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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 
 

   

    
 

 

АКТ 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА 

НА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  

       ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

      

  

В периода 19 май – 21 май  2010г. на основание заповед  

№74/12.05.2010г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 

програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 

Районна прокуратура гр. Гоце Делчев. Проверката бе извършена от  

проверяващи - инспектор  -  Ясен Тодоров  и експерти Сия Иванчова  и 

Димитрина Долапчиева.  

Проверката беше извършена на място – в сградата на Районен съд гр. 

Гоце Делчев, където се помещава и РП – гр. Гоце Делчев. Проверяващите се 

запознаха непосредствено с организацията на административната дейност и 

организацията по образуването и движението на прокурорските преписки, 

както и приключването им в установените срокове.  

Проверката на РП - гр. Гоце Делчев обхваща периода 01.01.2009г. – 

31.12.2009 г. и  първото тримесечие на 2010 година. 

 През проверявания период в РП - гр. Гоце Делчев са работили 

усреднено 4.1 прокурори, а именно – Нели Вълчева - административен 

ръководител – Районен прокурор, прокурорите Иван Чилев, Карамфил 

Темелков, Мария Шапкова и Константин Сулев. Брой на отсъствали 

прокурори за повече от един месец - причини – 3 бр., поради платен 

годишен отпуск, а двама от тях и поради участие в курс за компютърно 

обучение. 

Незаети щатни бройки за прокурори – до 17.11.2009г. – 2 броя, а към 

30.12.09г. – 1 бр. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев е настанена в новата сграда на 

съдебната палата в града. Прокурорите в РП - гр. Гоце Делчев работят при 

много добри условия. Кабинетите са добре обзаведени. Голяма част от 

прокурорите и служителите са в самостоятелни кабинети. Работните места са 

добре оборудвани.  

 В Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев през отчетния период са 

работили 10 служители: административен секретар – 1 бр.; съдебен секретар 

– 3 бр.; компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции – 2 бр.; 

съдебен деловодител – 2 бр.;  призовкар – 1 бр.; съдебен архивар – 1 бр. 

През проверявания период няма незаети щатни бройки.  

В РП - гр. Гоце Делчев се водят 43 книги /дневници, регистри, 

азбучници/.  От тях: 

 - водени на основание Правилника за организация на дейността на 

администрацията на прокуратурата в РБ – 36 броя,  

- водени по указание на ВКП – 7 бр.   

- водени книги по собствена преценка – 11 броя , а именно: 

- на хартиен носител: 

- ежедневен опис на доклада, постъпил в деня; 

-  разносни тетрадки за всички прокурори с получени и върнати от тях 

материали от доклада; 

- книга за възложените на РУ на МВР проверки; 

- книга за върнати дела от съда; 

- книга за  обжалвани в съда спрени и прекратени досъдебни 

производства; 

- книга за постановените откази; 

- книга за прекратените дела; 

- папка с уведомления до  КУИППД ; 

- папка с подадените протести; 

 

- водени на електронен носител: 

 

- таблица на прекратените по давност дела 

- таблица на решените от съда дела; 

 

 

От тях :  

 - водени на хартиен носител – всички, с изключение на 

 водените на електронен носител – 4 бр.-  
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- електронен дневник /входящ и изходящ/ за изпратени материали  за 

международна правна помощ  и ЕЗА; 

- таблица за професионално обучение на магистрати и служители ; 

- таблица на прекратените по давност дела 

- таблица на решените от съда дела; 

 

Правни програми – Прокурорите от РП - гр. Гоце Делчев имат на 

компютрите си инсталирани версии на правно-информационните системи 

АПИС и СИЕЛА и ЛАКОРДА. 

Деловодни програми – Унифицирана информационна система/УИС/ на 

Прокуратурата на Република България, предоставена от ВКП , КОМИСИЛ – 

предоставена от ВКП,  и собствена деловодна програма на РП – гр. Гоце 

Делчев. 

 На основание заповед № ЛС-6185/12.09.2007г. на Главния прокурор на 

РБ и Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на г-н В. Първанов - Зам. главен 

прокурор при ВКП относно организацията за случайно разпределение на 

преписки и дела и след получаване на софтуерен продукт предоставен от 

ВСС - Law Choice в РП – гр. Гоце Делчев е издадена Заповед № 

35/15.10.2007г. на Районен прокурор при РП - гр. Гоце Делчев, в която 

подробно са описани групите преписки, прокурорите, участващи в отделните 

групи и % натовареност на всеки прокурор в група. Със Резолюция  от 

17.03.10г. на Ив. Чилев – ИФ административен ръководител е допълнена 

Заповед № 35/15.10.2007г.  

          Изготвяни са тримесечни справки - за върнатите от съда дела и 

причините за това, за причините за забавеното движение на делата в 

досъдебна фаза, за причините за  забавеното движение на делата в  съдебна 

фаза, за постановените оправдателни присъди и причините за това, за  делата,  

приключили след  съкратено съдебно следствие,   за образувани досъдебни 

производства  срещу лица, за които има данни, че са извършили престъпление 

или административно нарушение в други държави или са били придружители 

на малолетни или непълнолетни лица, за които има данни за извършени 

неправомерни действия, за преписки и дела, съдържащи данни за нарушения, 

засягащи финансовите интереси на Европейската общност.  

Относителният дял на върнатите за допълнително разследване дела 

спрямо внесените за решаване в съда през 2009г. е чувствително висок. 

Причините за връщане на делата за допълнително разследване са различни. 

Същите могат да се групират в няколко групи: 

Основна причина за връщане на делата са  допуснати от разследващ 

орган във фазата на разследването съществени процесуални нарушения, 

които прокурорът, внесъл акта в съда, не е забелязал или за които е нямало 

как  да знае, че са допуснати и да ги отстрани. Конкретните нарушения са: 

сгрешено име на обвиняемия в протоколите за извършени процесуално-

следствени действия, неточно посочване на нарушените правила за движение 
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по пътищата, неизчерпване на всички действия по откриване и призоваване 

на обвиняем преди преминаване  към разследване в отсъствие, 

неустановяване на пострадал от престъплението и непредявяване на 

разследването, неспазване правилата за задължителна защита на неграмотен 

обвиняем, провеждане на задочно производство без да е изготвено за това 

нарочно надлежно постановление, несъответствие между повдигнатите 

обвинения на няколко съучастници досежно ролята им в извършване на 

престъплението, неописване текстово в пълнота на вида на причинената 

телесна повреда, неконкретизиране на точния период на извършване на 

престъплението.   

Втората група причини според прокуратурата, по отношение на 

връщане на делата от съда, са процесуални нарушения на прокурора при 

изготвяне на акта, с който делото се внася  в съда. Конкретните нарушения са 

следните: Несъответствие между описаното деяние в диспозитива на 

обвинителния акт и посочените факти и обстоятелства в обстоятелствената 

му част, погрешна правна квалификация, недостатъчно конретизиране в 

диспозитива на обвинителния акт на едно от няколкото допуснати нарушение 

на закона за движение по пътищата, противоречие между обстоятелствена и 

заключителна част на обвинителния акт относно мястото на извършване на 

престъплението, липса на предпоставки за внасяне на делото по реда на 

чл.78а НК, неточно посочване на нарушените правила на закона за движение 

по пътищата, непосочване текстово в диспозитива на обвинителния акт на 

вида на причинената телесна повреда, техническа грешка в датата на 

престъпленията, непроизнасяне на прокурора по направени искания при 

предявяване на разследването, несъответствие между цифрова и текстова 

квалификация на деянието. 

Третата група причини според РП - гр. Гоце Делчев е неправилна 

преценка на съдията-докладчик. Тя се изразява в следното: неправилно 

становище на съда относно това кой е действителния пострадал, на когото 

следва да се предяви разследването; неправилно становище на съда, че е 

допуснато съществено процесуално нарушение, т.к. периодът на едно 

продължено престъпление е бил разделен в обвинителния акт на няколко 

подпериода; неправилно неодобряване на постигнато споразумение за 

престъпление, което е с по-лека правна квалификация от първоначално 

залегналата в обвинителния акт и др.. 

 Статистиката, която Районна прокуратура - гр.Гоце Делчев води е 

съгласно указанията на ВКП. Данните се подготвят от  административния 

секретар, съдебния секретар и деловодителите, като на различните 

служители е възложено воденето на определени дневници, регистри и книги 

и извеждането на съответните данни от тях. Преди да бъдат изпращани 

данните на висшестоящите прокуратури, се проверяват лично от 

административния ръководител. Статистическите данни  прокуратурата  
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изготвя съгласно Указание № И-301/2007г на ВКП , изм. и допълнено с 

Указание И -283/2008г. 

 През 2009г. са изготвени  шестмесечни отчети и годишен отчет за 

дейността на прокуратурата. Изготвени са четири вида анализа на всяко 

тримесечие: на върнатите от съда дела за допълнително разследване; на  

причините за  забавеното движение на делата в досъдебната и съдебна фаза; 

на  причините, поради които са постановени оправдателни присъди. 

През проверявания период няма предложения за наказания. Поощрения 

на прокурори от страна на административния ръководител – няма. Заповеди и 

разпореждания на административния ръководител по организация на 

дейността на прокуратурата по указания на Главния прокурор през 2009г. са 

изготвени 8 броя, а по собствена преценка - 93 броя. 

  Веществените доказателства се приемат в  прокуратурата от съдебния 

деловодител по опис, изготвен от разследващия полицай. Тези веществени 

доказателства се описват в книга на веществените доказателства. При 

внасянето на веществените доказателства в съда или връщането им на 

разследващия орган се изготвя протокол с опис на доказателствата, който се 

подписва от предаващия и приемащия ги. Веществените доказателства в РП- 

гр. Гоце Делчев се съхраняват в шкаф, който се заключва. РП- гр. Гоце Делчев 

не разполага със специално помещение за съхраняване на веществени 

доказателства. 

 Веществените доказателства след това се внасят със съответния 

прокурорски акт в съда. 

Извършени проверки от РП- гр. Гоце Делчев: 

- по инициатива на административния ръководител – 2 проверки на работата 

на деловодителите.  

- по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт са 

следните : ежеседмични проверки на книгата за изпълнение на присъдите; 

ежеседмични проверки на внесените в съда прокурорски актове;  

ежеседмични проверки за образувани досъдебни производства за особено 

тежки престъпления ; проверка на тримесечие на върнатите от съда дела и 

причините за това; проверка за забавеното движение на делата в  съдебна  

фаза; проверка  на делата, по които са постановени  оправдателни присъди; 

проверка на прекратените съдебни производства и върнати от съда  за 

доразследване за 2007г. и за 2008г; проверка за установяване на изповяданите 

от 2004г. до 13.04.2009г. сделки от физически лица с недвижими имоти на 

стойност над 500 000 лв.; проверка на всички спрени досъдебни производства 

срещу известен и срещу неизвестен извършител за установяване на такива, 

които са от компетентност на Окръжна прокуратура гр. Благоевград; 

проверката на делата, по които следва да се приложи закона за амнистията; 

проверка за установяване на   преписки  и досъдебни производства, водени 

срещу кметове; проверка в пробационната служба в гр.Гоце Делчев на 
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дейността по изпълнението на наказанието „пробация” и др. проверки на 

общините в района, свързани със спазването на различни наредби. 

Прокурорите и служителите от Районна прокуратура - гр. Гоце Делчев 

са взели участие в следните обучителни семинари: „Специализирано 

компютърно обучение на прокурори и съдебни служители от ПРБ”, семинар 

във връзка със ЗИДНПК в учебна база „Трендафила” – административният 

ръководител към 2009г. Нели Вълчева. Съдебните служители - съдебният 

деловодител  и компютърният оператор, изпълняващ деловодни функции в 

специализирано компютърно обучение за работа с УИС, а в обучение за 

оперативна работа с бизнеспроцесор и счетоводната програма „Конто” – 

административният секретар. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

През 2009г. в Районна прокуратура  - гр. Гоце Делчев броят на 

преписките е бил 1874 броя, от тях новообразувани – 1562 броя и  

образуваните от предходни периоди – 312 броя. От тях през 2009 г. са решени 

1669 броя, от които с откази за образуване на досъдебно производство – 1039 

броя. От тези откази 72 броя преписки са обжалвани, като 48 броя са 

потвърдени, а 24 броя са отменени.  

Необжалваните откази са 967 броя. За периода са образувани 550 броя 

досъдебни производства, а  изпратените по компетентност преписки са 80 

броя . 

Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 

Главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване. – няма  

 Останали нерешени преписки - от образуваните  през проверявания 

период – общо - 109 броя. От тях: 

 - нерешени в едномесечен срок- 78 бр.; 

 -нерешени в тримесечен срок с разрешение на административния 

ръководител- 0 бр.; 

 - нерешени в тримесечен срок без разрешение – 16 бр.; 

 - нерешени в шестмесечен срок с разрешение на Главния прокурор- 0 

бр.; 

 - нерешени в шестмесечен срок без разрешение – 11 бр.; 

 - нерешени над шестмесечен срок- 4 бр.. 

 

Образувани преписки, които са взети на специален надзор – новообразувани – 

5 броя, образувани в предходни години – 0 броя. 
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Образуваните преписки, които  са взети на специален надзор са следните:  

   1.Вх. № 175/2009 г. по описа на Районна прокуратура - гр. Гоце Делчев, 

образувана за престъпление по чл. 323, ал.1 НК. По преписката е постановен отказ 

да се образува наказателно производство на 17.08.2009г. Постановлението е 

обжалвано и потвърдено на 15.01.2010 г. от Окръжна прокуратура - гр. Благоевград.      

 2.Вх. №176/2009 г. по описа на Районна прокуратура - гр. Гоце Делчев, 

образувана за престъпление по чл. 323, ал.1 НК. По преписката е постановен отказ 

да се образува наказателно производство на 17.08.2009 г.  

 3.Вх. № 584/2009 г. по описа на Районна прокуратура - гр. Гоце Делчев, 

образувана за престъпление по чл. 143 НК, чл. 162 НК, чл. 164 НК и чл. 165 НК. По 

преписката е постановен отказ да се образува наказателно производство на 

24.02.2010г. 

 4.Вх. № 2402/2009 г. по описа на Районна прокуратура - гр. Гоце Делчев, 

образувана за престъпление по чл. 212, ал.1 НК. По преписката е извършена 

допълнителна проверка и е постъпила на 31.03.2010г за произнасяне от 

наблюдаващия прокурор. 

 5.Вх. № 2470/2009 г. по описа на Районна прокуратура - гр. Гоце Делчев, 

образувана за престъпления чл.212 НК, чл. 308 НК, чл. 235 НК и чл. 220 НК. По 

преписката е извършена допълнителна проверка  и е постъпила на 11.03.2010 г. за 

произнасяне от наблюдаващия прокурор за решаване. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през 

2009г. са общо 1033 бр,  като от тях - новообразувани бързи производства - 16 

бр., новообразувани незабавни производства – 0 бр.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор - 741 бр., от тях: новообразувани 

бързи производства през 2009г. – 16 бр., новообразувани незабавни 

производства през 2009 г. – 0 бр. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК – 30 броя, по които 

разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал. 1, т.5 от НПК – 0 броя, 

при които е постановено разследването да се извърши по общия ред – 14 бр.. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК – 0 броя, 

разследването е приключило в срока по чл. 363, ал. 1, т. 5 от НПК –  0 бр. при които 

е постановено разследването да се извърши по общия ред – 0 бр. 
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През проверявания период на основание чл.242, ал. 2 от НПК са 

изпратени на разследващ орган – 8 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам е 

извършил необходимите действия – 30 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2009 г. са общо 203 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  189 броя, спрени срещу 

известен извършител – 14 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2009 г. са   44 бр., 

като от възобновените – 14 бр. са срещу неизвестен извършител, а 30 бр. – 

възобновени срещу известен извършител. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2009 г. са общо 843 

бр., от тях – 54 бр. са водени срещу известен извършител, а 789 бр. са срещу 

неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 18 бр., като от тях 9 

бр. са  отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури постановления 

за прекратяване – 2 броя. Няма служебно отменени постановления за 

прекратяване на ДП. 665 бр. от общо прекратените досъдебни производства 

са прекратени поради изтекла давност.   

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 212 

броя, от тях уважени са 202 броя. Направени искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до по-горестоящата 

прокуратура – 212 броя, уважени – всички. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до Главния 

прокурор на РБ – 4 броя, всички уважени. 

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 – 1 брой, 

която е уважена. 

През 2009 г. в РП - гр. Гоце Делчев няма дела, които са  разследвани 

от прокурор или в екип. Според прокуратурата е нямало реална възможност 

за провеждане  на самостоятелно разследване, както и участие в действия по 

разследването.  Прокурорите са извършили 30 действия по разследването по 

досъдебни производства, разследвани по общия ред от разследващ полицай и 

следовател.  По 4 ДП прокурорът е иззел делото от един разследващ орган и 

го е възложил на друг. Прокурорите са постановили 710 броя постановления 

по чл. 226, ал. 3 НПК и 75 броя постановления по чл.242, ал.2 НПК. 

Отменени мерки на процесуална принуда от прокурор - 0 бр. През 2009 г. 

няма случаи на използуване на СРС. Осъществена е защита на свидетел в 

един случай. По 35 броя дела са извършени неотложни следствени действия. 

През годината са изготвени 19 броя искания за вземане на мярка за 

неотклонение „задържане под стража”. Всички те са уважени и е постановена 

мярка за неотклонение „задържане под стража”. В един случай на по- късен 
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етап, след обжалване пред съда МН „Задържане под стража” е заменена с МН 

„Домашен арест”. Подаден е протест, който е уважен. 

Молби за правна помощ са отправяни по 4 броя досъдебни 

наказателни производства. По три преписки за изпълнение на присъди има 

изготвена европейска заповед за арест/ЕЗА/, които не са изпълнени. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2009 г. РП - гр. Гоце Делчев е внесла в съда  обвинителни актове - 

199 броя. 117 от тях са по досъдебни производства образувани през годината, 

а 82 броя по ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела с 

внесени обвинителни актове – 35 броя, като с определение на съда са върнати 

14 броя, а с разпореждане – 21 броя, т.е. от общо внесените обвинителни 

актове в съда, 17.5%  са  върнати на прокуратурата. 

Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания период 

са общо 273 бр., като броят на осъдителните присъди по общия ред е 78 , като 

е подаден един протест, който до момента на проверката не е бил разгледан. 

Броят на оправдателните присъди  по общия ред е 17 бр., като всички са 

протестирани. Резултатите от протеста са: 4 броя уважени, 5 броя са 

неуважени и 8 броя не са разгледани. Основните причини за постановяване 

на оправдателни присъди според РП - гр. Гоце Делчев са следните: в  част от 

случаите в съдебно заседание се събират доказателства, които оневиняват 

подсъдимия, включително  се променят свидетелски показания, включително 

и дадените пред съдия и съдът кредитира новите доказателства. В други 

случаи по делата е събран противоречив доказателствен материал още на 

досъдебното производство и съдът прави анализ и оценка на доказателствата, 

различна от тези на прокурора. 

През периода няма постановени оправдателни присъди, постановени в 

съгласие с прокурорско заявление. 

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ 

- 7 бр.. От тях протестирани – няма. Броят на оправдателните присъди  е 0.  

 През 2009 г. в хода на съдебното следствие са внесени – 148 броя 

споразумения  /чл. 381 от НПК/. Внесени в съда споразумения за решаване 

на делото в досъдебно производство, през проверявания период – общо 135 

броя. Броят на неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 

3 броя. 

През 2009 г. от РП - гр. Гоце Делчев са внесени 41 предложения  по 

реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от  наказателна отговорност с 
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налагане на административно наказание при условията на чл.78а от НК. 

Протестите срещу изцяло  оправдателни присъди и решения по чл. 78а НК са 

21 броя. Уважени са 4 броя. Неразгледани са 11 броя. 

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Гоце Делчев са 

участвали в 1768 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела 

с участие на прокурор – 19 броя. 

През 2009 г. са приведени  в изпълнение 263 присъди, отлагания на 

изпълнение на наказанието – 0 бр.,   неприведени присъди в срок – няма.  

Присъдите са с наложени наказания, както следва: 

- 60 броя  с наказание „лишаване от свобода”; 

- 176 броя  с наказание „пробация”; 

- 4 броя  с наказание „обществено порицание”; 

- 28 броя  с наказание „лишаване от управление на МПС”. 

Всички присъди са изпратени от прокурора за изпълнение в петдневен 

срок. 

Отварянето на ГКПП на границата с Република Гърция бележи 

увеличение на потока от гръцки туристи. Някои от тях извършват 

престъпления и са осъдени. Чести нарушения са престъпленията по чл. 343б, 

ал. 1 от НК и съответно отнемане на свидетелство за правоуправление, 

постановено от съда. За изпълнението на влезлите в сила присъди на гръцки 

граждани РП – гр. Гоце Делчев е отправила запитване до ВКП, отдел 

”Международно правно сътрудничество”, който от своя страна чрез 

Министерство на правосъдието е изпратил молба за правна помощ от 

компетентните съдебни власти на Р Гърция. Република Гърция –МП „Отдел 

по специални наказателни дела и международно правно сътрудничество по 

наказателни дела” е изпратил  чрез МП на Република България връчването на 

съдебния документ на осъденият гръцки гражданин, както и удостоверението 

с датата на връчването. 

Проверяващият екип установи, че през 2009 г. по 233 приключени 

от разследващия орган наказателни производства и получени в 

прокуратурата, прокурорът се е произнесъл извън предвидените в НПК 

срокове /чл. 242, ал.3 от НПК/. В акта са посочени делата, по които 

наблюдаващият прокурор се е произнесъл извън законопредвидения 

срок и броят на дните на просрочието. 

 Поради тази причина със заповеди, ОП - гр. Благоевград е 

командировала прокурори от прокуратури от района, за решаване на 

преписките и делата на РП - гр. Гоце Делчев. В заповедта е посочен 

прокурорът, който е командирован в РП - гр. Гоце Делчев, дните през 

които е командирован, номерата на делата и преписките, които е 

изпратен да реши. Заповедите са съответно:  
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1. Заповед № 58/02.02.09 г., изд. от Р. Тодоров, административен 

ръководител на ОП - гр. Благоевград – командирова прокурор Р. 

Арнаудова от 03.02.09 г. до 05.02.09 г. включително „за решаване 

на преписки и дела” 

2. Заповед № 103/16.02.09 г., изд. от Р. Тодоров, административен 

ръководител на ОП - гр. Благоевград – командирова прокурор Р. 

Арнаудова на 17.02.2009 г. „за решаване на преписки и дела”. 

3. Заповед № 118/18.02.09 г., изд. от Р. Тодоров, административен 

ръководител на ОП - гр. Благоевград – командирова прокурор Р. 

Арнаудова на 19.02.2009 г. „за решаване на преписки и дела” 

4. Заповед № 229/01.04.09 г., изд. от Р. Тодоров, административен 

ръководител на ОП - гр. Благоевград – командирова прокурор 

Иван Б. Димитров , прокурор в РП - гр. Благоевград до РП - гр. 

Гоце Делчев на 02.04.2009 г. за участие в с.з. по НОХД и „за 

решаване на преписки и дела” на РП - гр. Гоце Делчев. 

5. Заповед № 340/16.05.09 г., изд. от Р. Тодоров, административен 

ръководител на ОП - гр. Благоевград – командирова прокурор 

Иван Б. Димитров от РП - гр. Благоевград от 18.05.09г. до 

30.06.09г. включително да изпълнява функциите на прокурор  в 

РП - гр. Гоце Делчев. 

6. Заповед № 810/09.10.09 г., издадена от Елка Е. Атанасова, 

административен ръководител на ОП - гр. Благоевград – 

командирова прокурор Борислав Р. Ковачки от РП - гр. 

Благоевград в РП - гр. Гоце Делчев  на 19.10.2009 г. „за решаване 

на преписки и досъдебни наблюдателни производства” №№ 

2213/02 г.; 1553/06 г.; 1388/08 г.; 2093/08 г.; 2304/08 г. по описа на 

РП - гр. Гоце Делчев. 

7. Заповед № 811/09.10.09 г., издадена от Елка Е. Атанасова, 

административен ръководител на ОП - гр. Благоевград – 

командирова прокурор Георги В. Мадолев от РП - гр. Благоевград 

в РП - гр. Гоце Делчев  на 19.10.2009 г. „за решаване на преписки и 

досъдебни наблюдателни производства” №№ 2005/07 г.; 2482/08 г.; 

2918/08 г.; 10/09 г.; 166/09 г. ; 544/09 г.; 832/09 г. по описа на РП - гр. 

Гоце Делчев. 

8. Заповед № 812/09.10.09 г., издадена от Елка Е. Атанасова, 

административен ръководител на ОП - гр. Благоевград – 

командирова прокурор Людмила Г. Кехайова от РП - гр. 

Благоевград в РП - гр. Гоце Делчев  на 20.10.2009 г. „за решаване 

на преписки и досъдебни наблюдателни производства” №№ 
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2301/07 г.; 1790/08 г.; 2152/08 г.; 2412/08 г.; 368/09 г. по опис на РП- 

гр. Гоце Делчев. 

9. Заповед № 813/09.10.09 г., издадена от Елка Е. Атанасова, 

административен ръководител на ОП - гр. Благоевград – 

командирова прокурор Райна П. Бачева от РП - гр. Благоевград в 

РП - гр. Гоце Делчев  на 20.10.2009 г. „за решаване на преписки и 

досъдебни наблюдателни производства” №№ 1828/07 г.; 2419/08 г.; 

2450/08 г.; 2865/08 г.; 602/09 г. по описа на РП- гр. Гоце Делчев. 

10. Заповед № 814/09.10.09 г., издадена от Елка Е. Атанасова, 

административен ръководител на ОП - гр. Благоевград – 

командирова прокурор Надежда Ив. Шутова от РП - гр. Петрич в 

РП - гр. Гоце Делчев  на 21.10.2009 г. „за решаване на преписки и 

досъдебни наблюдателни производства” №№ 1566/05 г.; 2206/07 г.; 

174/09 г.; 443/09 г.; 471/09 г. по описа на РП - гр. Гоце Делчев. 

 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

Беше проверено движението на всички прокурорски преписки, по които 

има отменени откази за образуване на досъдебно производство или отменени 

постановления за прекратяване на наказателно производство /от съда или от 

горестояща прокуратура/. Бяха проверени и спрените дела срещу известен 

извършител, делата разгледани по реда на глава ХХІІ от НПК и делата с 

обвинителни актове върнати от съда.  

 

Проверени спрени досъдебни производства срещу известен извършител 

/ИИ/ 

1. пр.пр. № 589/09г. – прокурор Ив. Чилев-ДП № 500/09г. по описа на РУ – 

МВР - гр. Гоце Делчев, образувано за извършено престъпление по чл. 

168, ал.1 от НК. С постановление от 13.01.2010г. НП е спряно поради 

издирване на обвиняемия. С телеграма  № 6327/07.12.09г. обвиняемия е 

обявен за ОДИ. Указано е, водещият разследването да уведомява 

наблюдаващия прокурор на всеки 15 дни от резултатите от 

издирването.  До момента на извършване на проверката не е открит. 

2. пр.пр. № 2041/09г. – прокурор Ив. Чилев-ДП № 741/09г. по описа на РУ – 

МВР - гр. Гоце Делчев, образувано за извършено престъпление по чл. 

129, ал.1, вр. Чл. 20, ал.2  от НК. С постановление от 10.03.2010г. НП е 

спряно поради издирване на един от  обвиняемите. С телеграма  № 

12942/02.03.10г.. обвиняемия е обявен за ОДИ . До момента на 

извършване на проверката не е открит. 

3. пр.пр. № 580/09г. – прокурор Ив. Чилев-ДП № 447/09г. по описа на РУ – 

МВР - гр. Гоце Делчев, образувано за извършено престъпление по чл. 159 
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б, ал.2, т. 2 от НК. С постановление от 13.04.2010г. НП е спряно 

поради издирване на обвиняемия. С телеграма  № 26810/08.06.09г. 

обвиняемия е обявен за ОДИ . До момента на извършване на проверката 

не е открит 

4. пр.пр. № 2112/06г. – прокурор Н. Вълчева- Районен прокурор-ДП № 

186/06г. по описа на ГПУ – гр. Гоце Делчев, образувано за извършено 

престъпление по чл. 279, ал.1 от НК. С постановление от 11.12.2006г. 

НП е спряно поради издирване на обвиняемия. С телеграма  № 

45570/01.11.06г. обвиняемия е обявен за ОДИ . До момента на 

извършване на проверката не е открит. 

5. пр.пр. № 535/10г.. – прокурор М. Шапкова-ДП № 153/09г. по описа на РУ 

– МВР - гр. Гоце Делчев, образувано за извършено престъпление по чл. 

159 б, ал.2, т. 2 от НК. С постановление от 20.04.2010г. НП е спряно 

поради издирване на обвиняемия. С телеграма  № 19098/13.04.10г.. 

обвиняемия е обявен за ОДИ . До момента на извършване на проверката 

не е открит. 

6. пр.пр. № 2030/09г. – прокурор Кр. Темелков-ДП № 708/09г. по описа на 

РУ – МВР - гр. Гоце Делчев, образувано за извършено престъпление по 

чл. 206 ал.1 от НК. С постановление от 08.03.2010г. НП е спряно 

поради издирване на обвиняемия. С телеграма  № 13901/21.12.09г. на 

ДНСП – гр. София, обвиняемия е обявен за ОДИ с мярка „Принудително 

довеждане”. До момента на извършване на проверката не е открит. 

7. пр.пр. № 851/04г. – прокурор Кр. Темелков-сл.д. № 42/04г. по описа на 

ТСлО – гр. Гоце Делчев, образувано за извършено престъпление по чл. 

201 от НК. С постановление от 22.04.2009 г. НП е спряно поради 

издирване на обвиняемия, който не е открит на постановения адрес, 

липсват данни да е адресно регистриран в друго населено място. С 

телеграма  № 26966/20.09.04г. на ДНСП- гр. София обвиняемия е обявен 

за ОДИ . До момента на извършване на проверката не е открит. 

 

От проверените спрени ДП срещу известен извършител се установи, че 

всички лица, поради отсъствието на които е спряно НП, са обявени за ОДИ с 

различна принудителна мярка,  като в постановлението за спиране е посочен 

номера на телеграмата, с която лицето е обявено да ОДИ. 

 

Върнати дела от съда  

 

1. пр.пр.№ 551/08г.по описа на РП- гр. Гоце Делчев –прокурор Ив. Чилев- ДП 

№ 520/09г., образувано с постановление от 05.06.2009г. за извършено 

престъпление по чл. 168, ал. 1 срещу четири лица. Поискано е удължаване на 

срока на разследването. ОА с четирите обвиняеми е изготвен от прокурор 

Ив. Чилев- РП- гр. Гоце Делчев на 15.10.09г. и внесен в съда. С разпореждане 

от 24.11.09г. съдия М. Жбантова по НОХД № 679/09г. по описа на РС- гр. 

Гоце Делчев, прекратява съдебното производство поради противоречие 

между обстоятелствената част на ОА и заключителната му част. Съдът  
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връща делото на РП- гр. Гоце Делчев за отстраняване на допуснати 

процесуални нарушения. 

С постановление от 27.11.09г. прокурор Ив. Чилев дава указание на 

водещият разследването да изпълни указанията, дадени в разпореждането 

на РС – гр. Гоце Делчев. Даден е срок за изпълнение в размер на 10 дни. 

Изготвен е нов ОА на 18.12.09г. от прокурор Ив. Чилев и с 

постановление18.12.09г. частично е прекратено наказателното 

производство срещу някои от обвиняемите. До момента на извършване на 

проверката, делото не беше приключило. 

2.  пр.пр. № 2489/08г.по описа на РП- гр. Гоце Делчев –прокурор Ив. Чилев- 

ДП № 658/08г. по описа на РУ-МВР- гр. Гоце Делчев за извършено 

престъпление по чл. 343, ал. 3, б „а”, пр.2, вр. чл. 343, ал.1, б „а”, и „Б” от 

НК. Изпратено на РП- гр. Гоце Делчев на 08.05.09г. с мнение за съд.  ОА е 

изготвен от прокурор Ив. Димитров- РП- гр. Благоевград на 29.05.09г./има 

заповед за командироване/ и внесен в съда. С разпореждане от 10.06.09г. съдия 

Ив. Филчев по НОХД № 387/09г. по описа на РС- гр. Гоце Делчев, прекратява 

съдебното производство поради допуснати съществени отстраними 

процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на 

обвиняемия, също и на една от пострадалите. Съдът  връща делото на РП- 

гр. Гоце Делчев за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. 

С постановление от 17.06.09г. прокурор Ив. Чилев дава указание на 

водещият разследването да изпълни указанията, дадени в разпореждането 

на РС – гр. Гоце Делчев. Даден е срок за изпълнение в размер на 10 дни. 

Изготвен е нов ОА на 24.06.09г. от прокурор Ив. Чилев.  

С разпореждане от 03.07.09г. съдия М. Жбантова по НОХД № 468/09г. по 

описа на РС- гр. Гоце Делчев, прекратява съдебното производство за 

прецизиране на текста на ОА. С постановление от 09.07.09г. прокурор Ив. 

Чилев дава указание на водещият разследването да изпълни указанията, 

дадени в разпореждането на РС – гр. Гоце Делчев. Даден е срок за 

изпълнение в размер на 20 дни. Изготвен е нов ОА на 03.08.09г. от прокурор 

Ив. Чилев. Делото е приключило със споразумение на 07.10.2009г. 

3. пр.пр.№ 444/09г.по описа на РП- гр. Гоце Делчев –прокурор Ив. Чилев- ДП 

№ 114/09г. по описа на РУ-МВР- гр. Гоце Делчев за извършено престъпление 

по чл. 216 ал.1 от НК. Изпратено на РП- гр. Гоце Делчев на 09.04.09г. с 

мнение за предаване на съд.  ОА е изготвен от прокурор Ив. Димитров- РП- 

гр. Благоевград на 26.06.09г./има заповед за командироване/ и внесен в съда. С 

разпореждане от 06.07.09г съдия М. Жбантова по НОХД № 463/09г. по 

описа на РС- гр. Гоце Делчев, прекратява съдебното производство поради 

допуснати съществени отстраними процесуални нарушения. Съдът  връща 

делото на РП- гр. Гоце Делчев за отстраняване на допуснати процесуални 

нарушения. 

С постановление от 13.07.09г. прокурор Кр. Темелков дава указание на 

водещият разследването да изпълни указанията, дадени в разпореждането 

на РС – гр. Гоце Делчев. Даден е срок за изпълнение до 30.07.09г. Изготвен е 

нов ОА на 03.08.09г. от прокурор Ив. Чилев.  
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С разпореждане от 09.09.09г. съдът по НОХД № 516/09г. по описа на РС- 

гр. Гоце Делчев, прекратява съдебното производство и връща делото на РП 

за отстраняване на констатирани нарушения. С постановление от 

15.09.09г. прокурор Ив. Чилев дава указание на водещият разследването да 

изпълни указанията, дадени в разпореждането на РС – гр. Гоце Делчев. 

Изготвен е нов ОА на 19.10.09г. от прокурор Ив. Чилев. Образувано е НОХД 

№680/09г., което е приключило с присъда на 19.12.09г. 

4.  пр. пр. № 1566/05 г. по описа на РП Гоце Делчев – мл. прокурор Коюва, ДП 

№ 210/05 г. по описа на ГПУ Гоце Делчев. Материалите постъпват в РП 

Гоце Делчев на 28.09.06 г. с мнение за съд. ОА, внесен в съда на 27.10.06 

г.срещу двама обвиняеми за престъпление по чл. 159в, предл. 1 вр. с чл. 159б, 

ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 159а, ал.2 т. 1 и 2 от НК и чл. 279, ал.1 от НК за трети 

обвиняем. Образувано е НОХД № 1220/06 г. по описа на РС- гр. Гоце Делчев. 

Две години по-късно с разпореждане от 13.10.2008 г. съдия Костадин 

Попов прекратява наказателното производство и връща делото на РП Гоце 

Делчев за отстраняване на нарушения, посочени в обстоятелствената част 

на разпореждането. На 22.10.08 г. прокурор Коюва иска удължаване на 

срока и получава такова с 6 месеца. С постановление от същата дата дава 

указания на разследващия орган и прекратява частично срещу 1 обвиняем. В 

постановлението е посочено да се съобщи на заинтересованите лица. С 

постановление от 28.04.09 г. прокурор Шапкова дава нови указания, а с 

писмо от 20.05.09 г. делото е постъпило в РП с мнение за спиране. С 

постановление от 01.06.09 г. са дадени нови указания до разследващите. С 

ново писмо от 22.07.09 г. делото е върнато в прокуратурата с мнение за 

съд. След 90 дни прокурор Шутова /командирована от РП Петрич в РП Гоце 

Делчев/  с постановление от 21.10.09 г. изпраща ДП № 210/05 г. на РП 

Пещера по компетентност. След спор, ВКП се произнася на 18.12.09 г. и 

връща делото на РП Гоце Делчев.  ОА е внесен в съда на 08.04.2010 година. 

По повод описаните забавени произнасяния са искани справки от 

разследващия полицай и наблюдаващия прокурор от ОП Благоевград. 

5. пр. пр. № 2020/94 г. по описа на РП Гоце Делчев – прокурор Иван Чилев, ДП 

№ 1531/95 г. по описа на ТСлО Гоце Делчев. Делото е постъпило в РП Гоце 

Делчев на 05.02.07 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 08.02.07 

г. производството е частично прекратено за 1 обвиняем поради изтекла 

абсолютна давност и са дадени указания за извършване на ПСД по 

отношение на останалите обвиняеми. На 26.03.07 г. делото отново е 

внесено в РП Гоце Делчев, като с постановление от 27.04.07 г. е прекратено 

частично, а ОА за останалите обвиняеми е внесен в съда на 21.05.07 г. 

Образувано е НОХД № 576/07 г. по описа на РС Гоце Делчев.  Година и 

половина по-късно, с разпореждане от 13.10.08 г. съдия Костадин Попов 

прекратява наказателното производство и връща делото на РП Гоце Делчев 

за отстраняване на нарушения, посочени в обстоятелствената част на 

разпореждането. С постановление от 15.10.08 г. прокурор Чилев изпраща 

делото на разследващия за изпълнение на указанията на съда. Делото е 

върнато в РП Гоце Делчев на 19.12.08 г., а новият ОА  е внесен в съда на 
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06.01.09 г. Образувано е НОХД № 18/09 г. по описа на РС Гоце Делчев по реда 

на глава ХХVІІ от НПК. Делото е насрочено за 26.03.09 г., а  в с.з. на 02.07.09 

г. съдът прекратява производството по отношение на 1 обвиняем поради 

изтекла абсолютна давност и се произнася делото по отношение на 

останалите подсъдими да продължи по общия ред. В с. з. на 05.11.09 г. с 

определение съдът прекратява производството и връща делото на 

прокуратурата за отстраняване на допуснати процесуални нарушения/ за 

посочване на точна дата на извършване на деянието/ Нов ОА е изготвен и 

внесен в съда на 13.11.09 г. и е образувано НОХД № 780/09 г. по описа на РС 

Гоце Делчев. В с.з. на 22.01.2010 година наказателното производство е 

изцяло прекратено поради изтекла абсолютна давност по отношение на 

всички подсъдими. 

 По повечето проверени дела, внесени с обвинителни актове в съда и 

върнати с разпореждане или с определение се установи, че наблюдаващият 

прокурор веднага връща делото на разследващия орган за изпълнение на 

съдебните разпореждания, дава се срок за изпълнението и отново се изготвя 

нов ОА и делото отново се внася в съда. Изключение са описаните действия 

по последните две проверени дела.  

 При извършване на комплексна планова проверка на дейността на 

РС Гоце Делчев по Заповед № 7/28.01.2010 г. на Главния инспектор на 

ИВСС са констатирани нарушения при спазване на сроковете за 

произнасяне на съдия Костадин Попов и  за същия е изготвено 

предложение за дисциплинарно наказание. 

 

Проверени бяха още: пр. пр. № 1097/07 г. , НОХД №78/09г., №477/09, 

№712/09  – наблюдаващ прокурор Ив. Чилев- чл. 323, ал.1 НК, отложено за 

16.06.10г.; пр. пр. № 2665/07 г. , НАХД № 831/09 г.,  – наблюдаващ прокурор 

Ив. Чилев- чл. 219, ал.1 НК; .; пр. пр. № 895/06 г. , ДП № 609/06 г., РУ- МВР-

гр. Гоце Делчев – наблюдаващ прокурор Ив. Чилев- чл. 235, ал.6, вр. Ал. 1 и 2 

НК-прекратено; пр. пр. № 1583/08 г., ДП №379/08г. -РУ- МВР-гр. Гоце 

Делчев, НАХД № 171/09 г.,  – наблюдаващ прокурор Ив. Чилев- чл. 216, ал.4, 

вр. ал.1 НК; пр. пр. № 1641/07 г., ДП №415/07г. -РУ- МВР-гр. Гоце Делчев, 

НОХД № 478/09 г.,  – наблюдаващ прокурор Ив. Чилев отложено за 

31.05.2009г.; пр. пр. № 908/07 г. , ДП №228/07г. -РУ- МВР-гр. Гоце Делчев, 

НОХД– наблюдаващ прокурор Ив. Чилев - чл. 343, ал.3, б „а”, пр. 2  НК – 

делото е прекратено след връщането му на прокуратурата на 27.04.09 г., 

поради амнистия; 

   

 

Проверени отменени постановления за отказ за образуване на ДП 

 

пр. пр. № 6/09 г. по описа на РП Гоце Делчев – прокурор Темелков, изпратена 

по компетентност от ОП Благоевград. С постановление от 19.02.09 г. е 

постановен отказ за образуване на досъдебно производство. В 

постановлението е посочена възможността за обжалване по реда на чл. 213 
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от НПК. С постановление от 19.06.09 г. ОП Благоевград отменя отказа и 

указва извършване на допълнителна проверка. След извършването й с 

постановление от 24.09.09 г. е образувано ДП № 648/09 г. по описа на МВР 

Гоце Делчев и е искано удължаване на срока. С постановление от 13.04.10 г. 

производството е прекратено, по жалба делото е изпратено за решаване в 

РС Гоце Делчев; пр. пр. № 2837/08 г. по описа на РП Гоце Делчев – прокурор 

Арнаудова, /командирована от РП Сандански/ С постановление от 10.02.09 

г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство. В 

постановлението е посочена възможността за обжалване по реда на чл. 213 

от НПК. С постановление ОП Благоевград отменя отказа и указва 

извършване на допълнителна проверка. След извършването й с 

постановление от 21.10.09 г.  прокурор Шутова /командирована от РП 

Петрич/ постановява нов отказ. Няма данни за жалба ; пр. пр. № 31/09 г. по 

описа на РП Гоце Делчев – прокурор Арнаудова, /командирована от РП 

Сандански/. С постановление от 19.02.09 г. е постановен отказ за 

образуване на досъдебно производство. В постановлението е посочена 

възможността за обжалване по реда на чл. 213 от НПК.  По жалба с 

постановление от 16.03.09 г. ОП Благоевград отменя отказа като 

неправилно и незаконосъобразно. С постановление от 20.03.09 г. прокурор 

Чилев възлага допълнителна проверка, а с постановление от 19.10.09 г. е 

образувано ДП № 748/09 г. по описа на МВР Гоце Делчев, на два пъти са 

искани и получени удължавания на срока; пр. пр. № 1117/09 г. по описа на РП 

Гоце Делчев – прокурор Чилев. С постановление от 15.06.09 г. е постановен 

отказ за образуване на досъдебно производство. В постановлението е 

посочена възможността за обжалване по реда на чл. 213 от НПК. С 

постановление от 19.06.09 г.  При служебна проверка ОП Благоевград с 

постановление от 20.10.09 г.отменя отказа като неправилно и 

незаконосъобразно и указва извършване на допълнителна проверка. След 

извършването й, с постановление от 09.12.09 г. е постановен нов отказ, 

няма данни за жалба.  

 

Проверените постановления за отказ  се съобщават на заинтересованите 

лица и изрично е посочена възможността за обжалване по реда на чл. 213 от 

НПК. 

 

 

 

Проверени оправдателни присъди, постановени от РС Гоце Делчев, 

които са протестирани от РП- гр. Гоце Делчев 

 

 От проверените дела, които са приключили с оправдателна присъда, е 

видно, че присъдите винаги се протестират от РП - гр. Гоце Делчев,  
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Проверени преписки и дела на прокурор Ив. Чилев, по които има просрочено 

произнасяне 

 

Таблица III. Справка за наблюдавани през проверявания период ДП по общия ред 

  

Пор.№ ПП № ПП год. ДП № Наблюдаващ 

прокурор 

Дата на 

постъпв.в 

прокур.след 

прикл. 

Дата на 

решаване от 

прокурор 

Вид прокурорски акт Срок на 

произн. 

от прок. 

(дни) 

1 1357 1996 250/2000 Чилев 27.4.2009 05.7.2009 обвинителен акт 69 

2 802 1998 119/1998 Чилев 08.1.2009 26.6.2009 обвинителен акт 169 

          08.1.2009 29.5.2009 част.прекратяване 141 

3 61 2000 9/2000 Чилев 17.3.2009 09.5.2009 прекратяване 53 

4 231 2001 23/2001 Чилев 01.4.2009 27.5.2009 обвинителен акт 56 

5 355 2002 131/2002 Чилев 19.12.2008г.  17.02.2009г.   спиране 58  

6 449 2002 120/2002 Чилев 14.11.2008 17.2.2009 прекратяване 95 

7 804 2002 515/2002 Чилев 11.11.2008 23.2.2009 прекратяване 104 

8 1393 2002 143/2002 Чилев 10.11.2008 19.2.2009 обвинителен акт 101 

9 1649 2002 1443/2008 Чилев 27.10.2009 06.01.2009  прекратяване 69 

10 1741 2003 58/2003 Чилев 30.10.2008 09.2.2009 обвинителен акт 102 

11 2402 2003 7/2004 Чилев 22.12.2008 30.4.2009 прекратяване 129 

12 1664 2004 294/2004 Чилев 22.6.2009 30.9.2009 обвинителен акт 100 

          22.6.2009 17.9.2009 част.прекратяване 87 

13 277 2006 424/2005 Чилев 24.7.2009 17.9.2009 обвинителен акт 55 

14 560 2007 55/2007 Чилев 25.11.2008 18.2.2009 обвинителен акт 85 

15 596 2007 117/2007 Чилев 21.11.2008 11.3.2009 предложение по чл.78а 

НК 

110 

16 1386 2007 349/2007 Чилев 07.7.2009 24.11.2009 обвинителен акт 140 

          23.12.2008 09.4.2009 споразумение 107 

          23.12.2008 16.3.2009 споразумение 83 

17 1490 2007 344/2008 Чилев 04.12.2008 06.3.2009 прекратяване 92 

18 2067 2007 548/2007 Чилев 20.1.2009 30.4.2009 прекратяване 100 

19 16 2008 17/2008 Чилев 05.11.2009 09.03.2010  прекратяване 124 

20 487 2008 86/2008 Чилев 30.10.2008 16.6.2009 обвинителен акт 229 

          30.10.2008 01.10.2009 споразумение 336 

          30.10.2008 09.3.2009 споразумение 130 

21 748 2008 53/2008 Чилев 27.4.2009 23.11.2009 споразумение 210 

          27.4.2009 31.12.2009   248 

22 828 2008 408/2008 Чилев 28.10.2008 06.2.2009 предложение по чл.78а 101 
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НК 

23 1095 2008 395/2008 Чилев 17.12.2008 05.2.2009 обвинителен акт 50 

24 1195 2008 427/2008 Чилев 26.11.2008 24.2.2009 прекратяване 90 

25 1243 2008 420/2008 Чилев 05.1.2009 05.6.2009 прекратяване 151 

26 1342 2008 337/2008 Чилев 26.11.2008 19.2.2009 обвинителен акт 85 

27 1358 2008 340/2008 Чилев 21.11.2008 10.2.2009 обвинителен акт 81 

28 1407 2008 323/2008 Чилев 23.12.2008 12.3.2009 предложение по чл.78а 

НК 

79 

29 1418 2008 550/2008 Чилев 06.11.2008 18.2.2009 обвинителен акт 104 

30 1543 2008 450/2008 Чилев 18.3.2009 27.5.2009 прекратяване 70 

31 1563 2008 398/2008 Чилев 23.4.2009 23.11.2009 прекратяване 214 

32 1681 2008 425/2008 Чилев 11.11.2008 18.2.2009 обвинителен акт 99 

33 1699 2008 429/2008 Чилев 28.5.2009 26.11.2009 прекратяване 182 

34 1756 2008 635/2008 Чилев 09.2.2009 05.6.2009 обвинителен акт 116 

35 1791 2008 606/2008 Чилев 19.12.2008 03.2.2009 спиране 46 

36 1814 2008 446/2008 Чилев 01.4.2009 25.6.2009 обвинителен акт 85 

37 1818 2008 748/2008 Чилев 16.7.2009 06.10.2009 обвинителен акт 82 

38 1837 2008 601/2008 Чилев 20.1.2009 05.6.2009 прекратяване 136 

39 1871 2008 478/2008 Чилев 20.1.2009 25.6.2009 обвинителен акт 156 

          20.1.2009 05.6.2009 част.прекратяване 136 

40 1923 2008 494/2008 Чилев 20.10.2008 16.2.2009 обвинителен акт 119 

41 1933 2008 495/2008 Чилев 21.10.2008 13.2.2009 предложение по чл.78а 

НК 

115 

42 1947 2008 585/2008 Чилев 02.12.2008 03.2.2009 прекратяване 61 

43 1973 2008 580/2008 Чилев 20.2.2009 05.6.2009 прекратяване 105 

44 1980 2008 48/2009 Чилев 24.3.2009 29.5.2009 прекратяване 66 

45 1991 2008 151/2009 Чилев 17.7.2009 06.10.2009 обвинителен акт 81 

46 2038 2008 536/2008 Чилев 19.11.2008 08.1.2009 споразумение 50 

47 2039 2008 591/2008 Чилев 10.7.2009 24.11.2009 прекратяване 137 

48 2118 2008 553/2008 Чилев 23.2.2009 05.6.2009 обвинителен акт 102 

49 2194 2008 42/2008 Чилев 30.3.2009 16.6.2009 обвинителен акт 78 

50 2227 2008 43/2009 Чилев 19.3.2009 03.6.2009 предложение по чл.78а 

НК 

76 

51 2245 2008 20/2009 Чилев 25.3.2009 17.6.2009 прекратяване 84 

52 2305 2008 612/2008 Чилев 11.5.2009 25.11.2009 спиране 198 

          11.5.2009 25.5.2009 споразумение 14 

          11.5.2009 28.5.2009 споразумение 17 

53 2320 2008 87/2009 Чилев 01.4.2009 24.6.2009 прекратяване 84 

54 2440 2008 674/2008 Чилев 27.3.2009 16.6.2009 прекратяване 81 
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55 2487 2008 660/2008 Чилев 10.7.2009 25.11.2009 предложение по чл.78а 

НК 

138 

56 2583 2008 714/2008 Чилев 22.1.2009 26.6.2009 прекратяване 155 

57 2740 2008 41/2009 Чилев 23.3.2009 03.6.2009 обвинителен акт 72 

58 2772 2008 715/2008 Чилев 06.7.2009 23.11.2009 прекратяване 140 

58 2845 2008 86/2008 Чилев 25.3.2009 16.6.2009 обвинителен акт 83 

60 2923 2008 21/2009 Чилев 27.2.2009 05.6.2009 прекратяване 98 

61 2930 2008 754/2008 Чилев 30.6.2009 23.11.2009 обвинителен акт 146 

62 123 2009 206/2006 Чилев 20.1.2009 10.6.2009 прекратяване 141 

63 169 2009 52/2009 Чилев 15.7.2009 09.9.2009 споразумение 56 

64 185 2009 18/2009 Чилев 25.3.2009 22.5.2009 предложение по чл.78а 

НК 

58 

65 216 2009 91/2009 Чилев 10.3.2009 16.6.2009 прекратяване 98 

66 254 2009 2/2009 Чилев 10.7.2009 25.11.2009 прекратяване 138 

67 290 2009 85/2009 Чилев 27.7.2009 14.10.2009 обвинителен акт 79 

68 632 2009 204/2009 Чилев 11.9.2009 24.11.2009 обвинителен акт 74 

69 718 2009 230/2009 Чилев 29.5.2009 07.10.2009 предложение по чл.78а 

НК 

131 

70 720 2009 226/2009 Чилев 06.7.2009 04.9.2009 спиране 60 

71 844 2009 269/2009 Чилев 12.6.2009 23.11.2009 предложение по чл.78а 

НК 

164 

72 962 2009 359/2009 Чилев 07.7.2009 04.9.2009 спиране 59 

73 1033 2009 299/2009 Чилев 14.7.2009 16.9.2009 обвинителен акт 64 

74 1099 2009 312/2009 Чилев 01.7.2009 24.9.2009 обвинителен акт 85 

75 1146 2009 323/2009 Чилев 21.7.2009 08.9.2009 спиране 49 

76 1167 2009 328/2009 Чилев 01.7.2009 02.9.2009 споразумение 63 

77 1248 2009 354/2009 Чилев 01.7.2009 02.9.2009 споразумение 63 

78 1345 2009 377/2009 Чилев 12.8.2009 14.10.2009 обвинителен акт 63 

79 1358 2009 410/2009 Чилев 12.8.2009 24.11.2009 прекратяване 104 

80 2137 2009 631/2009 Чилев 25.11.2009 12.02.2010 предложение по чл.78а 

НК 

77 

 

Забележка: От всички просрочени проверени 80 бр. дела, 26 от тях са били 

решени от командировани прокурори от други прокуратури в РП- гр.Гоце 

Делчев 
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Проверени преписки и дела на прокурор Кр.Темелков, по които има 

просрочено произнасяне 

 

Справка за наблюдавани през проверявания период ДП по общия ред 

 

Пор.№ ПП № ПП год. ДП № Наблюдаващ 

прокурор 

Дата на 

постъпв.в 

прокур.след 

прикл. 

Дата на 

решаване от 

прокурор 

Вид прокурорски акт Срок 

на 

произн. 

от 

прок. 

(дни) 

1 1162 1993 67/2001 Темелков 15.1.2009 27.11.2009 прекратяване 316 

2 1586 2004 349/2004 Темелков 24.4.2009 28.9.2009 обвинителен акт 157 

3 1744 2005 682/2005 Темелков 03.4.2009 19.10.2009 прекратяване 199 

4 478 2006 975/2006 Темелков 10.3.2009 02.6.2009 прекратяване 84 

5 1745 2006 12/2007 Темелков 05.10.2009 16.11.2009 прекратяване 42 

6 1831 2006 598/2006 Темелков 15.5.2009 22.7.2009 прекратяване 68 

7 1845 2006 63/2007 Темелков 09.11.2009 05.01.2010 спиране  56 

8 2178 2006 8/2007 Темелков 26.2.2009 03.4.2009 обвинителен акт 36 

9 690 2007 22/2007 Темелков 14.01.2010  08.03.2010   обвинителен акт 55  

10 754 2007 40/2007 Темелков 07.7.2009 05.10.2009 прекратяване 90 

11 761 2007 486/2008 Темелков 06.3.2009 02.6.2009 обвинителен акт 88 

12 1439 2007 157/2008 Темелков 29.6.2009 19.10.2009 обвинителен акт 112 

13 2005 2007 692/2007 Темелков 17.6.2009 30.10.2009 спиране 135 

14 2145 2007 68/2008 Темелков 02.6.2009 31.7.2009 спиране 59 

15 2301 2007 78/2008 Темелков 14.5.2009 20.10.2009 прекратяване 159 

16 42 2008 309/2008 Темелков 19.12.2008 18.3.2009 обвинителен акт 89 

17 133 2008 47/2008 Темелков 20.10.2008 11.2.2009 обвинителен акт 114 

18 379 2008 163/2008 Темелков 21.10.2008 16.1.2009 прекратяване 87 

19 620 2008 219/2008 Темелков 04.11.2008 09.3.2009 прекратяване 125 

20 862 2008 326/2008 Темелков 30.1.2009 25.3.2009 спиране 54 

21 945 2008 336/2008 Темелков 19.12.2008 02.4.2009 прекратяване 104 

22 1003 2008 220/2008 Темелков 17.3.2009 02.6.2009 обвинителен акт 77 

23 1008 2008 77/1999 Темелков 20.11.2008 16.2.2009 прекратяване 88 

24 1090 2008 249/2008 Темелков 11.3.2009 12.6.2009 обвинителен акт 93 

25 1135 2008 439/2008 Темелков 11.2.2009 26.5.2009 прекратяване 104 

26 1157 2008 461/2008 Темелков 04.3.2009 02.6.2009 прекратяване 90 

27 1169 2008 483/2008 Темелков 29.01.2009 19.3.2009 спиране 50 

28 1181 2008 152/2008 Темелков 07.1.2009 19.3.2009 обвинителен акт 71 
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29 1251 2008 308/2008 Темелков 26.9.2008 05.1.2009 обвинителен акт 101 

30 1256 2008 482/2008 Темелков 04.12.2008 16.2.2009 прекратяване 74 

31 1270 2008 535/2008 Темелков 19.11.2008 13.3.2009 обвинителен акт 114 

32 1333 2008 330/2008 Темелков 17.11.2008 05.1.2009 споразумение 49 

33 1334 2008 312/2008 Темелков 11.11.2008 20.1.2009 обвинителен акт 70 

34 1388 2008 39/2008 Темелков 21.4.2009 29.10.2009 прекратяване 191 

35 1441 2008 388/2008 Темелков 14.10.2008 09.1.2009 обвинителен акт 87 

36 1488 2008 673/2008 Темелков 26.3.2009 02.6.2009 прекратяване 68 

37 1493 2008 583/2008 Темелков 15.4.2009 02.6.2009 прекратяване 48 

38 1547 2008 564/2008 Темелков 04.12.2008 30.3.2009 предложение по чл.78а 

НК 

116 

39 1589 2008 577/2008 Темелков 11.12.2008 19.2.2009 прекратяване 70 

40 1613 2008 634/2008 Темелков 23.12.2008 02.4.2009 прекратяване 100 

41 1686 2008 659/2008 Темелков 03.12.2008 16.1.2009 прекратяване 44 

42 1716 2008 438/2008 Темелков 26.2.2009 26.5.2009 прекратяване 89 

43 1730 2008 636/2008 Темелков 12.5.2009 23.6.2009 прекратяване 42 

44 1790 2008 188/2008 Темелков 27.4.2009 20.10.2009 прекратяване 176 

45 1813 2008 451/2008 Темелков 26.3.2009 19.6.2009 обвинителен акт 85 

46 1879 2008 480/2008 Темелков 09.2.2009 21.5.2009 прекратяване 101 

47 1914 2008 489/2008 Темелков 23.2.2009 26.5.2009 прекратяване 92 

48 1934 2008 502/2008 Темелков 18.2.2009 21.5.2009 прекратяване 92 

49 1994 2008 527/2008 Темелков 24.2.2009 26.5.2009 прекратяване 91 

50 2046 2008 516/2008 Темелков 14.3.2009 23.6.2009 прекратяване 101 

51 2087 2008 687/2008 Темелков 23.1.2009 30.3.2009 предложение по чл.78а 

НК 

66 

52 2093 2008 108/2009 Темелков 22.4.2009 29.10.2009 обвинителен акт 190 

53 2111 2008 549/2088 Темелков 12.12.2008 02.4.2009 прекратяване 111 

54 2152 2008 38/2009 Темелков 28.5.2009 20.10.2009 прекратяване 145 

55 2229 2008 568/2008 Темелков 28.4.2009 28.9.2009 спиране 153 

56 2304 2008 611/2008 Темелков 23.4.2009 19.10.2009 изпращане по 

компетентност 

179 

57 2340 2008 582/2008 Темелков 24.2.2009 21.5.2009 прекратяване 86 

58 2359 2008 629/2008 Темелков 23.4.2009 20.10.2009 обвинителен акт 180 

          23.4.2009 10.7.2009 споразумение 78 

59 2361 2008 5/2009 Темелков 11.2.2009 23.3.2009 прекратяване 40 

60 2412 2008 650/2008 Темелков 16.5.2009 20.10.2009 спиране 157 

          16.5.2009 20.10.2009 част.прекратяване 157 

61 2417 2008 4/2009 Темелков 09.2.2009 25.3.2009 спиране 44 

62 2540 2008 121/2009 Темелков 25.3.2009 24.7.2009 обвинителен акт 121 
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63 2606 2008 379/2009 Темелков 17.11.2009 04.01.2010  прекратяване 47 

64 2668 2008 9/2009 Темелков 23.2.2009 27.5.2009 прекратяване 93 

65 2690 2008 97/2009 Темелков 25.3.2009 20.7.2009 предложение по чл.78а 

НК 

117 

66 2781 2008 730/2008 Темелков 12.6.2009 13.10.2009 прекратяване 123 

67 2828 2008 747/2008 Темелков 15.6.2009 19.10.2009 спиране 126 

68 2887 2008 742/2008 Темелков 21.4.2009 25.6.2009 прекратяване 65 

69 2918 2008 348/2008 Темелков 15.7.2009 30.10.2009 обвинителен акт 107 

70 10 2009 2/2009 Темелков 15.6.2009 30.10.2009 прекратяване 137 

71 79 2009 15/2009 Темелков 17.7.2009 19.10.2009 обвинителен акт 94 

72 131 2009 37/2009 Темелков 19.3.2009 25.6.2009 прекратяване 98 

73 166 2009 59/2009 Темелков 06.7.2009 30.10.2009 прекратяване 116 

74 322 2009 100/2009 Темелков 21.4.2009 23.6.2009 предложение по чл.78а 

НК 

63 

75 334 2009 392/2009 Темелков 03.11.2009 22.01.2010 прекратено  79 

76 347 2009 347/2009 Темелков 31.7.2009 13.10.2009 прекратяване 74 

77 368 2009 239/2009 Темелков 30.5.2009 20.10.2009 обвинителен акт 143 

78 424 2009 105/2009 Темелков 07.4.2009 22.5.2009 обвинителен акт 45 

79 544 2009 175/2009 Темелков 30.6.2009 30.10.2009 прекратяване 122 

80 832 2009 277/2009 Темелков 06.7.2009 30.10.2009 прекратяване 116 

81 1000 2009 402/2009 Темелков 17.11.2009 12.01.2010  обвинителен акт 55 

82 1003 2009 281/2009 Темелков 23.11.2009 25.02.2010  обвинителен акт 92 

83 1049 2009 401/2009 Темелков 05.11.2009 05.02.2010  обвинителен акт 90 

84 1108 2009 320/2009 Темелков 16.11.2009 04.02.2010  прекратяване 78 

85 1653 2009 674/2009 Темелков 17.11.2009 04.01.2010  прекратяване 47 

86 2037 2009 591/2009 Темелков 25.11.2009 18.01.2010  прекратяване 53 

 

 

Забележка: От всички просрочени проверени 86 бр. дела, 34 са били решени 

от командировани прокурори от други прокуратури в РП- гр.Гоце Делчев 
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Проверени преписки и дела на прокурор Шапкова, по които има просрочено 

произнасяне 

 

Таблица III. Справка за наблюдавани през проверявания период ДП по общия ред 

  

Пор.

№ 
ПП № ПП год. ДП № 

Наблюдаващ 

прокурор 

Дата на 

постъпв.в 

прокур.след 

прикл. 

Дата на 

решаване от 

прокурор 

Вид прокурорски акт 

Срок на 

произн. 

от прок. 

(дни) 

1 1734 1992 6656/2009 Шапкова 08.02.2007  22.03.2010  прекратяване    1145 

2 1361 1993 4662/1993 Шапкова 05.02.2007  08.03.2010   прекратяване 1128  

3 2100 1993 92/1995 Шапкова 05.2.2007 27.3.2009 обвинителен акт 781 

4 842 1996 131/1997 Шапкова 10.6.2009 30.12.2009  обвинителен акт 203 

5 1769 2000 11/2002 Шапкова 16.09.2008  03.05.2010   прекратяване 645  

6 134 2004 49/2004 Шапкова 01.06.2006  04.05.2010   прекратяване 1434  

7 1378 2004 12//2004 Шапкова 01.06.2006  05.05.2010   обвинителен акт 1435  

8 41 2006 150/2006 Шапкова 20.11.2009 08.04.2010  споразумение 138 

9 959 2007 56/2007 Шапкова 22.8.2008 28.12.2009 прекратяване 493 

10 1787 2007 328/2008 Шапкова 02.12.2008 27.10.2009 спиране 329 

11 2206 2007 409/2009 Шапкова 10.08.2009 21.10.2009 прекратяване         72 

12 1828 2007 616/2008 Шапкова 20.5.2009 20.10.2009 прекратяване 153 

13 2347 2007 25/2007 Шапкова 22.12.2008 19.6.2009 обвинителен акт 179 

14 2376 2007 617/2008 Шапкова 15.1.2009 10.6.2009 прекратяване 146 

15 2633 2007 686/2007 Шапкова 03.02.2009 12.01.2010 обвинителен акт 330 

16 405 2008 155/2008 Шапкова 08.1.2009 19.6.2009 прекратяване 162 

17 877 2008 305/2008 Шапкова 19.11.2008 30.12.2009 прекратяване 406 

18 948 2008 595/2008 Шапкова 21.4.2009 10.8.2009 
предложение по чл.78а 

НК 
111 

19 1705 2008 35/2008 Шапкова 29.5.2009 30.12.2009 обвинителен акт  215 

20 1872 2008 38/2008 Шапкова 29.12.2008 14.3.2009 обвинителен акт 75 

21 562 2008 222/2008 Шапкова 25.03.2009 22.10.2009 обвинителен акт 211 

22 2306 2008 48/2008 Шапкова 15.04.2009 29.12.2009  спиране 258 

23 2419 2008 661/2008 Шапкова 30.4.2009 20.10.2009 обвинителен акт 173 

24 2446 2008 681/2008 Шапкова 07.1.2009 27.3.2009 
предложение по чл.78а 

НК 
79 

25 2655 2008 700/2008 Шапкова 23.4.2009 13.8.2009 
предложение по чл.78а 

НК 
112 

26 2689 2008 223/2009 Шапкова 15.10.2009 04.01.2010 прекратено  80 

27 2780 2008 102/2009 Шапкова 14.10.2009 13.05.2010  спиране 210 
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28 2783 2008 717/2008 Шапкова 12.8.2009 25.9.2009 прекратяване 44 

29 2865 2008 57/2008 Шапкова 10.7.2009 20.10.2009 прекратяване 102 

30 2875 2008 738/2008 Шапкова 18.06.2009 07.09.2009 обвинителен акт 81 

31 96 2009 27/2009 Шапкова 21.7.2009 24.9.2009 обвинителен акт 65 

32 174 2009 61/2009 Шапкова 12.08.2009 21.10.2009 обвинителен акт 70 

33 233 2009 233/2009 Шапкова 19.10.2009 02.02.2010  прекратяване 104 

34 310 2009 444/2009 Шапкова 17.9.2009 26.11.2009 прекратяване 70 

36 405 2009 113/2009 Шапкова 23.4.2009 25.6.2009 споразумение 63 

37 540 2009 208/2009 Шапкова 16.10.2009 09.12.2009 спиране 54 

38 563 2009 181/2009 Шапкова 27.4.2009 14.5.2009 споразумение 17 

          27.4.2009 10.6.2009 споразумение 44 

39 602 2009 171/2009 Шапкова 16.6.2009 20.10.2009 обвинителен акт 126 

40 626 2009 012/2009 Шапкова 25.9.2009 08.02.2010  спиране 134 

41 674 2009 530/2009 Шапкова 16.9.2009 26.11.2009 прекратяване 71 

42 797 2009 262/2009 Шапкова 20.10.2009 07.01.2010  спиране 79 

43 825 2009 445/2009 Шапкова 02.10.2009 26.11.2009 прекратяване 55 

44 879 2009 326/2009 Шапкова 17.7.2009 24.9.2009 прекратяване 69 

45 1090 2009 298/2009 Шапкова 30.7.2009 18.9.2009 обвинителен акт 50 

46 1165 2009 335/2009 Шапкова 09.7.2009 20.8.2009 споразумение 42 

47 1504 2009 433/2009 Шапкова 11.9.2009 О4.05.2010  обвинителен акт 233 

48 1505 2009 434/2009 Шапкова 11.9.2009 04.05.2010  обвинителен акт 233 

49 1506 2009 435/2009 Шапкова 11.9.2009 04.05.2010  обвинителен акт 233 

50 1507 2009 436/2009 Шапкова 11.9.2009 04.05.2010  обвинителен акт 233 

51 1805 2009 513/2009 Шапкова 16.11.2009 04.01.2010    прекратено 47 

52 1834 2009 527/2009 Шапкова 13.10.2009 27.11.2009 обвинителен акт 45 

          13.10.2009 13.11.2009 споразумение 31 

 

Забележка: Пр. пр. № 1828/07 г. е решена от командирован прокурор 

Райна Бачева, РП Благоевград, пр. пр. № № 2376/07 г. и 405/08 г. са решени 

от командирован прокурор Иван Димитров, РП Благоевград, пр. пр. № № 

310/09 г. и 674/09 са решени от командирован прокурор Георги Мадолев, 

РП Благоевград, пр. пр. 2206/07 г. е решена от командирован прокурор 

Шутова, РП Петрич. 
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Проверени преписки и дела на прокурор Н. Вълчева, по които има 

просрочено произнасяне 

 

 

 

 

ИЗВОДИ: 

 

- На основание гореизложеното се установи, че отчетният доклад за 2009 г. 

на РП - гр. Гоце Делчев е противоречив по отношение на забавените 

произнасяния на прокурорите. На стр. 13 в доклада на РП – гр. Гоце Делчев е 

посочено, че делата се решават от прокурорите основно в едномесечен срок и 

„процентът на делата с просрочено решение е 1,32%”, докато 

проверяващият екип установи, че от общо приключилите от разследващ 

орган ДП и решените от прокурор 740 бр. ДП, 233 броя са били решени 

извън предвидените в чл. 242, ал. 3, вр. ал. 1 от НПК срокове. Или това са 

около 32% дела с просрочено решение. Решените извън срока дела по 

прокурори е /данни от т. ІІ  на справка № 3/: 

Таблица ІІІ. Справка за наблюдаваните през проверявания период ДП по общия ред 

Пор.

№ 
ПП № ПП год. ДП № 

Наблюдаващ 

прокурор 

Дата на 

постъпв.в 

прокур.след 

прикл. 

Дата на 

решаване от 

прокурор 

Вид прокурорски акт 

Срок на 

произн. 

от прок. 

(дни) 

1 882 2008 187/2008 Вълчева 05.08.2009 02.03.2010 обвинителен акт 210 

2 2505 2008 247/2009 Вълчева 23.09.2009 19.11.2009 обвинителен акт 57 

3 2573 2008 231/2008 Вълчева 03.06.2009 26.08.2009 прекратяване 84 

4 2579 2008 67/2009 Вълчева 21.07.2009 07.10.2009 
споразумение по чл. 

78а от НК 
78 

5 2621 2008 165/2009 Вълчева 19.08.2009 04.01.2010 прекратяване 136 

6 2701 2008 13/2009 Вълчева 09.02.2009 10.04.2009 прекратяване 60 

7 2723 2008 12/2009 Вълчева 20.07.2009 01.09.2009 обвинителен акт 43 

8 2913 2008 285/2009 Вълчева 15.09.2009 19.11.2009 прекратяване 65 

9 2916 2008 286/2009 Вълчева 05.11.2009 04.01.2010 прекратяване 59 

10 44 2009 162/2009 Вълчева 27.04.2009 07.09.2009 обвинителен акт 133 

11 164 2009 163/2009 Вълчева 17.09.2009 19.11.2009 обвинителен акт 63 

12 247 2009 95/2009 Вълчева 20.11.2009 01.03.2010 прекратяване 100 

13 260 2009 279/2009 Вълчева 04.12.2009 04.02.2010 ? 60 

14 262 2009 280/2009 Вълчева 19.06.2009 01.09.2009 обвинителен акт 74 

15 392 2009 164/2009 Вълчева 26.08.2009 13.10.2009 прекратяване 48 
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1. прокурор Н. Вълчева – 15 броя от общо решени 18 броя – 83% 

/адм. р-л през 2009 г./ 

2. прокурор М. Шапкова – 52 броя от общо решени 168 броя - 31% 

3. прокурор Ив. Чилев      - 80 броя от общо решени 286 броя - 28% 

4. прокурор Кр. Темелков - 86 броя от общо решени 268 броя - 32% 

 

Забележка: Конкретните просрочвания са с различна продължителност и са 

посочени в приложените индивидуални таблици. 

 

- Чрез помощните книги и  таблици, които се водят по собствена преценка от 

РП – гр. Гоце Делчев, може във всеки един момент да се провери движението 

на делата, като подробно в графите е обозначено номера на преписката, 

номер и дата на образуване на ДП, името на разследващия полицай, датата на 

приключването му,  квалификацията на текста от НК, по който се води 

производството, името на наблюдаващия прокурор, датата на решаване от 

прокурор, мнението за начина на приключване,  вид на акта, с който е 

приключило НП,  датата на приключване на ДП, датата на решаване от 

прокурор. По този начин ежедневно би могло да се следят всички срокове, 

свързани с  движението по образуване, разследване и приключване на делата. 

Във всеки един момент може да се проследи работата на определен прокурор, 

по името на прокурора в съответната таблица се виждат делата, които 

наблюдава, както и движението на всяко едно от тях, т.е. да се прави 

филтриране на всяка графа от таблицата, като се търси по различни 

показатели. Но от направената проверка по отношение на просрочените дела 

се вижда, че тя не е използвана за ежедневна проверка на забавените 

произнасяния. 

- Прокурорите от РП - гр. Гоце Делчев изготвят добре оформени и 

юридически аргументирани актове, които съдържат всички изискуеми 

реквизити.  

- Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите  

съобразно издадената Заповед № 35/15.10.2007 г. на Районния прокурор при 

РП - гр. Гоце Делчев, в която подробно са описани групите преписки, 

прокурорите участващи в отделните групи и % натовареност на всеки 

прокурор в група.  

- Преписките и делата в РП- гр. Гоце Делчев са добре подредени в папки и 

прошнуровани. Приложени са всички актове и писма по отношение на 

движение на делата. 

- Взаимодействието между РС и  РП не е добра. Съдът не се съобразява при 

насрочване на делата с прокурори, които са били наблюдаващи ДП и са 

изготвили ОА. В РП - гр. Гоце Делчев в съдебните заседания по делата почти 

не участват прокурорите, наблюдавали ДП, и изготвили и внесли 
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обвинителните актове в съда. Причината, според прокурорите е, че до края на 

2009г.в РП - гр. Гоце Делчев са били трима прокурори /като се изключи 

Районният прокурор, който е бил с 5% натовареност/. Не са били заети 2 бр. 

свободни прокурорски щата. Освен това съдебните състави в съда са 8 на 

брой, заседават както преди обяд, така и след обяд, така че прокурорите 

участват почти през целия ден в съдебни заседания. От друга страна, поради 

малкият брой на прокурорите и съдът не би могъл да се съобрази при 

насрочване на делата, по които би могъл да се яви наблюдаващият прокурор. 

По тази причина се губи много време прокурор да се подготви  по дело, което 

е непознато за него от фактическа и правна страна и по което наблюдаващ 

прокурор е бил негов колега, което от своя страна се отразява на качеството 

на обвинението.  

- Не се спазват предвидените срокове както при решаването на 

преписките, така и при произнасянето на прокурора след 

приключването на разследването.  

- Следва да се отбележи, че РП гр.Гоце Делчев е прокуратурата с най-

много участия на прокурор в съдебни заседания за цялата страна. 

Според официалните данни на ВКП за 2009г. средния брой участия на 

прокурор годишно в СЗ по НС за страната е 96, а в РП гр.Гоце Делчев 

този брой е 442 ! Този факт обективно затормозява работата на прокурорите 

при решаването на преписките и наблюдението по отношение на досъдебните 

производства.  

- Според официалната статистика на ВКП за 2009г., средната 

натовареност като наблюдавани ДП от един прокурор годишно за 

страната е 292 ДП, а в РП гр.Гоце Делчев този показател е 424,5 ДП, но 

от проверката на ИВСС се установява, че този брой реално е 258. 

- Като обективна причина за забавените произнасяния на прокурор Шапкова 

трябва да се вземе предвид и фактът, че през .м.юни 2006г. /малко след като 

тя е преназначена от следовател в прокурор/ са и възложени 43 следствени 

дела, по които тя сама е провела разследването. 

-  При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в  сила 

присъди се установи: 

1. Влезлите в сила присъди и получени в РП – гр. Гоце Делчев се 

описват   редовно в дневника. 

2. След получаване на информацията от съда, постановил влязлата в 

сила присъда, деловодството в РП – гр. Гоце Делчев описва и изпраща 

влязлата в сила присъда за  изпълнение в предвидения в чл. 416, ал.5 от НПК 

срок. 

 - При проверка на книгата за веществените доказателства се установи, че 

същата е стара, води се от 1949 година и в нея не фигурират изискуемите от 

ПОДАПРБ  графи и не се попълват имена на  служителите, които приемат и 

съответно предават веществените доказателства. В книгата е приложен 

класьор с протоколи за ВД, в който отново са описани веществените 
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доказателства, посочени са номерата на прокурорските преписки и 

досъдебните производства, описани са имената на приемащите и 

предаващите служители, които са се подписали. 

В момента на проверката се установи, че в РП Гоце Делчев  има нова 

книга, изготвена съгласно изискванията на ПОДАПРБ.  

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

Към РП гр.Гоце Делчев  
 

1. Прокурорите от РП - гр. Гоце Делчев спазват разпоредбите на чл. 242, 

ал. 3, вр. ал. 1 от НПК ! 

2. Прокурорите от РП - гр. Гоце Делчев да осъществяват постоянен надзор и 

да следят за спазването на сроковете от страна на разследващите органи.  

3. При необходимост да упражняват правомощията си по чл.46, ал. 2, т. 2 от 

НПК. 

4. Да се използват максимално възможностите за провеждане на задочно 

производство и прилагането на ЕЗА. 

5. По спрените досъдебни производства срещу ИИ следва да се следи и 

занапред стриктно /включително чрез изпращане на напомнителни писма/ за 

провежданите мероприятия по издирване на лицата, обявени за ОДИ, като се 

изисква от органите на МВР да изпращат  в прокуратурата обратна 

информация за резултатите.  

6. Да се проведе Общо събрание между РС и РП и се обсъдят възможности по 

отношение на графика за явяване в съдебни заседания на прокурорите, които 

са наблюдавали ДП и изготвили ОА. 

7. В най-кратък срок да започне попълването на новия образец на книгата за 

веществени доказателства, като редовно се попълват всички графи в нея с 

изискуемите данни, съгласно изискванията на ПОДАПРБ. 

 

 Към окръжния прокурор на гр.Благоевград г-жа Елка Атанасова и 

Софийския апелативен прокурор г-н Вичо Вичев 

 

 Да предприемат необходимите мерки с оглед подобряване 

организацията на работа в РП гр.Гоце Делчев и отстраняване на негативните 

тенденции. 

 При преценка с оглед изложеното в акта да упражнят правомощията си 

по чл.312 ал.1 т.2 от ЗСВ. 

 

 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 
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Приложения: 

 

1. Справки 5 броя;  

2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура  гр. Гоце Делчев 

за 2009 г.; 

3.  Извадки от протоколи за разпределение на преписките – 2 бр.; 

4. Заповеди на административния ръководител – 2бр. и резолюции -4бр. 

6. Заповеди на административния ръководител на ОП- гр. Благоевград, с 

които командирова прокурори от други прокуратури за решаване на 

преписки и дела в РП - гр. Гоце Делчев-10 бр. 

7. ВКП-отдел”Международно правно сътрудничество”до РП - гр. Гоце 

Делчев – материали от изпълнена молба за правна помощ от 

компетентните съдебни власти на Република Гърция. 

8. Таблици със забавените произнасяния на всеки един от прокурорите от 

РП- гр. Гоце Делчев 

 

Копие от акта да се изпрати на: 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура - гр. Гоце 

Делчев – г-н Иван Чилев за сведение и изпълнение на препоръките. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура - гр. 

Благоевград  - г-жа Елка Атанасова за сведение.  

3. Административния ръководител на Софийска апелативна 

прокуратура  - г-н Вичо Вичев за сведение. 

4. Главния прокурор на Република България - г-н Борис Велчев за 

сведение. 

5. Представляващия Висш съдебен съвет - г-жа Анелия Мингова за 

сведение. 

 

 

 

 

15.06.2010г.   ИНСПЕКТОР: 

     София                  /ЯСЕН ТОДОРОВ/ 

 

 


