу известен извършител –5.

Възобновени наказателни производства през 2018 г. – 6. От тях
спрени срещу неизвестен извършител - 2, срещу известен извършител – 4.

Беше извършена проверка на случайно избрани спрени дела, водени
срещу неизвестен извършител през 2019 г. и 2018 г., които и към момента
на проверката не са възобновени, като резултатите са отразени и в
табличен вид. Съгласно предоставена справка от ОП Габрово към момента
на проверката от спрените общо 28 дела през  2018 г. и 2019 г. не са
възобновени 20.

Пр. № Прокурор Дата на
спиране

Указания за
доклад

Писма от
набл. п-р Справки

1487/2017 г. Милчо Генжов 04.01.18 г. няма едно три  броя,
последната
от 01.07.19 г.

80/2019 г. Жени Шикова 22.05.19 г. на всеки 3 м. едно един брой от
04.07.2019 г.
+ план

585/2018 г. Надежда Желева 10.10.18 г. периодично едно два броя,
последната
от 01.07.19 г.
+ план

1487/2017 г. Милчо Генжов 04.01.18 г. няма Няма три броя,
последната
от 01.07.19 г.
+ план

2215/2018 г. Стоян Петков 09.05.18 г. няма няма няма
1009/2018 г. Милчо Генжов 27.09.19 г. няма няма един брой от

20.11.2019 г.
+ план

1921/2018 г. Людмила Рачева 21.02.19 г. няма няма няма
992/2018 г. Жени Шикова 04.10.18 г. няма няма три броя,

последната
от 22.08.19 г.
+ план

340/2018 г. Александър
Александров

27.09.18 г. няма едно една справка
от 01.07.19 г.
+план

1000/2018 г. Людмила Рачева 05.11.18 г. няма няма пет броя
справки,
последната
от 24.06.20 г.

86/2018 г. Надежда Желева 07.06.18 г. периодично едно четири броя,
последната
от 01.07.19 г.
+ план
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Бяха проверени и спрени дела, водени срещу известен извършител
през 2019 г. и 2018 г., които и към момента на проверката не са
възобновени.

ДП № 17/2015г. по описа на РУП Севлиево, пр. пр. № 514/2014г.
по описа на ОП Габрово, наблюдаващ прокурор Милчо Генжов.
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор
Генжов от 06.01.2015 г. срещу едно лице за извършено престъпление по чл.
255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 6 и т. 7 НК. С постановление от 04.01.2018 г.
производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл.
25, ал. 2 НПК. В постановлението е посочено, че са били изготвени и
изпратени в Република Италия и Република Румъния искания за
извършване на следствени действия в рамките на поръчки по
международна правна помощ по наказателни дела. В постановлението
няма указание към разследващия да уведомява за резултатите от
издирването. С писмо от 07.06.2018 г. наблюдаващият прокурор е изискал
информация за предприетите мерки и получените резултати от
издирването. Такава е изпратена на 22.06.2018 г. С постановление от
01.07.2019 г. производството по делото е възобновено. Срокът на
разследване е удължаван последно с два месеца, считано от 01.09.2019 г.
Делото е постъпило в прокуратурата на 06.11.2019 г., с мнение за спиране.
С постановление от 06.12.2019 г. (деловодно необработено)
производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл.
25, ал. 2 НПК. В постановлението е посочено, че е изготвена европейска
заповед за разследване изпратена в Република Румъния, като изпълняваща
държава, до компетентната там прокуратура.

По пр. пр. № 2056/2018 г. се съдържа писмо от заместник окръжния
прокурор на ОП Габрово до  директора на ОДМВР Габрово, в което се
посочва, че по конкретно посочени преписки е констатирано неизпълнение
на Заповед № 132/31.07.2018 г. на окръжния прокурор на ОП Габрово, с
която е разпоредено да се създаде организация по всички спрени ДП срещу
НИ и ИИ след 01.01.2015 г. наблюдавани от ОП Габрово да се изпрати
план за ОИМ и при периодичност (на всяко тримесечие) и да се изпращат
актуални данни за хода на издирването по спрените ДП. Изискано е по тях
незабавно да се изпратят справки.

От проверката се установява, че наблюдаващите прокурори са
осъществявали  контрол над работата по спрени дела срещу известен
извършител и неизвестен извършител.

Не във всички постановленията за спиране, по проверените дела, се
съдържат указания към полицейските органи за периодичен доклад за
резултатите от издирването, но по наблюдателните преписки са
приложени справки от полицейските органи, както и писма от
наблюдаващите прокурори, с които са изисква тази информация, с което
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проверяващият екип приема, че е изпълнена препоръката на ИВСС,
дадена при предходната комплексна проверка.

5. Прекратени наказателни производства
През 2019г. са прекратени общо 76 ДП, обжалвани пред съда –

няма. Обжалвани пред горестоящите прокуратури – 2, от които 1 е
отменено. Служебно отменени от горестоящите прокуратури-1.
Прекратени ДП поради изтекла давност – 20.

През 2018г. са прекратени общо 54 ДП, от тях обжалвани пред съда
-2, от които 1 е отменено. Обжалвани пред горестоящите прокуратури - 1,
което  е отменено. Служебно отменени от горестоящите прокуратури  - 1.
Прекратени ДП поради изтекла давност – 7.

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.-  49./през 2018г. - 40/
- на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК през 2019г. -1 /през

2018г. –2/ бр.
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.чл. 24, ал.1, т. 8а – през

2019г. няма /през 2018г. –1/ бр.

Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване

-през 2019г. - няма; през 2018г.- 3, от които 2 уважени и 1
неуважен.

Извърши се проверка на дела,  по които наказателното производство
е било прекратено и постановленията са отменени, както следва:

ДП № 75/2015г. по описа на РУ Габрово, пр. пр. № 845/2015г. по
описа на ОП Габрово, наблюдаващ прокурор Стоян Петков.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 16.07.2015 г.
срещу НИ за престъпление по чл. 319а, ал. 1 НК. На 16.09.2015 г. делото е
постъпило в прокуратурата с мнение за спиране. С постановление от
09.10.2015 г. производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал.
1, т. 2 НПК. С постановление от 23.08.2018 г. производството по делото е
прекратено, тъй като наказателната отговорност е погасена поради
изтичане на предвидената в закона давност. С постановление от 15.04.2019
г. по пр. пр. № 532/2019 г. прокурор от АП Велико Търново е отменил
постановлението. По делото са постъпвали регулярно справки за
резултатите от извършени оперативно издирвателни действия. С протокол
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за избор на наблюдаващ прокурор на 08.06.2020 г. делото е
преразпределено на прокурор Надежда Желева, поради освобождаване от
длъжност на прокурор Петков.

ДП № 33/2017г. по описа на ОДМВР Габрово, пр. пр. №
475/2017г. по описа на ОП Габрово, наблюдаващ прокурор Милчо
Генжов. Досъдебното производство е образувано с постановление на
наблюдаващия прокурор от 06.10.2017 г., срещу едно лице, за
престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2 и т. 5 от НК. С постановление
от 25.10.2017 г. на административния ръководител на ОП Габрово
разследването по досъдебното производство е възложено на следовател от
ОСлО към ОП Габрово, на основание чл. 194, ал. 1,  т. 4 НК. Срокът е
удължаван последно с два месеца, считано от 06.12.2018 г. Делото е
постъпило в прокуратурата с приключило разследване на 23.01.2019 г. 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 НПК. На 28.03.2019
г. в ОП Габрово е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с
делото е изпратена на АП Велико Търново, с писмо  от 02.04.2019 г. С
постановление от 07.05.2019 г. по пр. пр. № 1177/2017 г. прокурор от АП
Велико Търново е отменил постановлението и е върнал досъдебното
производство за извършване на допълнителни действия по разследването,
поради подробно посочени в обстоятелствената част на постановлението
непълноти и противоречия в действията на разследващия орган. Делото е
постъпило в ОП Габрово на 09.05.2019 г. С писмо от 09.05.2019 г. делото
е върнато на разследващия орган, като в писмото е посочено да се
изпълнят дадените в отменителното постановление указания и срок 60
дни. Делото е постъпило в ОП Габрово за доклад по чл.  226, ал.  1 НПК,  с
писмо на 05.12.2019 г. С постановление от 23.12.2019 г. делото е върнато
на разследващия орган за извършване на действия по приключване на
разследването. Делото е постъпило в прокуратурата с приключено
разследване на 06.01.2020 г., с мнение за прекратяване. С постановление от
28.01.2020 г. без деловодна обработка, с поправена дата, производството
по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК. Към делото е
приложена обратна разписка, от която е видно, че постановлението е
връчено на пострадалия. Има отметка, че постановлението е влязло в сила
на 07.02.2020 г.

ДП № 63/2017г. по описа на ОДМВР Габрово, пр. пр. №
916/2017г. по описа на ОП Габрово, наблюдаващ прокурор Александър
Александров. Досъдебното производство е образувано с постановление на
наблюдаващия прокурор от 27.04.2017 г. срещу едно лице за престъпление
по чл. 255, ал. 1 т. 3  НК. Срокът на разследване е удължен с два месеца от
наблюдаващия прокурор. Делото е постъпило в прокуратурата на
06.11.2017 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 29.11.2017 г.
производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр.
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чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. Срещу постановлението е постъпила жалба в ОП
Габрово на 13.12.2017 г., която заедно с делото е изпратена на АП Велико
Търново, с писмо от 14.12.2017 г. С постановление от 16.01.2018  по пр. пр.
№ 2079/2017 г. прокурор от АП Велико Търново е отменил
постановлението на ОП Габрово и е върнал делото на прокуратурата. В
мотивите е посочено, че в хода на досъдебното производство, извършените
следствени действия не са довели до събиране на доказателства,
съдържащи информация, която да не е била известна към момента на
образуване на досъдебното производство. Ето защо изводите обективирани
в постановлението за прекратяване се явяват противоречиви на тези, които
са направени с постановлението за образуване и в същото време са
необосновани. Делото е върнато в прокуратурата на 18.01.2018 г. С писмо
от 22.01.2018 г. делото е изпратено на разследващия орган, ведно с
постановлението „за изпълнение на указанията дадени в цитираното
постановление“. Срокът на разследване е удължаван няколкократно
последно с два месеца, считано от 22.01.2019 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 01.04.2019 г., с приключило разследване и мнение за
прекратяване. С постановление от 30.04.2019 г. производството по делото
е прекратено на основание чл.  243,  ал.  1,  т.  1  вр.  чл.  24,  ал.  1,  т.  1  НПК.
Постановлението е влязло в сила на 12.05.2019 г.

От предоставената от ОП Габрово информация е видно, че през
2019г. от общо прекратените 76 ДП, няма обжалвани пред съда, пред
горестоящите прокуратури са обжалвани 2, от които 1 е отменено и 1 е
служебно отменено. През 2018г. от общо прекратени 54  ДП,  са
обжалвани пред съда 2, от които 1 е  отменено, 1 е обжалвано пред
горестоящите прокуратури, което е отменено и 1 е служебно отменено.
Статистическите данни показват, че броя на обжалваните
постановления за прекратяване на наказателното производство е
незначителен, но по-голямата част от тях са отменени. При двете
проверени преписки се констатира, че наблюдаващите прокурори, след
отмяна на акта и връщане за допълнително разследване, са изпратили
делото на разследващия орган с писмо, а не с постановление, без да
дават конкретни указания за необходимите действия, които следва да
се извършат за отстраняване на констатираните нарушения и
пропуски.

6.Удължаване на срока на разследване по досъдебните
производства:

6.1. през 2019г.
Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока
на разследване – общо 228, всички са уважени.

Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до административния
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ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него
прокурор на основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК - общо 153,
всички са уважени.

6.2. през 2018г.
Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за удължаване на срока за разследването по
чл. 234, ал. 2 от НПК – 254, като всички са уважени.

Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до административния
ръководител на съответната прокуратура на основание чл. 234, ал. 3,
пр. 2 от НПК - общо 183, като всички са уважени.

7. Продължителност на разследването и мерки на прокурора
за приключване на производството

ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца1

през 2019г.- 79 /през 2018 г. –87/

В предоставените от ОП Габрово справки като основна причина за
продължителността на разследването е посочена липса на вещи лица при
изготвянето на определени експертизи /автотехническа, съдебно –
счетоводна, физико – химическа при НИКК София, строително –
технически и геодезически/, или заетост на вещите лица от Габровския
съдебен район, поради ползването им и в други съдебни райони.

На проверяващия екип беше предоставена справка, от която е
видно, че към 12.10.2020г. прокурорите от ОП Габрово наблюдават общо
64 ДП и 70 преписки. При прокурорите за решаване към тази дата се
намират 5 ДП и 41 преписки, както следва:

прокурор Наблюдавани ДП Наблюдавани преписки
Надежда Желева 18 5

Александър Александров 12 5
Жени Шикова 15 7

Людмила Рачева 5 10
Милчо Генжов 14 2

прокурор ДП за решаване Преписки за решаване
Надежда Желева - 2

Александър Александров 2 22
Жени Шикова 1 -

Людмила Рачева - 2

1  Част от делата са отчетени и през двете години на проверявания период.
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Милчо Генжов 2 15

Бяха изискани следните досъдебни производства и преписки, които
към 12.10.2020 г. се намираха при прокурорите за произнасяне, както
следва:

Пр. пр. № 1286/2020 г. по описа на ОП Габрово, наблюдаващ
прокурор Н. Желева. На 09.10.2020 г. е постъпило искане за
възобновяване на НОХД №133/2018 г. по описа на РС Севлиево, /ДП
№497/2017 г. по описа на РУ Севлиево, пр. пр. № 1321/2017 г. по описа на
РП Севлиево/. С постановление от 09.10.2020 г. прокурор Желева е
възложила на РУ Севлиево извършване на проверка, във връзка с
депозираното искане за възобновяване на наказателното производство, с
дадени подробни указания и срок от 30 дни. С писмо от 12.10.2020 г.
прокурор Желева е изискала от РС Севлиево да изпрати за послужване
НОХД № 133/2018 г. и заверено копие от съдебните протоколи по гр. д. №
304/2020 г. по описа на РС Севлиево.

Пр. пр. № 1229/2020 г. по описа на ОП Габрово, наблюдаващ
прокурор Милчо Генжов. На 05.10.2020 г. в ОП Габрово е постъпило
писмо от ВКП отдел 01 „Специализиран“ с искане да се осъществи
служебен контрол на постановлението за прекратяване на досъдебно
производство от 05.06.2020 г. по пр. пр. № 2845/2019 г. по описа на РП
Габрово (ТО Трявна)  и да бъде уведомена за резултата.  С протокол за
случаен избор от същата дата за наблюдаващ прокурор е определен Милчо
Генжов. С писмо от 05.10.2020 г.  по електронна поща прокурор Генжов е
изискал преписката от РП Габрово. Същата е постъпила в ОП Габрово на
08.10.2020 г. и на същата дата е разпределена на прокурор Генжов.

Пр. пр. № 733/2020 г. по описа на ОП Габрово, ДП №72/2020 г. по
описа на ОДМВР Габрово. С писмо от 16.09.2020 г. в ОП Габрово е
постъпило досъдебното производство от разследващия орган с мнение за
прекратяване и на същата дата е разпределено на прокурор Генжов.

Пр. пр. № 1206/2020 г. по описа на ОП Габрово. С писмо, постъпило
в ОП Габрово на 29.09.2020 г., РП Габрово е изпратила  жалба против
постановление за отказ от образуване на досъдебно производство от
15.09.2020 г., ведно с пр. пр. № 1609/2020 г. по описа на РП Габрово, по
компетентност. С протокол за избор от 29.09.2020 г. преписката е
разпределена на прокурор Александър Александров.

Пр. пр. № 841/2020 г. по описа на ОП Габрово, ДП № 90/2020 г. по
описа на РУ Дряново.  С писмо, постъпило в ОП Габрово на 01.10.2020 г.,
е изпратено досъдебното производство с мнение за предаване на съд и на
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същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор Александър
Александров.

Пр.  пр.  № 1237/2020 г.  по описа на ОП Габрово. На 05.10.2020 г. в
ОП Габрово  са постъпили преписки, приключили с постановление за отказ
да се образува досъдебно производство, както и прекратени досъдебни
производства през периода 01.07.2019 г.-30.06.2020 г. С постановление от
13.10.2020 г. на прокурор Рачева е осъществен служебен контрол на
постановление от 17.02.2020 г. за прекратяване на ДП № 407/2019 г. по
описа на РУ Велико Търново, пр. пр. № 2558/2019 г. по описа на РП
Габрово, като постановлението е потвърдено като правилно и
законосъобразно.

Пр. пр. № 704/2020 г. по описа на ОП Габрово, ДП №279/2020 г. по
описа на РУ Габрово. С писмо, постъпило в ОП Габрово на 08.10.2020 г.,
е изпратено досъдебното производство от разследващия орган на
основание чл. 196 НПК и на същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор Жени Шикова. С постановление от 12.10.2020 г. частично е
прекратено наказателното производство, в частта за извършено
престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29 НК и
преписката е изпратена по компетентност на РП Габрово, за престъпление
по чл. 346, ал. 1 НК. С писмо от същата дата препис от постановлението е
изпратен на обвиняемите.

По всички проверени преписки и ДП, наблюдаващите прокурори са се
произнасяли в срок.

ДП, по което от привличането на обвиняемия са изтекли повече
от две години през проверявания период –за 2019г. -1, а за 2018г.-1

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил
правомощието си по чл. 196, ал. 1, т. 4 от НПК няма за
проверявания период.

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил
правомощието си по чл.  196,  ал.  1,  т.  5  от НПК  -няма за
проверявания период;

8. Внесени искания до съда за:

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

През 2019г. –3, които са уважени;
През 2018г. – няма
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Внесени МНО през 2019г. - 10
МНО „задържане под стража” – общо – 10.
- уважени - 9 бр.
- неуважени – 1.
- подадени протести – 1, неуважен.
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Внесени МНО през 2018г. - 10:
МНО „задържане под стража” – общо – 10.
- уважени - 10 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,  респективно чл.  63, ал.  4 от НПК

през 2019г.– 1 /през 2018 г. – 1/
- извън срока по чл. 234, ал. 8 от НПК, респективно чл. 63, ал. 4 от

НПК – няма за проверявания период.

9. Наказателни производства на специален надзор за 2019г.- 3, а
за 2018г.- 4.

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

- за 2019 г. -  няма, за 2018 г.- 1 произнасяне на прокурор извън срока
по 242, ал. 4 от НПК.

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

1. Наказателно-съдебен надзор

През 2019г. са внесени в съда 29 обвинителни акта. От тях, по
образувани ДП през проверявания период - 4, по образувани ДП в
предходни години - 25.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 4, от
тях върнати с разпореждане на съда – няма.

Решени от съда дела по обвинителен акт - 17, като от тях :
- Осъдителни присъди по общия ред - 13, подадени протести – 1,

което чака решение.
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- Оправдателни присъди по общия ред – 4, от тях протестирани 3 бр.,
1 неуважен и 2 чакащи решение;

 - Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и
сл.от НПК/ - 3 протести – няма.

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

Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК
през 2019г.– няма;

- невнесени обвинителни актове в 7 –дневния срок – няма;
- неотстранени очевидни фактически грешки – няма.

През 2018г. са внесени в съда 20 обвинителни акта. От тях, по
образувани ДП през проверявания период - 4, по образувани ДП в
предходни години - 16.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 3,  с
разпореждане на съда-няма.

Решени от съда дела по обвинителен акт - 15, като от тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 14, от тях 2 са протестирани,

като 1 е уважен, 1 неразгледан.
- Оправдателни присъди по общия ред – 1, които е протестиран, който

е оставен  неуважен.
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл.

от НПК/ - 6, които не са протестирани..
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и

сл. от НПК/ - няма.
Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК

през 2018г.– няма;
- невнесени обвинителни актове в 7 –дневния срок – няма;
- неотстранени очевидни фактически грешки – няма.

Извърши се проверка на дела с внесени обвинителни актове през
проверявания период.

ПД № 5/2018 г., пр. пр. № 2166/2016г. по описа на ОП Габрово, сл.
д. № 82/2016г. по описа на ОСлО към ОП Габрово. Делото е постъпило
в ОП Габрово на  10.04.2018  г.  и на същата дата е разпределено на
прокурор Людмила Рачева. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице
за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“, пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1 НК, който е
внесен в съда с писмо от 12.04.2018 г. С присъда от 01.06.2018 г. по НОХД
№ 36/2018 г. по описа на ОС Габрово подсъдимият е признат за виновен.

ПД № 3/2019 г., пр. пр. № 1212 /2018г. по описа на ОП Габрово,
сл. д. № 54/2018г. по описа на ОСлО към ОП Габрово. Делото е
постъпило в ОП Габрово на  03.01.2019 г. с мнение за съд и на същата дата
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е разпределено на прокурор Людмила Рачева. Изготвен е обвинителен
акт срещу едно лице за престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3 б. „б“, вр.
ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1 НК, който е внесен в съда с писмо от
22.01.2019 г. С присъда № 73/05.11.2019 г. по НОХД № 10/2019 г. по описа
на ОС Габрово, подсъдимият е признат за виновен.

Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК е удостоверен, като в горния десен
ъгъл на постановлението за привличане, като обвиняем се изписва дата,
име на наблюдаващия прокурор, подпис и печат на прокуратурата.

ПД № 8/2019 г., пр. пр. № 2238 /2017г. по описа на ОП Габрово,
ДП № 594/2017г. по описа на ОДМВР Габрово. Досъдебното
производство е постъпило в ОП Габрово на  28.03.2019 г. с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на прокурор Милчо Генжов. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“,
вр.  чл.  342,  ал.  1  НК,  който е внесен в съда с писмо от 05.04.2019  г.  С
присъда от 07.02.2020 г. по НОХД № 40/2019 г. по описа на ОС Габрово,
подсъдимият е признат за невиновен и е оправдан по повдигнатите му
обвинения. На 24.02.2020 г. е подаден протест от наблюдаващия прокурор
срещу оправдателната присъда.

По преписката се съдържа писмо с което делото е изпратено за
доклад на основание чл. 219, ал. 1  НПК и е върнато с писмено указание на
наблюдаващия прокурор да се преработи диспозитива, след което делото
отново е постъпило за доклад, ведно с постановлението за привличане на
обвиняем.

ПД № 13/2018 г., пр. пр. № 1885 /2014г. по описа на ОП Габрово,
ДП № 410/2014г. по описа на РУ Севлиево. Досъдебното производство е
постъпило в ОП Габрово на  19.07.2018 г. с мнение за съд  и на същата дата
е разпределено на прокурор Милчо Генжов. Изготвен е обвинителен акт
срещу едно лице за престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 3, б. „б“ пр.1 вр. ал.
4, вр.  ал.  1, б.  „в“ вр.  чл.  342, ал.  1 НК,  който е  внесен в съда с писмо от
20.07.2018 г. Приложено е резолюция, в която е посочено, че в изпълнение
на заповед № 114/25.07.2017 г. на административния ръководител на ОП
Габрово на 20.07.2018 г. е представен проект на обвинителен акт. С
протоколно определение от 12.09.2018 г. по НОХД № 77/2018 г. ГОС е
оставил без уважение искането на защитата за прекратяване на съдебното
производство поради допуснати съществени нарушения на процесуални
правила. Приел е за очевидна фактическа грешка в изготвения
обвинителен акт, сгрешеното име на подсъдимия на стр. 3 от същия и
неизписаната ал. 3 в чл. 343 в диспозитива на обвинителен акт. Определил
е на представителя на прокуратурата 7-дневен срок за отстраняване  на
констатираните от съда очевидни фактически грешки. С определение №
132/16.10.2018 г. по ВЧНД № 371/2018 г. Апелативен съд Велико Търново
е отменил определението на ОС Габрово, в частта в която е оставено без
уважение искането на защитника на подсъдимия за прекратяване на
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съдебното производство и е върнал делото на прокуратурата за
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. В мотивите е
посочено че обвинението не отговаря на законовото изискване за пълното
му и ясно фактическо формулиране. Делото е върнато на прокуратурата на
18.10.2018 г. Изготвена е форма за анализ за причините за връщане на
делото. Изготвен е нов обвинителен акт (ПД № 14/2018 г.), който е внесен
в съда с писмо от 22.10.2018 г. Отново е приложена резолюция за
извършена проверка на проекта на обвинителен акт, в която е посочено, че
няма забележки към така изготвения проект. С присъда № 25/29.03.2019 г.
по НОХД № 104/2018 г. ОС Габрово е признал подсъдимия за виновен и
му е наложил наказание. Присъдата не се съдържа в кориците на
преписката.

ПД № 7/2019 г., пр. пр. № 2483/2018г. по описа на ОП Габрово,
ДП № 202/2018г. по описа на РУ Габрово. Досъдебното производство е
постъпило в ОП Габрово на  26.02.2019 г. с мнение за съд  и на същата дата
е разпределено на прокурор Жени Шикова. Изготвен е обвинителен акт
срещу едно лице за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1,
вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ НК, който е  внесен в съда с писмо от 27.02.2019 г.
На корицата е посочено, че делото е приключило със споразумение и на
подсъдимия е наложено наказание 3 год. лишаване от свобода.

ПД № 16/2018 г., пр. пр. № 1357/2017г. по описа на ОП Габрово,
ДП № 39/2017г. по описа на ОСлО при ОП Габрово. Делото е постъпило
в ОП Габрово на  29.10.2018 г. с мнение за съд  и на същата дата е
разпределено на прокурор Жени Шикова. Изготвен е обвинителен акт
срещу две лица за престъпление по чл. 123, ал. 1 НК, който е  внесен в съда
с писмо от 27.11.2018 г.  По делото липсва присъдата, приложени са само
мотивите към нея. Изготвен е протест от наблюдаващия прокурор против
присъда от 15.11.2019 г. по НОХД № 125/2018 г., с която подсъдимите са
признати за невинни и са оправдани по повдигнатите им обвинения.  След
изготвяне на мотивите е изготвено и допълнение към протеста. С
разпореждане от 07.01.2020 г. председателят на Апелативен съд Велико
Търново е отказал образуване на въззивно производство и е разпоредил
делото да се върне на ОС Габрово за изпълнение на указанията.

ПД № 11/2018 г., пр. пр. № 320/2018г. по описа на ОП Габрово,
ДП № 37/2018г. по описа на РУ Дряново. Делото е постъпило в ОП
Габрово на 07.06.2018 г. с мнение за съд  и на същата дата е разпределено
на прокурор Александър Александров. Изготвен е обвинителен акт
срещу едно лице за престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК,
който е  внесен в съда с писмо от 06.07.2018 г. На корицата на делото е
отбелязано, че на подсъдимата е наложено наказание 2 г. ЛС с 3 год.
изпитателен срок и 60  лева глоба.
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ПД № 20/2019 г., пр. пр. № 2109/2016г. по описа на ОП Габрово,
ДП № 640/2016г. по описа на РУ Габрово. Делото е постъпило в ОП
Габрово на 07.06.2019 г. с мнение за съд  и на същата дата е разпределено
на прокурор Александър Александров. Изготвен е обвинителен акт
срещу едно лице за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1,
пр. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“ НК, който е  внесен в съда с писмо от
05.07.2019 г. Към наблюдателната преписка са приложени само мотивите
на присъдата, както и изготвен протест от наблюдаващия прокурор от
31.01.2020 г. против присъда от 24.01.2020 г. по НОХД № 83/2019 г. на ОС
Габрово, с която подсъдимият е признат за невиновен и е оправдан по
повдигнатото обвинение. На 17.02.2020 г. е изготвено и допълнение към
протеста.

ПД № 28/2019 г., пр. пр. № 782/2019г. по описа на ОП Габрово,
ДП № 60/2019г. по описа на РУ Трявна. Делото е постъпило в ОП
Габрово на 18.12.2019 г. с мнение за съд и на същата дата е разпределено
на прокурор Надежда Желева. Изготвен е обвинителен акт срещу едно
лице за престъпление по чл. 204, б. „а“, вр. чл. 201, вр. с чл.18, ал. 1  НК и
по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК, който е  внесен в съда с
писмо от 30.12.2018 г. На корицата на делото е отбелязано, че на
подсъдимия е наложено наказание „пробация“ и „глоба". Докладът по чл.
219 НПК е удостоверен, като на постановлението за привличане на
обвиняем в горния десен ъгъл е отбелязано, че същото е докладвано по
реда на чл. 219, ал. 1 НПК, посочена е дата, име, подпис на наблюдаващия
прокурор и печат на прокуратурата.

ПД № 4/2019 г., пр. пр. № 1027/2018г. по описа на ОП Габрово, сл.
д № 41/2018г. по описа на ОСлО към ОП Габрово. Делото е постъпило в
ОП Габрово на 18.01.2019 г. с мнение за съд  и на същата дата е
разпределено на прокурор Надежда Желева. Изготвен е  обвинителен акт
срещу едно лице за престъпление по чл. 115 НК и по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1
НК, който е  внесен в съда с писмо от 23.01.2019 г. На корицата на делото е
отбелязано, че на подсъдимия е наложено наказание 12 г. ЛС.

Със заповед № 114/25.07.2017 г. на административния ръководител
на ОП Габрово е разпоредено, считано от 01.09.2017 г. на всички
обвинителни актове, съставени от прокурорите в ОП Габрово да се
извършва проверка на обстоятелствената и заключителни части и след
извършването и обвинението да бъде внасяно в съда. Проверката е
възложена на административния ръководител и зам. административния
ръководител, осъществяващ функции по НСН. Проверката се извършва
относно явни неточности, като констатираните технически грешки,
неясноти и пропуски се отразяват в предоставения проект на обвинителен
акт и същия се връща на наблюдаващия прокурор. В заповедта е посочено,
че същата е издадена по повод констатации от извършената от АП Велико
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Търново тематична проверка на върнатите от съда дела на прокуратурата
за отстраняване на нарушения, допуснати в досъдебната фаза на
наказателния процес.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство/чл. 381 НПК/, през 2019г. - общо 6, всички са одобрени.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство/чл. 381 НПК/, през 2018г. – няма.

Провериха се на случаен принцип внесени в съда споразумения за
решаване на делото в хода на досъдебното производство през 2019 г., както
следва:

Пр. пр. № 658 /2019г. по описа на ОП Габрово, ДП № 85/2019г. по
описа на ОДМВР Габрово. Досъдебното производство е постъпило в ОП
Габрово на  18.09.2019 г. с мнение за съд  и на същата дата е разпределено
на прокурор Жени Шикова. Изготвено е споразумение между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, с което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл.
252, ал. 1 НК. Споразумението е внесено в съда с писмо от 17.10.2019 г. На
корицата на делото е отбелязано, че на подсъдимия е наложено наказание 1
година „лишаване от свобода“ с 3 години изпитателен срок. Към делото е
приложена и резолюция за проверка на споразумението, извършена от
прокурор Ал. Александров. Към делото е приложено постановление за
привличане на обвиняем с извършен доклад по чл. 219, ал. 1 НК, на което е
отразено, в горния десен ъгъл дата, име на прокурора, подпис и печат на
прокуратурата.

Пр. пр. № 847/2019г. по описа на ОП Габрово, ДП № 278/2019г. по
описа на РУ Габрово. Досъдебното производство е постъпило в ОП
Габрово на  25.11.2019 г. с мнение за съд  и на същата дата е разпределено
на прокурор Жени Шикова. Изготвено е споразумение между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, с което
обвиняемия се признава за виновен за извършено престъпление по чл.
354а, ал. 1, пр. 4 НК. Споразумението е внесено в съда с писмо от
27.11.2019 г. Към делото е приложена резолюция за проверка на
споразумението, извършена от прокурор Н. Желева. Към делото е
приложено постановление за привличане на обвиняем с извършен доклад
по чл. 219, ал. 1 НК, което е отразено като в горния десен ъгъл на
постановлението е поставена дата име на прокурора, подпис и печат на
прокуратурата. На корицата на делото е посочено, че на подсъдимия е
наложено наказание 1 г. „Лишаване от свобода“ с 3 год.  изпитателен срок.
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ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в съдебно
производство/чл. 384 НПК/, през 2019г. - общо 6, всички са одобрени.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в съдебно
производство/чл. 384 НПК/, през 2018г. – няма.

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 – 1.

ВНЕСЕНИ през 2018г. 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 – няма.

Пр. пр. № 2498/2018 г. по описа на ОП Габрово, сл. д. № 90/2018г.
по описа на ОСлО при ОП Габрово, наблюдаващ прокурор
Александър Александров. Делото е постъпило в ОП Габрово на
06.03.2019г. с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление от 01.04.2019г. с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание на едно лице, за извършено престъпление по
чл. 248а, ал. 2, вр. ал. 1 НК, което е внесено в съда, с писмо от 01.04.2019 г.
(деловодно обработено). Към наблюдателните материали се съдържа
резолюция за проверка на постановлението от административния
ръководител Н. Желева. По наблюдателните материали се съдържа частен
протест от наблюдаващия прокурор Александров против определение от
30.04.2019 г.  по АНД № 39/2019 г. по описа на ОС Габрово, с което съдът
е върнал делото на ОП Габрово за отстраняване на допуснати съществени
процесуални нарушения. С определение № 62/21.05.2019 г. по ВЧНД №
166/2019 г. АС Велико Търново е отменил определението на ОС Габрово и
е върнал делото на първата инстанция за продължаване на процесуалните
действия. С решение № 1/10.01.2020 г. по АНД № 39/2019 г. ОС Габрово е
признал обвиняемата за невинна и я оправдал по повдигнатото и
обвинение. На 20.01.2020 г. е подаден протест от наблюдаващия прокурор,
а на 15.03.2020 г. е подадено допълнение към протеста. С решение №
136/20.07.2020 г. по ВАНД 153/2020 г. АС Велико Търново е потвърдил
решението на ОС Габрово. По делото е приложена форма за анализ за
причините за връщане на делото на прокурора.

Установи се, че обвинителните актове, споразуменията и
предложения по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание
при условията на чл.78а НК се изготвят от прокурорите и делата се
внасят в съда в определения едномесечен срок, след постъпване на делото
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в прокуратурата. Създадена е добра организация по образуването и
воденето на прокурорските дела. Последните се комплектоват с
необходимите материали, касаещи досъдебната и съдебната фаза на
наказателното производство.

В ОП Габрово се води описна книга по НСН, в която се отразява
движението на делата, внесени в съда със споразумение и предложение
по чл.78 а НК. Води се и паркетна книга, в която се отразяват внесените
в съда обвинителни актове. При проверка на книгите се установи, че
същите се водят коректно, съдържат необходимите реквизити за
движението на делата и записванията кореспондират с материалите по
преписките.

От предоставената информация от ОП Габрово е видно, че за
2019г. от общо внесените в съда 36 обвинителни актове, споразумения и
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 4 акта са върнати на прокуратурата , т.
е. 11%, а за 2018г. от общо внесените в съда 20 обвинителни актове,
/няма  внесени споразумения и предложения по реда на чл. 375 от НПК за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК/ 3 акта са
върнати на прокуратурата , т. е. 15%.

В ОП Габрово е създадена организация за работа по наказателно-
съдебния надзор, 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.

Докладите по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверяват по подходящ
начин по делата.

Удостоверява се и провеждането на докладите по чл. 226 от НПК.

ПОДАДЕНИ  ПРОТЕСТИ против присъди /въззивни и касационни/

През 2019г.- 14, от които 3 уважени, 5 неуважени, останалите са
неразгледани;

През 2018г. - 9, от които 4 уважени и 5 неуважени.

8. УЧАСТИЕ на прокурори в съдебни заседания по наказателни дела
през проверявания период.

През 2019г.

Прокурор /име/ Първоинстанционни
дела Въззивни дела         Общо

Надежда Желева 16 5 21
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Александър
Александров

17 5 22

Жени Шикова 29 6 35

Милчо Генжов 30 9 39

Стоян Петков 49 9 58

Людмила Рачева 1 0 1

Общо 142 34 176

Прокурор /име/ Внесени МНО пред
първоинстанционен

съд

Участие пред
въззивен  съд по

МНО

Участие в други
ВНЧД

Надежда Желева
3 5 0

Александър
Александров 2 4 0
Жени Шикова

2 2 3
Милчо Генжов

2 7 1
Стоян Петков

1 3 3
Людмила Рачева

0 0 0

Общо 10 21 7

През 2018г.

Прокурор /име/ Първоинстанционни
дела

Въззивни дела           Общо

Надежда Желева
20 21 41

Александър
Александров 28 13 41
Жени Шикова

19 13 32
Милчо Генжов

15 17 32
Стоян Петков

17 23 40
Людмила Рачева

18 8 26
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Общо 117 95 212

Прокурор /име/ Внесени МНО пред
първоинстанционен

съд

Участие пред
въззивен съд по

МНО

Участие в
други ВНЧД

Надежда Желева
5 2 1

Александър
Александров 1 2 3
Жени Шикова

3 0 1
Милчо Генжов

0 0 2
Стоян Петков

0 2 3
Людмила Рачева

1 2 0

Общо 10 8 10

1. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията

През 2019 г. са приведени в изпълнение 14 присъди. Неприведени
присъди в срок – 1, отлагания на изпълнението на наказанието -няма.

През 2018 г. са приведени в изпълнение 21 присъди. Неприведени
присъди в срок - 2 и отлагания на изпълнението на наказанието - няма.

Извърши се проверка на случаен принцип на Присъдна преписка
№ П-10/2019г. по описа на ОП Габрово: С влязло в сила на 08.04.2019 г.
протоколно определение от 08.04.2019 г. по НОХД № 25/2019г. ОС
Габрово е одобрил постигнато споразумение за решаване на делото по
реда на чл. 381 НПК, с което приема, че обвиняемият е виновен за
извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29,
ал. 1,  б. „а“ НК, като му е наложено наказание 3 години „лишаване от
свобода“. На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 и ал. 2 НК е приспаднато
времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение
„задържане под стража“, считано от датата на задържането му 24.01.2019
г., до влизане на споразумението в сила. Определението е постъпило в ОП
Габрово на 10.04.2019 г. и с протокол за случаен избор от същата дата е
разпределено на прокурор Жени Шикова. С писмо от 11.04.2019 г. препис
от протоколното определение е изпратен на началника на Затвора гр.
Ловеч, за изпълнение. С писмо от 11.04.2019 г. ОП Габрово е уведомила
ОС Габрово, че са предприети действия за привеждане в изпълнение на
наказанието. С писмо, постъпило в ОП Габрово на 30.04.2019 г.,
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началникът на Затвора гр. Ловеч е уведомил, че присъдата е приведена в
изпълнение, с начало на наказанието 24.01.2019 г. С писмо от 30.04.2019 г.
ОП Габрово е уведомила ОС Габрово.

 Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се
подреждат хронологично в отделни присъдни преписки. От проверката се
установи, че след получаване на актовете на съда в ОП Габрово, същите
своевременно се изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява
първоинстанционния съд, за началото и края на изпълнението им. На
получените по пощата входящи документи, по преписките не се
прилагат пликовете с пощенското клеймо. След разговор с
административния ръководител, същият незабавно издаде Заповед №
112/13.10.2020г., с която разпореди всички пликове с баркода и
пощенското клеймо на постъпващите в ОП Габрово документи да се
прилагат към входящата кореспонденция и да се съхраняват по
образуваните преписки.

Движението на преписката се проследи в Книгата за изпълнение на
присъдите и се установи, че записванията в нея са пълни, коректни и
кореспондират с материалите по преписката. Книгата за изпълнение на
присъдите се проверява ежемесечно от прокурор Шикова и за проверката
се прави отметка „ Проверил, ведно с азбучника и няма неточности“,
дата, подпис и име на прокурора.

Проверяващия екип се запозна и с резултатите от извършени
тематични проверки през 2018г. и 2019г. от АП Велико Търново на ОП
Габрово по надзора за изпълнение на наказанията и създадената
организация по спазване на Указанието за дейността на прокуратурите по
надзора върху изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки.
В двата доклада е отразено, че всички присъди, подлежащи на изпълнение
се изпълняват в срок, а съда редовно се уведомява за начало и край на
изпълнението на присъдите.

Дейността по изпълнение на наказанията е на много добро ниво.

II. ГРАЖДАНСКО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.

През 2019г. броят на гражданските дела с участие на прокурор са
общо 62, предявени са 26 граждански иска от прокурор и  обжалвани
съдебни решения – няма.

През 2018г. броят на гражданските дела с участие на прокурор са
общо 54, предявени са 4 граждански иска от прокурор и  обжалвани
съдебни решения – няма.

III. АДМИНИСТРАТИВНО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.
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Брой на административните дела с участие на прокурор през 2019г.-
общо и по прокурори - 102. От тях :

- участие по закон –100;

- лична преценка-2.

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2018г.-
общо и по прокурори – 138. От тях:

-участие по закон- 136;

-участие по преценка на прокурора- 2.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ПО НАДЗОРА ЗА
ЗАКОННОСТ И ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС И
ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

През 2019г.
1.  получени и образувани преписки – 38. От тях :

- образувани по инициатива на прокурора – 38;
- образувани по искане на граждани и организации - няма.

2. Решени преписки – 38, подадени и разгледани протести – няма.
3. Останали нерешени преписки в края на периода -няма.

През 2018г.
1.  получени и образувани преписки – 29. От тях :

- образувани по инициатива на прокурора – 29;
- образувани по искане на граждани и организации - няма.

2. Решени преписки – 27, подадени протести – 5, от които 1 е уважен,
и 4 са неразгледани.
3. Останали нерешени преписки в края на периода - 2.

От извършената проверка 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 ОП Габрово са
предприети мерки за изпълнение на дадените от ИВСС препоръки,
които са довели до подобряване организацията на
административната и прокурорската дейност.
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Деловодните книги, дневници и регистри  в ОП Габрово са водени
съгласно изискванията на Правилника за администрацията на
Прокуратурата на Република България и съответните  указания на
Върховна касационна прокуратура.

При извършената проверка не се установиха отклонения от
принципа на случайното разпределение на преписките и делата.
Издаваните заповеди на административния ръководител са 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.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период се извършва в пълно
съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.

Създадена е организация за спазване разпоредбата на чл.110, ал.5
от НПК, а именно, парите и другите ценности, иззети като веществени
доказателства, да се предават от ОП Габрово за пазене в търговска
банка, съобразно указание изх. № 4134/2012г от 22.04.2014г. на главния
прокурор.

От извършената проверка на конкретни преписки се установи, че
наблюдаващите прокурори от ОП Габрово дават указания в
постановленията за възлагане на проверка, определят срокове,
съобразени с разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ и следят за тяхното
спазване.

Проверяващият екип констатира, че административния
ръководител удължава срока на предварителните проверки с писмо, а не
с писмена резолюция, съобразно  т.5.2 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 с административния
ръководител, този пропуск беше отстранен още в хода на комплексната
проверка.

По наблюдателните преписки са приложени  протоколи за избор на
наблюдаващ прокурор.

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от
образуване на досъдебно производство се администрират незабавно и се
изпращат по компетентност. След отмяна на постановлението и
връщането на преписките в ОП Габрово, своевременно се изпълняват
дадените в отменителното постановление указания.

Движението на преписките се проследи и по входящия дневник,
като се установи, че записванията са пълни и кореспондират с
материалите по наблюдателните преписки.
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Изходящите документи /постановления и писма/, като цяло са
деловодно обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност
и документооборота в ПРБ, с изключение на постановленията на
прокурор Генжов.  От проверката на конкретни преписки се установи,
че по-голямата част от неговите постановления нямат деловодно
извеждане. Деловодно обработени са само писмата, с които същите
се изпращат.

Инстанционните преписки се администрират своевременно, а
произнасянията на прокурорите по тях са в рамките на два до три дни.

От проверката се установява, че наблюдаващите прокурори са
осъществявали  контрол над работата по спрени дела срещу известен
извършител и неизвестен извършител.

Не във всички постановленията за спиране, по проверените дела, се
съдържат указания към полицейските органи за периодичен доклад за
резултатите от издирването, но по наблюдателните преписки са
приложени справки от полицейските органи, както и писма от
наблюдаващите прокурори, с които са изисква тази информация.

От предоставената от ОП Габрово информация е видно, че през
2019г. от общо прекратените 76 ДП, няма обжалвани пред съда, пред
горестоящите прокуратури са обжалвани 2, от които 1 е отменено и 1 е
служебно отменено. През 2018г. от общо прекратени 54  ДП, са
обжалвани пред съда 2, от които 1 е  отменено, 1 е обжалвано пред
горестоящите прокуратури, което е отменено и 1 е служебно отменено.
Статистическите данни показват, че броя на обжалваните
постановления за прекратяване на наказателното производство е
незначителен, но по-голямата част от тях са отменени. При двете
проверени преписки се констатира, че наблюдаващите прокурори, след
отмяна на акта и връщане за допълнително разследване, са изпратили
делото на разследващия орган с писмо, а не с постановление, без да
дават конкретни указания за необходимите действия, които следва да
се извършат за отстраняване на констатираните нарушения и
пропуски.

По всички проверени преписки и досъдебни производства,
наблюдаващите прокурори са се произнасяли в срок.

Установи се, че обвинителните актове, споразуменията и
предложения по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание при
условията на чл.78а НК се изготвят от прокурорите и делата се внасят в
съда в определения едномесечен срок, след постъпване на делото в
прокуратурата. Създадена е добра организация по образуването и
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воденето на прокурорските дела. Последните се комплектоват с
необходимите материали, касаещи досъдебната и съдебната фаза на
наказателното производство.

От предоставената информация от ОП Габрово е видно, че за
2019г. от общо внесените в съда 36 обвинителни актове, споразумения и
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 4 акта са върнати на прокуратурата , т.
е. 11%, а за 2018г. от общо внесените в съда 20 обвинителни актове,
/няма  внесени споразумения и предложения по реда на чл. 375 от НПК за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК/ 3 акта са
върнати на прокуратурата , т. е. 15%.

В ОП Габрово е създадена организация за работа по наказателно-
съдебния надзор, 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.

Проведените доклади по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверяват по
подходящ начин по делата.

Удостоверява се и провеждането на докладите по чл. 226 от НПК.

Дейността по изпълнение на наказанията е на много добро ниво.
Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично в отделни присъдни преписки. От проверката се установи,
че след получаване на актовете на съда в ОП Габрово, същите
своевременно се изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява
първоинстанционния съд, за началото и края на изпълнението им. На
получените по пощата входящи документи, по преписките не се
прилагат пликовете с пощенското клеймо. След разговор с
административния ръководител, същият незабавно издаде Заповед №
112/13.10.2020г., с която разпореди всички пликове с баркода и
пощенското клеймо на постъпващите в ОП Габрово документи да се
прилагат към входящата кореспонденция и да се съхраняват по
образуваните преписки.

При извършената проверка се налага извода за много добра
организация на работа в прокуратурата, както по отношение на
администрирането, така и по отношение на прокурорската дейност.
Констатациите от настоящия акт следва да се обсъдят от
административния ръководител и прокурорите в ОП Габрово и да се
предприемат мерки за упражняване на по-ефективен контрол върху
разследването, след отмяна на постановленията за прекратяване на
наказателното производство.
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ЧАСТ ВТОРА
ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ към ОКРЪЖНА

ПРОКУРАТУРА ГАБРОВО

І. Проверка на организацията  на административната дейност
на Окръжен следствен отдел към ОП Габрово, на основание чл. 54, ал.
1, т. 1 и т. 2 ЗСВ

1. ЩАТНА И АДМИНИСТРАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ

1.1.Брой работили следователи за периода:

през 2019г. – 7следователи
- незаети щатни бройки
- от 08.11.2019 г.- 1 незаета щатна бройка за следовател

(трансформирана в бройка за младши следовател).

през 2018г. – 7следователи
- незаети щатни бройки- няма.

Длъжностите за служителите през проверявания период са общо - 4.

Със Заповед № 105/24.09.2020г. на административния ръководител
на ОП Габрово, считано от 05.10.2020г. е назначен следовател Атанас
Йорданов за „Завеждащ окръжен следствен отдел“ към ОП Габрово,
поради освобождаване на следовател Вергил Богданов от заеманите
длъжности „Следовател“ и „Завеждащ окръжен следствен отдел“ към ОП
Габрово на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

На основание Заповед № 158/17.11.2015 г. на административния
ръководител на ОП Габрово и последващи изменения, се прилага
случайния принцип на разпределение на делата. За работа с модула за
случайно разпределение е определен завеждащ отдел ОСлО към ОП
Габрово, прилага се и териториален принцип, поради факта, че
следствения отдел към ОП Габрово има ИРМ в гр. Севлиево.
Разпределянето на делата се извършва между следователите, като няма
специализация, според вида разследвани дела. Със Заповед №
52/22.03.2017 г. на административния ръководител на ОП Габрово е
сформиран специализиран разследващ екип от прокурори и следователи за
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провеждане на наказателни производства при особено сериозни
произшествия.

3. КНИГИ, РЕГИСТРИ И ДНЕВНИЦИ:

Изходящ регистрационен дневник - общ
Входяща регистрационен дневник - общ
Дневник за получаване на следствени дела /докладна книга/
Регистър за образуваните следствени дела
Азбучник на обвиняемите лица
Дневник за върнатите за допълнително разследване и продължени

следствени дела
Дневник за завеждане на постъпили технологични документи за

обработка в ЕИСПП.
Дневник за постъпилите молби за издаване на удостоверения.
Дневник за отчитане възложените експертизи и възнагражденията на

вещи лица и други специалисти.
Дневник за отразяване справки в НБД „Население“ /Дневник на

оператора/
Книга за веществени доказателства
Книга за ВД – МПС
Дневник за отразяване лицата, посещаващи сградата на ОСлО.
Дневник за призовки
Дневник за предаване на технологични документи на операторите за

обработка
Дневник за отразяване оправдателните присъди
Книга за раздаване на документи за изпълнение от следователи и

съдебни служители
Дневник за предаване сл.дела на ВЛ
Регистър на молбите за международна правна помощ
Електронен регистър на архивираните литерни дела по прокурорски

преписки и следствени дела, приключени в ЕИСПП

ІІ. РАЗСЛЕДВАНИ ДП

През 2019г. в ОСлО при ОП Габрово е проведено разследване по 150
досъдебни производства, от които 65 образувани през периода, 74
останали на производство от предходни години, възобновени дела за
периода – 11. От тях срещу ИИ- 39 и срещу НИ- 111 бр.

Средно за следовател 21.43 % за 2019г.
Разследването по 16 ДП е приключило в двумесечния срок,  и по 83

ДП в удължен от административния ръководител на наблюдаващия
прокурор срок.

Разследвани дела извън срок - няма.
-  привлечени лица -43
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- доклади по реда на чл. 226 от НПК – 135
-с МНО „Задържане под стража”- 2.

През 2018г. в ОСлО при ОП Габрово е проведено разследване по 171
досъдебни производства, от които 91 образувани през периода, 69
останали на производство от предходни години и възобновени дела за
периода 11.

От тях срещу ИИ - 78 и срещу НИ -93 бр.
Средно за следовател 24.43 %.
Разследването по 10 ДП е приключило в двумесечния срок и по 89

ДП в удължен от административния ръководител на наблюдаващия
прокурор срок.

Разследвани дела извън срок - няма.
- брой привлечени лица - 60
- доклади по реда на чл. 226 от НПК - 171
- с МНО „Задържане под стража” -4.

ІIІ. ПРИКЛЮЧЕНИ ДП

През 2019г. е приключило разследването по 99 досъдебни
производства, от които 16 приключили в двумесечния срок, по 83 срокът
за разследване е бил удължаван, няма приключени дела извън срок.

През този период няма дела върнати от прокуратурата на основание
чл.  242,  ал.  2  от НПК. От приключените ДП, 36 са изпратени на
прокуратурата с мнение за съд, 42 с мнение за прекратяване, 15 с мнение за
спиране на наказателното производство.

Изпратени на други служби 6 .
Според датата на образуване - новообразувани през периода 28,

образувани през минали периоди 57, възобновени 14.
Приключили дела на специален надзор -няма .
Приключили дела с голям обществен интерес - няма.

През 2018г. е приключило разследването по 99 досъдебни
производства, от които 10 приключили в двумесечния срок, по 89 срокът
за разследване е бил удължаван, няма приключени дела извън срок.

През този период 3 дела са върнати от прокуратурата на основание чл.
242, ал. 2 от НПК. От приключените ДП, 43 са изпратени на прокуратурата
с мнение за съд, 32 с мнение за прекратяване,21 с мнение за спиране на
наказателното производство, с мнение за изпращане по компетентност -3.

Според датата на образуване- новообразувани през периода 38
образувани през минали периоди 51 и възобновени 10.

Приключили дела на специален надзор -няма.
Приключили дела с голям обществен интерес - няма.

IV. ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП В КРАЯ НА ПЕРИОДА



46

Към края на 2019 г. са останали за разследване 51 броя дела. От тях
-според датата на образуване: новообразувани-37, стари-11 и

възобновени-3
- според извършителя  - НИ – 48 и ИИ -3.
- според срока -  двумесечен - 15, продължен от прокуратурата -36,

извън срок – няма.
- с взета по тях МНО „Задържане под стража” – 1.
- на специален надзор и на специален отчет – няма.
- с голям обществен интерес – няма.
- срещу непълнолетни лица – 1.
-дела, по които разследването е продължило над 2 години- 1 бр.

Към края на 2018 г. са останали за разследване 72 броя дела. От тях
-според датата на образуване: новообразувани-54, стари-17 и

възобновени-1.
- според извършителя  - НИ – 59 и ИИ -30
- според срока -  двумесечен -26, продължен от прокуратурата -46,

извън срок – няма.
- с взета по тях МНО „Задържане под стража” – 4.
- на специален надзор и на специален отчет – няма.
- с голям обществен интерес – няма.
- срещу непълнолетни лица – 4.
-дела, по които разследването е продължило над 2 години- 1 бр.

На производство при следователите към дата 14.10.2020 г.  са общо
67 бр. досъдебни производства. От тях по следователи, както следва:

следовател Брой ДП
1 Атанас Йорданов          11
2 Йовчо Георгиев          13
3 Виктор Цонев          18
4 Огнян Ганев с изнесено

работно място гр. Севлиево
         14

5 Георги Петков с изнесено
работно място гр. Севлиево

         11

общо          67

За 2018 г. на ОСлО към ОП Габрово са възложени 84 досъдебни
производства, а за 2019 г. 50 досъдебни производства на основание чл. 194,
ал. 1, т. 4 НПК.
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Беше извършена проверка на случайно избрани досъдебни
производства, разследвани от следовател от ОСлО към ОП Габрово, както
следва:

Сл. д. № 56/2020г. по описа на ОСлО при ОП Габрово, пр. пр. №
1795/2019г. по описа на РП Габрово, следовател Виктор Цонев.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 11.08.2020 г.
на прокурор от РП Габрово за престъпление по чл. 209, ал. 1 НК.
Първоначално разследването е било възложено на разследващ полицай при
ОДМВР Габрово. По искане на наблюдаващия прокурор от 24.08.2020 г.
административният ръководител на ОП Габрово, с постановление от
25.08.2020 г., е възложил разследването на следовател от ОСлО. Делото е
постъпило в ОСлО на 26.08.2020 г. С протокол за избор от същата дата
делото е разпределено на следовател Цонев. С писмо от 26.08.2020 г.
следователят е уведомил РП Габрово и ОП Габрово, под кой номер е
заведено делото в ОСлО и на кого е възложено разследването. С писмо,
постъпило в ОСлО на 01.09.2020 г., наблюдаващият прокурор е изпратил
допълнителни материали. На 03.09.2020 г. е проведен разпит на едно лице.
С писмо от 04.09.2020 г е изискана информация от директора на Юробанк
АД, клон Габрово, която е постъпила на 28.09.2020 г. На 28.09.2020 г. е
постъпило писмо от наблюдаващия прокурор, с което е разпоредено
делото да се докладва на основание чл. 203, ал. 4 НПК. На 28.09.2020 г.
делото е изпратено с писмо на доклад на наблюдаващия прокурор, заедно с
писмен доклад за извършените действия по разследването до настоящия
момент, както и предстоящите такива. С постановление от 01.10.2020 г.,
постъпило в следствения отдел на същата дата, наблюдаващият прокурор е
върнал делото с дадени указания. На 06.10.2020 г. разследващият е
изготвил предложение до наблюдаващия прокурор за удължаване срока на
разследване, като в същото подробно са посочени по дати всички
извършени до момента действия по разследването, както и предстоящите
такива. С писмо от 06.10.2020 г. е изпратено на наблюдаващия прокурор и
постановление за назначаване на съдебно - техническа експертиза.

Сл. д. № 55/2020г. по описа на ОСлО при ОП Габрово, пр. пр. №
1691/2020г. по описа на РП Габрово, следовател Виктор Цонев.
Досъдебното производство е започнало на 27.07.2020 г. под № 366/2020 г.
по описа на РУ Габрово за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130,
ал. 1 НК. По предложение на наблюдаващия прокурор, с постановление от
21.08.2020 г. на окръжния прокурор на ОП Габрово, разследването по
досъдебното производство е възложено на основание чл. 194, ал. 1, т. 4
НПК, на следовател от ОСлО. Делото е постъпило в следствения отдел на
24.08.2020 г. и с протокол за избор от 25.08.2020 г. е разпределено на
следовател Цонев. С писмо от 26.08.2020 г. следователят е уведомил РП
Габрово и ОП Габрово за номера на следственото дело и от кого се води
разследването. На 01.09.2020 г. наблюдаващият прокурор е изпратил
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допълнителни материали. На 21.09.2020 г. е направено предложение за
удължаване срока на разследване, като по искане на наблюдаващия
прокурор с писмо от 24.09.2020 г. следователят е посочил подробно какви
действия са извършени до момента по разследването. С постановление на
наблюдаващия прокурор от 25.09.2020 г. срокът на разследване е удължен
с два месеца, считано до 27.11.2020 г. На 29.09.2020 г. са извършени три
разпита на свидетели. На 01.10.2020 г. са извършени два разпита на
свидетели. На 06.10.2020 г. са проведени два разпита на свидетели. На
08.10.2020 г. е проведен един разпит на свидетел.

Сл. д. № 59/2020г. по описа на ОСлО при ОП Габрово, пр. пр. №
1114/2020г. по описа на ОП Габрово, следовател Атанас Йорданов.
Досъдебното производство е образувано на 16.09.2020 г. от следовател, с
първо действие по разследването, за престъпление по чл. 123, ал. 1 НК. С
протокол за определен избор по дежурство от 17.09.2020 г. делото е
възложено на следовател Йорданов. На 16.09.2020 г. е извършен оглед на
местопроизшествие. На 23.09.2020 г. е проведен разпит на свидетел. На
25.09.2020 г. също е проведен разпит на свидетел. С протоколи за
доброволно предаване на разследващия орган са предадени множество
документи от значение за разследването. С писмо от 21.09.2020 г. е
изпратено на наблюдаващия прокурор от ОП Габрово постановление от
17.09.2020 г. на разследващия орган за назначаване на съдебно медицинска
експертиза. С постановление от 21.09.2020 г. разследващият орган е
назначил съдебно химическа експертиза по делото, която е изготвена на
29.09.2020 г. С постановление от 08.10.2020 г. наблюдаващият прокурор е
уважил направен самоотвод на следовател Йорданов и на случаен принцип
делото е преразпределено на следовател Цонев на 12.10.2020 г.

Сл. д. № 23/2020г. по описа на ОСлО при ОП Габрово, пр. пр. №
343/2020г. по описа на ОП Габрово, следовател Атанас Йорданов.
Досъдебното производство е започнато на 09.03.2020 г. за престъпление по
чл. 343, ал. 3, б. „б“ вр. чл. 342, ал.1 НК. По предложение на наблюдаващия
прокурор, с постановление от 18.03.2020г. на окръжния прокурор на ОП
Габрово разследването по делото е възложено на основание чл. 194, ал. 1,
т. 4 НПК на следовател. Делото е постъпило в следствения отдел на
19.03.2020 г. и с протокол за избор от 23.03.2020 г. е разпределено на
следовател Йорданов. С постановление от 06.04.2020 г. е назначена
съдебно химико-биологична експертиза, изготвена на 09.06.2020 г. С
постановление от 08.04.2020г.  е назначена съдебно биологична експертиза
с извършване на ДНК анализ, която е изготвена на 09.05.2020 г. С
постановление от 08.04.2020 г. е назначена и съдебно химическа
експертиза, изготвена на 28.05.2020 г. На 21.04.2020 г. е направено
предложение от разследващия до наблюдаващия прокурор за удължаване
срока на разследване по делото и с постановление от 22.04.2020 г. срокът е
удължен с два месеца, считано от 09.05.2020 г. На 18.05.2020 г. са
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проведени два разпита на свидетели. Изискани са и получени документи.
На 16.06.2020 г. е назначена съдебно автотехническа експертиза, изготвена
на 12.10.2020 г. На 18.08.2020 г. са извършени два разпита на свидетели.
На 24.08.2020 г. следовател Йорданов е възложил следствени действия по
делегация на следовател Петков от ОСлО към ОП Габрово, с изнесено
работно място град Севлиево. Изпълнената следствена поръчка е
постъпила на 28.08.2020 г. Срокът на разследване е удължаван, последно с
два месеца, считано от 09.09.2020 г.

Сл. д. № 43/2020г. по описа на ОСлО при ОП Габрово, пр. пр. №
529/2020г. по описа на РП Габрово, следовател Йовчо Георгиев.
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор от
РП Габрово от 06.07.2020 г. за престъпление по чл. 134, ал.1, т. 1 НК. По
предложение на наблюдаващия прокурор с постановление от 07.07.2020 г.
на окръжния прокурор на ОП Габрово разследването по делото е
възложено на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК на следовател от ОСлО
към ОП Габрово. Делото е постъпило в следствения отдел на 08.07.2020 г.
и с протокол за случаен избор от същата дата е разпределено на следовател
Георгиев. С писмо от 09.07.2020 г. РП Габрово и ОП Габрово са уведомени
за номера на следственото дело и водещия разследването следовател. На
15.07.2020 г. са извършени три разпита. На 16.07.2020 г. са извършени 4
разпита на свидетел, а на 17.07.2020 г. два разпита на свидетел.  С
постановление от 16.07.2020 г. е назначена съдебно-медицинска
експертиза по делото, изготвена на 07.09.2020 г. На 27.07.2020 г. е
проведен разпит на един свидетел по делото. С писма от 13.07.2020 г.,
16.07.2020 г. и 21.07.2020 г. е изискана информация-медицинска
документация, която е постъпила по делото. На 04.08.2020 г. е направено
предложение за удължаване срока на разследването, който е удължен от
наблюдаващия прокурор с постановление от 05.08.2020 г. до 06.11.2020 г.
На 05.10.2020 г. е проведен разпит на свидетел по делото.

Сл. д. № 50/2020г. по описа на ОСлО при ОП Габрово, пр. пр. №
920/2020г. по описа на РП Габрово, следовател Йовчо Георгиев.
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор от
РП Габрово от 30.07.2020 г. за престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1,
вр. чл. 26, ал. 1 НК. По предложение на наблюдаващия прокурор с
постановление от 03.08.2020 г. на окръжния прокурор на ОП Габрово
разследването е възложено на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК на
следовател от ОСлО към ОП Габрово. Делото е постъпило в следствения
отдел на 04.08.2020 г. и с протокол за случаен избор от 05.08.2020 г. е
разпределено на следовател Георгиев. С писмо от 05.08.2020 г. РП Габрово
и ОП Габрово са уведомени за номера на делото и водещия разследването
следовател. На 06.08.2020 г. е проведен разпит на свидетел. С
постановления от 07.08.2020 г. са възложени следствени действия на
следовател от ОСлО към ОП Силистра и ОСлО към ОП Габрово-  ТО
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Севлиево. На 24.08.2020 г. е постъпила справка от ТО Севлиево за
изпълнената следствена поръчка. На 18.09.2020 г. е направено
предложение за удължаване срока за разследване, с изрично посочване на
извършените до момента следствени действия и предстоящите такива.
Срокът е удължен с постановление на районния прокурор от 23.09.2020 г. с
два месеца, считано до 30.11.2020 г. На 23.09.2020 г. е постъпила и
изпълнената следствена поръчка от ОСлО към ОП Силистра.

Сл. д. № 47/2020г. по описа на ОСлО при ОП Габрово, пр. пр. №
861/2020г. по описа на ОП Габрово, следовател Огнян Ганев.
Досъдебното производство е започнало на 20.07.2020 г. за престъпление по
чл. 115 НК. С постановление от 21.07.2020 г. на окръжния прокурор на ОП
Габрово разследването по делото е възложено на следовател на основание
чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. Делото е постъпило в следствения отдел на
21.07.2020 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на
следовател Ганев.  С писмо от 21.07.2020  г.  ОП Габрово е уведомена за
номера на сл. д. и разследващия следовател. На 22.07.2020 г. с
постановление са възложени отделни следствени действия на старши
разследващ полицай към РУ Севлиево, които са изпълнени. На 21.07.2020
г. е извършено освидетелстване на лице. На 22.07.2020 г. е проведен един
разпит на свидетел. С постановление от 28.07.2020 г. е назначена
химическа експертиза, изготвена на 29.07.2020 г. С постановление от
29.07.2020 г. е назначена комплексна експертиза за установяване на ДНК
профил и изследване на ВД. Експертизата е изпълнена на 03.09.2020 г.  На
27.07.2020 г. и 29.07.2020 г. са проведени разпити на свидетели. С
постановление от 10.08.2020 г. е възложена съдебномедицинска
експертиза, изготвена на 26.08.2020 г. На 26.08.2020 г. и на 02.10.2020 г. е
извършен оглед на ВД, за което е съставен съответно протокол. Изисквани
са данни от различни институции. На 14.09.2020 г. е проведен разпит на
свидетел. На 25.09.2020 г. е разпитан свидетел. С постановление от
16.09.2020 г. е назначена тройна комплексна, съдебно психиатрична и
съдебно-психологична експертиза, изготвена на същия ден. На 01.10.2020
г. е проведен разпит на свидетел по делото.

Сл. д. № 61/2020г. по описа на ОСлО при ОП Габрово, пр. пр. №
979/2020г. по описа на ОП Габрово, следовател Огнян Ганев.
Досъдебното производство е започнало на основание чл. 212, ал. 2 НПК на
13.08.2020 г. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342 НК. По
предложение на наблюдаващия прокурор с постановление от 21.09.2020 г.
окръжният прокурор на ОП Габрово е възложил разследването на
следовател от ОСлО към ОП Габрово на основание чл.194, ал.1, т.4 НПК.
Делото е постъпило в следствения отдел на 21.09.2020 г. и с протокол за
избор от същата дата е разпределено на следовател Ганев. С писмо от
23.09.2020 г. прокуратурата е уведомена за номера на следственото дело и
разследващия следовател. На 25.09.2020 г. е извършен оглед на ВД, за
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което е съставен протокол. На 01.10.2020 г. е проведен разпит на свидетел
по делото.

Сл. д. № 16/2020г. по описа на ОСлО при ОП Габрово, пр. пр. № -
159/2020г. по описа на РП Севлиево, следовател Георги Петков.
Досъдебното производство е образувано на 21.02.2020 г. за престъпление
по чл. 240а, ал. 1 НК. По предложение на наблюдаващия прокурор с
постановление от 21.02.2020 г. на окръжния прокурор на ОП Габрово
разследването е възложено на следовател от ОСлО към ОП Габрово на
основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. Делото е постъпило в следствения отдел
на 24.02.2020 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на
следовател Петков. С писмо от 24.02.2020 г. РП Севлиево и ОП Габрово са
уведомени за номера на следственото дело и разследващия следовател. На
25.02.2020 г. е извършен оглед на местопроизшествие. На 28.02.2020 г. са
проведени четири разпита на свидетели. На 06.03.2020 г. е проведен един
разпит на свидетел. На 08.05.2020 г. е изпратено постановление за
възлагане на следствени действия на ОСлО към СГП. Изпълнената
следствена поръчка е постъпила на 01.06.2020 г. На 08.06.2020 г. е
извършен разпит на двама свидетели по делото. На 09.06.2020 г. също е
проведен разпит на свидетел. Изискани и постъпили са документи от
различни институции, както и от съд и прокуратура. С постановление от
09.10.2020 г. са възложени действия по делегация на следствения отдел
към СГП. Срокът е удължен последно с два месеца, считано до 21.10.2020
г.

Сл. д. № 22/2019г. по описа на ОСлО при ОП Габрово, пр. пр. №
217/2019г. по описа на ОП Габрово, следовател Георги Петков.
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор към
ОП Габрово от 21.01.2019 г. за престъпление по чл. 330, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1
и т. 2, вр. ал. 1 НК. С постановление от 19.04.2019 г. на окръжния прокурор
на ОП Габрово, разследването е възложено на следовател от ОСлО на
основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. Делото е постъпило в следствения отдел
на 22.04.2019 г. и с протокол за избор от същата дата е избран следовател
Петков. С писмо от 22.04.2019 г. ОП Габрово е уведомена за номера на
следственото дело и разследващия следовател. На 30.04.2020 г. е проведен
разпит на двама свидетели от следовател Петков. На 13.05.2020 г.
следовател Йорданов е провел разпит на двама свидетели. На 14.05.2020 г.
е проведен разпит на един свидетел от следовател Йорданов. С
постановление от 20.05.2019 г. следовател Петков е назначил съдебна
строителнотехническа и оценъчна експертиза по делото. Заключението е
представено на 08.04.2020 г.  На 13.06.2019 г. е извършен разпит на
свидетел от следовател Петков. На 22.01.2020 г. е извършен разпит от
следовател Петков на свидетел по делото. С протокол за избор от
15.04.2020 г. е избран по делото допълнителен следовател Атанас
Йорданов. На 13.07.2020 г. е извършен разпит от следовател Петков на
един свидетел. На 13.07.2020 г. е проведена очна ставка между двама
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свидетели от следователите Йорданов и Петков. На 14.07.2020 г. е
проведен разпит на свидетел от следовател Йорданов. На 15.07.2020 г.
следовател Йорданов е провел разпит на двама свидетели. Срокът на
разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от 21.09.2020 г.
Изискани и получени са множество документи във връзка с провежданото
разследване. Делото е изпращано регулярно на доклад по чл. 226, ал. 1
НПК.

По всички проверени досъдебни производства разследването се
провежда в законоустановения и удължен срок. Констатациите на
проверяващия екип са, че следователите в ОП Габрово своевременно
изпълняват указанията на наблюдаващите прокурори. В предложенията
за удължаване на срока на разследването подробно се описват
извършените до момента действия и предстоящите такива. Към
момента на проверката се установи, че ритмично се провеждат
необходимите действия по разследването на делата за разкриване на
обективната истина.

5. ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛЕГАЦИЯ

През 2019г. – брой делегации -135, изпълнени в срок.
През 2018г. – брой делегации -100 извършени в срок.

6. РАБОТА ПО СПРЕНИТЕ ДП
Брой на спрените ДП

-за 2019 г.-134 бр.
-за 2018 г.- 155 бр.

-на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от НПК /през 2019г.-14, през
2018г.-18/
- на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК /през 2019г.-120, през
2018г.-137/
- на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК /през 2019г.-няма, през
2018г.-няма/
-от тях новообразувани през периода-/през 2019г.-11, през 2018г.-
11/
-от тях образувани през предходни периоди /през 2019г.-123, през
2018г.-144/

7. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Веществените доказателства /ВД/ по досъдебните производства се
съхраняват в специално обособено помещение, свързано със СОТ.
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Съгласно Заповед № 26 от 02.02.2017 г. на административния
ръководител на ОП Габрово има назначен служител, който отговаря за
приемането, съхранението и предаването на ВД. Съгласно раздел VIII от
ПАПРБ в следствения отдел се води книга за ВД. Има нарочна книга за
МПС, които са иззети като ВД по следствени дела. ВД се приемат и
предават с приемо- предавателен протокол. Всяка календарна година през
м. януари се извършва проверка на наличните ВД от комисия, назначена от
административния ръководител на ОП Габрово.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период, се извършва в
пълно съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.

ИЗВОДИ:

Водените в ОСлО към ОП Габрово книги, регистри и дневници
съдържат нужната информация, което спомага за по-добра организация
на дейността по разследване.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период, се извършва в
пълно съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.

За 2018 г. на ОСлО към ОП Габрово са възложени 84 досъдебни
производства, а за 2019 г. 50 досъдебни производства на основание чл.
194, ал. 1, т. 4 НПК.

По всички проверени досъдебни производства разследването се
провежда в законоустановения и удължен срок. Констатациите на
проверяващия екип са, че следователите в ОП Габрово своевременно
изпълняват указанията на наблюдаващите прокурори. В предложенията
за удължаване на срока на разследването подробно се описват
извършените до момента действия и предстоящите такива. Към
момента на проверката се установи, че ритмично се провеждат
необходимите действия по разследването на делата за разкриване на
обективната истина.

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител
на Окръжна прокуратура Габрово, който да запознае прокурорите и
следователите от ОП 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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