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Основание на проверката – чл.54 ЗСВ, Годишната програма на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2013 г. и Заповед № ПП-

01-58/16.09.2013г. на Главния инспектор на ИВСС. 

 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-58/16.09.2013г. на Главния 

инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 

Албена Кузманова и експерти – Иван Тенчев и Соня Стайкова. 

 

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. 

 

Методология  за провеждане на проверката – основава се на приетата 

от ИВСС обща методика за извършване на планови проверки. 

 

Подготвителен етап на плановата проверка – проучване и анализ на 

Годишния отчетен доклад за 2011 г. и 2012 г. на Районна прокуратура – 

Червен бряг, изискване и предоставяне от Районна прокуратура –Червен бряг 

на справки, 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, бързи и незабавни производства /справка № 3/, организацията 

на съдебния надзор /справка № 4/. Справките включват данни за 2011г. и 

2012г. и отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия 

период.  

  

 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 

 

1. Щатна осигуреност и материална база. 

  

 Районна прокуратура Червен бряг се помещава в сграда в центъра на града, като 

прокуратурата ползва етаж от същата. Материално –техническото оборудване е в 

задоволително състояние, като всеки прокурор е с персонален компютър. Належащо е 

извършване на ремонт на част от ползваните помещения. 
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 През  2011г., в Районна прокуратура - град Червен бряг са работили 

4/четирима/ прокурори в това число и административния ръководител. През 

последните два месеца на 2011г. , през  които един прокурор е бил 

командирован в Районна прокуратура – град Кнежа.  

За повече от един месец в РП- Червен бряг е отсъствал един 

прокурор поради командироване в РП-Кнежа. От 08.06.2010г. до 04.04.2012г.  

прокурор Мая Кончарска е била  административен ръководител 

Поради продължителен отпуск по болест на Административен 

ръководител – Мая Кончарска със Заповед  №РД-04-62/16.02.2012г.,  на 

Окръжен прокурор – град Плевен , считано от 16.02.2012г., функциите на 

Административен ръководител са се изпълнявали от прокурор ЦВЕТОЗАР 

ЗЛАТЕВ до 22.02.2012г. От 19.04.2012г., до 31.07.2012г., - прокурор 

Красимира Петрова – И.Ф.- Административен ръководител. От 01.08.2012г.- 

до настоящия момент – прокурор Ивайло Тодоров. 

        Няма незаети щатни бройки за прокурори за периода 2011г..       

Администрация - общ брой служители и конкретно заети длъжности:  

Общия брой на съдебните служители по щатно разписание за 2011г., на РП- 

Червен бряг е бил 6 със съответно заети длъжности: 

- Административен секретар 

- Съдебен секретар 

- Компютърен  оператор - машинописец 

- Деловодител- регистратура 

- Призовкар 

        За 2012г. общия брой прокурори е  4-ма, включително административния 

ръководител. 

- от тях работили през годината/полугодието: През отчетната 2012г., в 

Районна прокуратура - град Червен бряг са работили 4-ма/ прокурори до м. 

февруари 2012г. На 23.02.2012г. – е починал единия прокурор и реално 

работилите през периода от м. февруари 2012г. до м. април 2012г., са трима 

прокурори На 02.04.2012г., Административния ръководител Районен 

прокурор на РП- Червен бряг  е преместен на длъжност  „Съдия” в Районен 

съд – град Кнежа. От м. април 2012г. до края декември 2012г., реално 

работилите прокурори в РП- Червен бряг са двама.  

 В РП- Червен бряг  е отсъствал 1/един/ прокурор  за период повече от 

1/един / месец поради временна неработоспособност. 

      Незаети щатни бройки за прокурори:  
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            - за периода 2012г. – от м. февруари  до края на 2012г. – е имало 

една незаета щатна бройка за прокурор. От месец април 2012г., до 

01.08.2012г., е имало незаета щатна бройка и за административен 

ръководител.  

 Администрация - общ брой служители и конкретно заети длъжности: 

Общия брой на съдебните служители по щатно разписание за 2012г., на РП- 

Червен бряг е бил 6,5 до 01.08.2012г., и 7/седем/ броя до края на 2012г.,със 

съответно заети длъжности: 

От 01.08.2012г., е увеличена щатната численост на Районна 

прокуратура – град Червен бряг с ½  щатна бройка на „Главен счетоводител” 

и е заета от същата дата. 

 

 

II. КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата. 

 

 

  От тях: 

* водени на основание Правилника за организация на дейността 

на администрацията на прокуратурата на Република България; 
        -     Входящ дневник 

- Изходящ дневник 

- Азбучник на извършители 

- Азбучник на тъжители 

- Азбучник на обвиняеми 

- Книга за веществени доказателства 

- Докладна книга 

- Книга за присъди 

- Азбучник за осъдени лица 

- Азбучник за лица по делегирани присъди 

- Дневник за протести 

- Книга на досъдебното производство 

- Книга на споразуменията  

        -   Книга по 92,ал.2 от ПОДАПРБ 
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 * водени по указание на ВКП; 

- Дневник за прекратени досъдебни производства 

- Дневник за спрени срещу известен извършител ДП 

- Дневник за върнати дела от съд 

- Дневник за оправданите лица 

- Дневник за бързи и  незабавни производства 

- Регистър на лица с две и повече НП 

- Регистър на лица с неприключени НП 

- Книга за  Международна правна  дейност 

- Регистър на преписки и дела на специален надзор 

- Регистър на Европейска заповед за арест 

- Регистър на Международна правна помощ 

 

 *водени по собствена преценка: 

- Регистър за непълнолетни извършители                    

- Регистър  по престъпления/ 

чл.234,чл.235,чл.308,чл.313,чл.316,чл.354 от НК/ 

- Регистър потвърдени и отменени постановления 

- Регистър за удължен срок 

- Регистър за обединени преписки 

- Регистър за самоотводи 

- Регистър за преписки образувани срещу служители на МВР и 

ДАНС 

- Регистър за върнати жалби за допълване 

- Регистър за протоколи за претърсване и изземване 

- Регистър за иззети ДП от един разследващ орган и възложен 

на друг разследващ орган. 

 

 

  От тях: 

* водени на хартиен носител - всички 

                    * водени на електронен носител: 

                  -  Регистър на лица с две и повече НП 

                        -   Регистър на лица с неприключени НП 
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III. ИНФОРМАЦИОННО обслужване, статистика и анализ: 

 

1. Информационни технологии: 

 

-  правни програми: 

Ciela и АПИС - уеб базирани на сайта на Прокуратура на 

Република България. 

- деловодни програми -  от тях предоставени от ВКП или други 

органи, или самостоятелно създадени: - Унифицирана информационна 

система- /УИС/ . 

 

В Районна прокуратура – град Червен бряг стриктно се спазват 

изискванията на ВКП за случайно разпределение на делата и преписките. 

През периода 01.01.2011г.- 31.12.2011г. , са издадени следните 

заповеди във връзка с разпределението на делата и преписките: 

 Заповед РД-09-25/01.07.2010г. 

  Заповед РД-09-02/04.01.2011г.  

 Заповед РД-09-04/14.01.2011г. 

 Заповед РД-09-07/24.02.2011г. 

 Заповед РД-09-13/18.04.2011г. 

 Заповед РД-09-15/19.04.2011г. 

 Заповед РД-09-16/19.04.2011г. 

 Заповед РД-09-26/01.06.2011г. 

 Заповед РД-09-27/08.06.2011г. 

 Заповед РД-09-28/10.06.2011г. 

 Заповед РД-09-41/13.10.2011г. 

 Заповед РД-09-42/19.10.2011г. 

 Заповед РД-09-43/20.10.2011г. 

 Заповед РД-09-44/20.10.2011г. 

Заповед за отговорниците по надзори  -  РД-09-03/04.01.2011г. 

 

           2. ОРГАНИЗАЦИЯ   на   дейността   по   водене   на   статистиката 

съгласно указанията на ВКП. 

 Статистическата отчетност в Районна прокуратура – град Червен 

бряг се води съобразно указанията на ВКП. Отчетните форми се попълват 

от съдебните служители, определени от административния ръководител. 

 

          3. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ  на прокуратурата /годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания, анализи и др. 
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 В Районна прокуратура – град Червен бряг за 2011г., са изготвени от 

Административния ръководител -  шестмесечен и годишен доклад, 

съгласно утвърдената структура с анализ  на дейността на Районна 

прокуратура- град Червен бряг. Провеждат се съвещания между 

прокурорите и се изготвят анализи, за причините довели до връщане на 

дела от съда или постановяване на оправдателни присъди. 

            В Районна прокуратура – град Червен бряг през отчетния период е 

имало едно дисциплинарно производство срещу един магистрат- прокурор в 

РП-Червен бряг. Със Заповед на Административния ръководител № РД-09-

34/07.07.2011г., на основание чл.327 от ЗСВ е ОБЪРНАТО ВНИМАНИЕ на 

прокурора от РП- Червен бряг. Заповедта е изпратена за сведение на ВСС и 

същата е приета с Решение по Протокол № 27,т.83 в проведено на 28 юли 

2011година заседание. 

Веществените доказателства намиращи се  в Районна прокуратура 

– град Червен бряг, се съхраняват в специална стая, като движението им 

се описва в Книга за веществените доказателства на прокуратурата. 

ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ   на административния 

ръководител по организация на дейността на прокуратурата: 

 - по указание на Главния прокурор – 11 броя 

   - по собствена преценка – 58 броя 

 

 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ: 

 

- по инициатива на административния ръководител; 

* Заповед № РД-09-31/16.06.2011г.- във връзка с Заповед РД-04-

63/15.06.2011г., на Административен ръководител  Окръжен 

прокурор Плевен  - относно извършване на проверка на преписките по 

описа на РП- Червен бряг приключени от органите на МВР и от други 

компетентни органи след 16.03.2011г. по които не са разкрити 

достатъчно  данни съгласно чл.15,ал.1 от ИППП. 

* Заповед № РД -09-37/17.09.2011г., относно извършване на 

проверка на преписките по описа на РП- Червен бряг приключени от 

органите на МВР и от други компетентни органи след 17.06.2011г.- 

17.09.2011г.,  по които не са разкрити достатъчно  данни съгласно 

чл.15,ал.1 от ИППП. 

* Заповед № РД -09-61/16.12.2011г. относно извършване на 

проверка на преписките по описа на РП- Червен бряг приключени от 

органите на МВР и от други компетентни органи за времето от 
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18.09.2011г.- 22.12.2011г.,  по които не са разкрити достатъчно  

данни съгласно чл.15,ал.1 от ИППП. 

                     - по разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт; 

                В изпълнение на Заповед № 354/2011г., на Главния прокурор на 

Република България и във връзка със Заповед № РД-04-53/2011г., на и.ф. на 

Административен ръководител – Окръжен прокурор – град Плевен в 

Районна прокуратура град Червен бряг е извършена тематична ревизия 

относно практическото прилагане в дейността на Инструкцията за 

поддръжка и използване на електронния регистър на лица с неприключили 

Наказателни производства и Инструкцията за взаймодействие между ПРБ 

и МВР при разследване на две и повече ДП, образувани и водени срещу едно и 

също лице. 

   * В изпълнение на Методическите указания за контрол в 

системата на ПРБ и на основание Заповед № РД-04-31/2011г., на и.ф. 

Административен ръководител- Окръжен прокурор – град Плевен в Районна 

прокуратура – град Червен бряг е извършена комплексна ревизия за 

дейността на прокуратурата през 2010г. 

         *  Извършена тематична проверка от Окръжна прокуратура- 

град Плевен относно качеството, срочността и резултата от изготвените 

от Районна прокуратура- град Червен бряг въззивни протести  през 2011г., - 

Заповед № РД-04-157/23.10.2012г. на окръжния прокурор на Окръжна 

прокуратура – град Плевен.  

         *  Извършени периодични  проверки  на основание чл.15,ал.2 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки/ ИППП/ - относно 

дейността на Районна прокуратура – град Червен бряг по предварителните 

проверки за периода 16.03.2011г.- 30.06.2011г.- Заповед № РД-04-

65/27.06.2011г., на и.ф. Административен ръководител – Окръжен прокурор 

Плевен./ 

          * Извършени периодични  проверки  на основание чл.15,ал.2 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки/ ИППП/- относно 

дейността на Районна прокуратура- град Червен бряг за периода от 

01.07.2011г.- 31.12.2011г. – Заповед № РД- 04-23/26.01.2012г., на 

Административен ръководител Окръжен прокурор – град Плевен. 

          *  В изпълнение на план за контролно – ревизионната дейност на 

Окръжна прокуратура – град Плевен  и на Методическите указания за 

контрол в системата на прокуратурата на РБ и на основание Заповед № 

РД-04-118/04.06.2012г., на Административен ръководител Окръжен 

прокурор – град Плевен – е  извършена комплексна ревизия на РП- Червен 

бряг за периода 01.01.2011г.- 31.12.2011г. от ОП- Плевен. 
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          Проверени са следните книги и дневници в РП –Червен бряг: 

 

Входящи дневници: 

 

2011 г: 

Провереният вх. дневник е започнат на 01.01.2011 г. и приключен под 

№ 1607/30.12.2011 г. Прономерован и прошнурован, но не приключен по 

надлежния ред. Описан е, че съдържа 201 листа, положен е печат и подпис, 

без да а уточнено чий е подписът, както и, че приключва с последен вх. № 

1607. Липсват данни за периодични проверки. При част от вх. номера са 

прилагани допълнителни листчета: напр. № 3, 18, 35, 69, 78, 110, 186, 25, 319, 

449, 540 и др. В отделните графи подробно са описани датата, 

кореспондента, видът документ, както и съответното движение на 

преписката и може да се направи проверка по цялостното движение на 

преписката. Няма поправки в отделните графи и е  прегледно. 

 

2012 г. : 

Провереният вх. дневник е започнат на 03.01.2012 г. и приключен на 

27.12.2012 г. с № 1608. Не е приключен по надлежния ред. Има печат и 

подпис на административния ръководител – Ивайло Тодоров - и отбелязано, 

че съдържа 193 листа, като не е отбелязан последният входящ номер. 

Липсват данни за периодични проверки. Допълнителни листчета по № 17, 

169, 346, 416, 621 и др. 

  

От проверката на входящия дневник се констатира, че  календарните 

години не са приключване по надлежния ред, липсват извършени проверки 

от административния ръководител, приложени са допълнителни листчета, 

които не са трайно прикрепени. 

 

 

Описна книга по НСН – обвинителни актове: 

2011 г.: 

Започната на 03.01.2011 г. Книгата е по образец. Прономерована, 

прошнурована, съдържа 192 листа. Подписана от административния 

ръководител – Мая Кончарска. Водена чисто и прегледно. Няма поправки. 

Няма приключване по надлежния ред и извършени проверки. 

 

2012 г. :  

Започната на 01.01.2012 г. и приключена на 31.12.2012 г. Започната на 

03.01.2011 г. Книгата е по образец. Прономерована, прошнурована, съдържа 
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190 листа. Подписана от административния ръководител – Мая Кончарска. 

Водена чисто и прегледно. Няма поправки. Няма приключване по надлежния 

ред и извършени проверки. 

 

Описна книга на споразуменията: 

Започната 2002 г. и продължава към момента. Прономеравона, 

прошнурована, съдържа 200 листа. Съответните календарни години не са 

приключени по надлежния ред, не е положен подпис на административния 

ръководител, липсват данни за проверки. Книгата няма поправки и е четлива, 

прегледна.  

 

Книга за изпълнение на присъди: 

Предоставената ни книга за изпълнение на присъди за 2011г. – том I-ви 

е започнат през м. януари 2008г. – завършен през м. декември 2011 г. 

Прономеровона и прошнурована, съдържа 250 листа. Не е приключена по 

надлежния ред, със съответния подпис и печат. Липсват данни за извършване 

на проверки! Има много допълнителни листчета, които не са трайно 

прикрепени: № 41,42,45, 112, 113, 119 и др. 

Втори том: Започната на 09.01.2012 г. Прономеровона и 

прошнурована. Няма подпис и печат. Не е приключена по надлежния ред, със 

съответния подпис и печат. Липсват данни за извършване на проверки! В 

сравнение с 2011 г. е по-прегледна. Подобрено е качеството на водене на 

книгата.  

 В книгата за изпълнение на присъдите се отразяват  само присъдите, 

които подлежат на изпълнение. При преглед на книгата се установи липса 

на изрично отбелязване, че същата се проверява ежемесечно от прокурора.  

 

Изходящ дневник: 

Започнат 1985 г. Прономерован и прошнурован от настоящия 

ръководител, Не са приключени по надлежния ред съответните години. 

Липсват данни за извършвани проверки. Част от отбелязванията са с молив. 

 

Приемно-предавателна книга на входящи документи, преписки и 

дела в прокуратурата: 

За книгата е използван азбучник. Пронумерован и прошнурован, без 

подпис и печат. Започната на 08.12.2009 г. Продължава и в момента. 

Отбелязани са съответните номера по входиране и дата, без да е отбелязано  

длъжностното лице, предала и приело съответните документи, като в някои 

от случаите липсват подписи. Съответните календарни години не са 

приключени по надлежния ред с подпис и печат на административния 
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ръководител. Всъщност това е вътрешната книга, в която прокурорите 

удостоверяват на съответната дата, че са получили материалите. 

 

Азбучник за делегираните присъди: 

Започна от м. януари 2011 г. и продължава и в момента. Не е 

прошнурована, не е прономерована, без подпис и печат.За проверявания 

период в нито един от случаите не е отбелязана датата на постъпване. 

Останалите графи са четливо попълнени, без поправки и задрасквания. 

 

 Азбучник за осъдените лица: 

 Започната е 2008 г. Не е прошнурована, не е прономерована, без 

подпис и печат. Четливо е попълнена. 

 

 Описна книга на следовател и органите на дознанието: 

 

 2011 г. : 

 По образец. Започната на 03.10.2011 г. Прономеравана и 

прошнурована, 197 листа, Подписана от административния ръководител. Не 

е приключена по надлежния ред.  Всяко дознание е на отделна страница и е 

прегледно и четливо попълнена. 

 Останалите: 

 Първата книга е започната на 03.01.2011 г. и съдържа 188 листа. Важи 

същото както по-горе. 

 Вторият том е започнат на 04.05.2011 г. – 189 листа. Важи същото, 

както по-горе. 

 2012 г. :  

Том първи: започнат на 01.01.2012 г. Прономераван и прошнурован 

съдържа 211 листа. По образец е. 

Том втори: започнат на 29.05.2012 г. – 196 листа. Прономераван и 

прошнурован. Всички томове нямат приключване по надлежния ред. 

Том трети: от 01.10. 2012 г до кря на година. Прономерован и 

прошнурован – 196 листа. Няма приключване по надлежния ред. 

 

 Азбучник на тъжителя: 

  

         Започнат през 2003 г. и продължава и към момента. Не е 

прономерована, прошнурована, няма поправки. 
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Дневник протести: 

Започнат 2012 г. Използва се тетрадка – 95 листа съдържа. Липсва 

подпис на административния ръководител. Подпечатана е. Прилежно и 

четливо се води. Липсва приключване на съответната година по надлежния 

ред, както и данни за извършени проверки. 

 

Азбучник на обвиняеми лица, внесени в съда: 

Започнат от 2003 г. и продължава и в момента. Не е прономерован и 

пошнурован. Липсва приключване на съответните години по надлежния ред, 

както и данни за извършени проверки. 

 

Азбучник на извършителя по досъдебните производства: 

Започнат през 2011 г. и продължава в момента. Не е прономераван и 

прошнурован. Липсва приключване на съответната година по надлежния ред, 

както и данни за извършени проверки. 

 

Описна книга за веществени доказателства, по дела, внесени в 

съда: 

Започнат през 1985г. Използвана е тетрадка. Прошнурован, липсва 

подпис и печат, както и приключване за съответните години. За 2011 и 2012 

г. има входящ пореден номер, номера на делото, датата на предаването, 

подпис и печат, но без името на предалия и приелия. Има проверка на 

27.7.2011 г. Няма проверка за 2012 г. Няма данни за приемно-предавателни 

протоколи. В разговор с административния ръководител се констатира, че 

такива никога не са правени до настоящия момент на проверката. 

 

Описна книга за ВД, постъпили в РП: 

Използва се тетрадка, започната е 2008 г. Съдържа 99 листа. 

Прономерована и прошнурована, с печат, без подпис. Без поправки. 

Със Заповед № РД- 09-30/24.08.2010г., са определени всички 

прокурори и съдебни служители да се запознаят с правилата на Раздел VI 

от Глава десета на Правилника за организацията  и дейността  на 

администрацията на ПРБ.  

Със Заповед № РД-09-28/16.07.2010г., на Административния 

ръководител  са определени служители които да отговарят за правилното 

съхранение на ВД както и  да извършват проверка на намиращите се ВД в 

прокуратурата и има ли доказателства по отношение на които не е 

направено разпореждане на прокурора или разпореждането не е изпълнено, 

като резултатът от извършената проверка  да бъде отразен в 

констативен протокол. 
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Със Заповед № РД- 09-54/15.11.2011г., на Административния 

ръководител е определена комисия по чл.105 от ПОДАПРБ, която 

ежегодно да извършва проверки за наличността на веществените 

доказателства. 

 

Проверяващият екип констатира, че прономероването и 

поршнуроването на по-голямата част от книгите се извършва след 

приключването на съответния дневник, с което се създава възможност за 

дописване или унищожаване на съответни страници от книгата. 

 

Принцип на случайния подбор при разпределението на 

преписките. 

 

    Със заповед №РД-О9-25/ 2О1О  год. на Мая Кончарска - 

Административен ръководител — Районен прокурор на РП - гр.Червен бряг, 

на основание чл. 140 от Закона за съдебната власт и в изпълнение на Заповед 

№ ЛС-6310/02.10.2007г. на Зам.главен прокурор при ВКП, с оглед 

създаване на организация за разпределение на делата и преписките в 

Районна прокуратура - Червен бряг на принципа на случайния подбор, чрез 

електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им и 

специализацията на прокурорите. Считано от 01.07.2010 год. всички 

новопостъпили преписки и дела в същата  се разпределят чрез 

предоставения от ВСС програмен продукт за случайно разпределение на 

преписки и дела „Law сhоcе". Разпределението на преписките между 

прокурорите от РП -гр.Червен бряг от формираните девет групи, 

посредством програмния продукт със съответния процент натовареност на 

всеки прокурор в отделните групи. 

      Със заповед №РД-09 -56/2012г. на Ивайло Тодоров - 

Административен ръководител-Районен прокурор на Районна прокуратура - 

гр.Червен бряг, след като със Заповед № 1424/07.05 2012 год. на Главен 

прокурор на Република България е определен за прокурор в РП-Червен 

бряг, на когото следва да се възлагат преписки и досъдебни производства за 

престъпления против интелектуалната собственост и компютърни 

престъпления, а със Заповед № 1261/23.04.2012 год., изменена със Заповед 

№ 1422/07.05.2012 год. на Главен прокурор на Р България е определен за 

прокурор в РП-Червен бряг, на когото да се възлагат преписки и дела за 

престъпления, извършени от непълнолетни и на посегателствата срещу 

малолетни и непълнолетни, то тези две групи преписки и дела са били 

обособени в самостоятелни нови групи при разпределението с програмния 

продукт „Law СНОСЕ", поради което и на основание чл.140 от Закона за 
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съдебната власт e преразпределил групите. /Всички заповеди са приложени 

към акта/. 
 

           Книгите, регистрите и дневниците се водят редовно и като цяло 

отговарят на изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура.   Констатират 

се случаи на непълни  отбелязвания. /Конкретни обстоятелства относно 

воденето на отделни книги са отразени и в частта на Акта, касаеща 

проверката на преписките и делата/. 

Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в РП – 

Червен бряг се осъществява, съгласно  Указание № 301/2007 г., допълнено с 

Указание № И – 283/2008 г. на Главния прокурор на Република България.  

 

 

Аналитична дейност 
 

Въз основа на изготвените статистически данни на шестмесечие и  за 

годината Районният прокурор изготвя сравнителен анализ по различни 

видове показатели, набелязва мерки за преодоляване на допуснати слабост, 

ако такива са налице, извежда изводи за спецификата на района и 

криминогенната обстановка.  

Всяка година във връзка с чл. 242 от НПК се изготвя анализ на 

случаите, в които прокурорът връща делото на разследващия орган за 

отстраняване на допуснати нарушения, както и на върнатите от съда 

неодобрени споразумения или когато по тях са направени промени в 

съдебна зала. Изготвят се регулярни справки и анализи  по дела  за лица, 

срещу които се водят две и повече  досъдебни производства. 

Въз основа на  Указание №154/28.03.2012 г. на Главния прокурор на 

РБ след края на първо и второ шестмесечие се изготвя анализ на върнатите 

от съда дела за доразследване и на постановените през периода 

оправдателни присъди. 

 

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

През 2011 година прокурорите от РП –гр.Червен бряг са наблюдвали 

общо 1214 преписки,  срещу 1118 бр. – за 2010 год.  
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От тях новообразувани са 1051 бр., срещу 1062 бр. – за 2010 год.    

Останали нерешени в края на предходния отчетен период са 63 бр.  

Общият брой на решените през 2011 год. преписки е 1198 бр., срещу 

1055 бр. – за 2010 год.  В края на отчетната година са останали за решаване 

при прокурор общо 16 бр. преписки. Всички нерешени преписки са в 

законоустановения срок. 

 

Срочността  за решаване на преписките за 2011г. е следната: 

 

 Общият брой решени преписки за годината е 1198 или 98.68% от 

общия брой преписки. От тях в срок до 3 дни са решени 677 бр., до един 

месец – 520  бр. и над 1 месец – 1 бр. По 2 бр. преписки сигналите са били 

върнати на подателя за допълване. 

-  откази за образуване на ДП – 226 бр. – 18.86 %  от общия брой преписки;  

- образувани ДП – 359 бр. – 29.97 % от общия брой преписки; 

- прекратени преписки с резолюция – 285 бр. – 23.79%; 

- общо изпратени по компетентност  – 281 бр. – 23.45 % от общия брой 

преписки. От тях изпратени по компетентност на друга прокуратура – 

21 бр. или 1.75%  и по компетентност на административни органи – 260 

бр. или 21.70%.  

 От общо изпратените по компетентност преписки  – на ОбК БППМН 

са изпратени за разглеждане 15 преписки срещу 21 лица, от които 11 

непълнолетни и 10 малолетни. 

 

 Срочност на решаванена преписките през 2012г.: 

  

 През 2012 година прокурорите от РП – гр.Червен бряг са наблюдавали 

общо 1102 преписки, срещу 1214 преписки за 2011 година.  

От тях новообразувани са 1086 бр., срещу 1051 за 2011 год.  Останали 

нерешени в края на предходния отчетен период са 16 бр.  

Общият брой на решените през 2012 год. преписки е 1083 бр., срещу  

1198 бр. за 2011 год.  В края на отчетната година са останали за решаване 

при прокурор 19 бр. преписки 

 Общият брой решени преписки е 1083 или 98.27% от общия брой 

наблюдавани преписки. От тях в срок до 3 дни са решени 715 бр., до един месец 

– 367 бр. и над 1 месец – 1 бр. По 3 бр. преписки сигналите са били върнати на 

подателя за допълване. 

 Видове решения по преписките : 

- откази за образуване на ДП – 131 бр. – 11.84 %  от общия брой преписки;  

- образувани ДП – 347 бр. – 31.38 % от общия брой преписки; 



16 

 

- прекратени преписки с резолюция – 22 бр. – 1.99%; 

- общо изпратени по компетентност  – 246 бр. – 22.24 % от общия брой 

преписки. От тях изпратени по компетентност на друга прокуратура – 33 

бр. или 2.98%  и по компетентност на административни органи – 213 бр. 

или 20.88%.  

 

      От посочените цифри се констатира следното: 

1. В цифрово отношение е намален  броят на образуваните и решените през 

2012 год. преписки в РП – Червен бряг в сравнение с 2011г. 

 

 

 2012 год. 2011 год. 2010 год. 

Откази 131 /12%/ 226 /19%/ 360 /32%/ 

Образувани   

ДП 
347/32%/ 359 /30%/ 289/27%/ 

 

       

2.  През 2012 год. са постановени с 7% по-малко откази в сравнение с 2011 

год. и 20% по-малко в сравнение с 2010 год. 

 

3. През 2012 год. от общия брой решени преписки са образувани с 2% повече 

досъдебни производства в сравнение с 2011 год.  и с 5% спрямо 2010 год.  

 

 В  периода 2012г. са изпратени на компетентен орган за извършване на 

предварителна проверка общо 245 бр. преписки. От тях решени: с образуване 

на ДП – 53 бр.; отказ за образуване на ДП – 48 бр.; върнати за допълнителна 

проверка – 38 бр. 

 От възложените предварителни проверки, 217 бр. са приключени в 

двумесечен срок и 28 бр. в удължен от прокурора срок до 6 месеца. Над 6 

месеца – няма.  

 През 2012 год., на осн. чл. 10, ал.1, т.2 от Инструкцията за провеждане 

на предварителни проверки /ИППП/ са изготвени общо 38 бр. писма за 

връщане за допълване на данните по проверките. 

 По реда на чл.15 ал.1 от ИППП, през отчетния период са проверени 

общо 345 бр. преписки. 
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На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 

 

Пр. пр. №177/2011 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор 

Светла Христова. Образувана на 16.02.2011 г. с постановление и изпратена 

РУП – Червен бряг, като е възложено извършването на проверка. Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 15.02.2011 г.  На 22.03.2011 г. 

преписката е върната от РУП – Червен Бряг на РП – Червен Бряг по 

компетентност. С постановление от 24.03.2011 г. е постановен отказ да се 

образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК. 

Постановлението за отказ е връчено на жалбоподателя едва на 15.11.2011 г. В 

постановлението за отказ да се образува досъдебно производство, се указва 

възможността за обжалването му пред по-горестоящата прокуратура, 

като в уведомителното писмо за връчване на постановлението за отказ  

изрично е посочен 7-дневен срок за обжалване от получаването му, без 

такъв срок да е определен в НПК.  Проверени на същия прокурор са и пр.пр. 

№ 244/2011 г., пр.пр. 1176/2011 г. – В последното не се упоменава срок за 

обжалване. 

 

Пр. пр. № 96/2011 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор 

Красимира Петрова. Образувана по повод постъпила на 20.01.2011 г.в РУП – 

Червен бряг жалба, която е изпратена в РП – Червен бряг на 28.01.2011 г. по 

компетентност. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

28.01.2011 г. С постановление от 28.01.2011 г. е постановен отказ да се 

образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК. В 

постановлението за отказ да се образува досъдебно производство се указва 

възможността за обжалването му пред по-горестоящата прокуратура, 

като изрично е посочен 7-дневен срок за обжалване от получаването му, без 

такъв срок да е определен в НПК.  

Прави впечатление, че датата на изготвяне на постановлението и на 

извеждането му е една и съща, написана е на компютър. В изходящия 

дневник е отразена същата дата /28.01.2011 г./.Би следвало датата да се 

пише от деловодителката.  

 

Пр. пр. № 184/2011 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор 

Красимира Петрова. Преписката е образувана по жалба от 15.02.2011 г. до 

РП – Червен бряг. С постановление от 21.02.2011 г. за възлагане на проверка 

на основание чл. 145, ал.1 т.3 от ЗСВ на РУП – Червен бряг. Проверката е 

върната обратно в РП – Червен Бряг по компетентност на 14.03.2011 г. 

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 15.02.2011 г. С 



18 

 

постановление от 24.03.2011 г. е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК, като е отразено, че 

същото е изведено на 21.03.2011 г. В изходящия дневник е отразена дата – 

24.03.2011 г. В постановлението за отказ да се образува досъдебно 

производство се указва възможността за обжалването му пред по-

горестоящата прокуратура, като изрично е посочен 7-дневен срок за 

обжалване от получаването му, без такъв срок да определен в НПК. Към 

преписката е приложена обратна разписка за връчване на постановлението 

на отказ от същата дата – 24.03.2011 г. 

 

Пр. пр. № 700/2012 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор 

Красимира Петрова. Преписката е образувана по постъпила в РП – Червен 

бряг на 01.06.2012 г. от РУП – Плевен с мнение за образуване. С 

постановление от 24.06.2012 г. е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК Датата на извеждане 

съвпада с датата на изготвяне на постановлението, което след справка в 

изходящия дневник отговаря на отразеното в него. В постановлението за 

отказ да се образува досъдебно производство се указва възможността за 

обжалването му пред по-горестоящата прокуратура, като този път не е 

упоменат срок. Към преписката  е приложена обратна разписка за връчване 

на постановлението на отказ от 15.07.2012 г.  Навсякъде по преписките 

има обратни разписки за връчване. 

 

Пр. пр. № 566/2011 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор Мая 

Кончарска. Преписката е образувана по постъпил в РП – Червен бряг 

заявителски материал на 02.05.2011 г. На 10.05.2011 г. е изпратена в РП – 

Червен бряг, където на следващия ден е заведена. Приложен е протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. С постановление от 

11.05.2012 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК Датата на извеждане съвпада с датата на 

изготвяне на постановлението, което след справка в изходящия дневник 

отговаря на отразеното в него. В постановлението за отказ да се образува 

досъдебно производство се указва възможността за обжалването му пред 

по-горестоящата прокуратура в 7-дневен срок. Към преписката  е 

приложена обратна разписка за връчване на постановлението на отказ от 

16.05.2012 г. 

 

Пр. пр. № 1190/2012 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор 

Ивайло Тодоров. Преписката е образувана по изпратена от РУП – Червен 

бряг на  17.09.2012 г. преписка за образуване. От същата дата е приложеният 
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протокол за избор на наблюдаващ прокурор. С постановление от 18.09.2012 

г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание 

чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК.  Датата на извеждане съвпада с датата на изготвяне 

на постановлението, което след справка в изходящия дневник отговаря на 

отразеното в него. Датата на постановлението е компютърно отразена. В 

постановлението за отказ да се образува досъдебно производство се указва 

възможността за обжалването му пред по-горестоящата прокуратура.. 

Към преписката е приложена обратна разписка за връчване на 

постановлението на отказ от 24..09.2012 г. 

 

 

Прави впечатлени, че в постановлението за отказ да се образува 

досъдебно производство се указва възможността за обжалването му пред 

по-горестоящата прокуратура, като изрично е посочен 7-дневен срок за 

обжалване от получаването му, без такъв срок да е определен в НПК. От 

друга страна датата на изготвяне на постановлението и на извеждането  

е една и съща, и е написана на  компютър. В изходящия дневник е отразена 

същата дата. Би следвало датата на извеждане да се пише от 

деловодителката.  

 

 

С оглед проверка на администрирането на преписките, които са 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство и 

постановленията на прокурорите са обжалвани, на случаен принцип 

бяха проверени следните преписки: 

 

 

Пр. пр. № 541/2012 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор 

Красимира Петрова. С постановление от 04.05.2012 г. е отказано да се 

образува досъдебно производство. След служебна проверка с постановление 

от 31.10. 2012 г. постановлението за отказ на РП – Червен бряг е отменено. И 

върнато. На 19.11.2012 г. е образувано ДП. На 31.01.2013 г. наказателното 

производство е прекратено. 

 

Пр. пр. № 165/2012 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор 

Светла Христова. С постановление от 08.02.2012 г. е отказано да се образува 

досъдебно производство ОП – Плевен  е отменила постановлението за отказ 

и е указал незабавно образуване на досъдебно производство срещу 

установени виновни лица. С постановление от 22.03.2012 г. същото е 

образувано срещу неизвестен извършител като не са спазени указанията на 
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ОП – Плевен в качеството й на горестояща прокуратура. С постановление от 

28.06.2012 г. наказателното производство е спряно. 

 

Пр. пр. № 259/2010 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор Мая 

Кончарска. С постановление от 13.12.2010 г. е отказано да се образува 

досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НПК. На 24.02.2011 

г. с постановление на ОП – Плевен  по жалба срещу отказа е отменила 

постановлението за отказ. С постановление от 03.05.2011г.  прокурор 

Кончарска е възложила допълнителна проверка. На 24.06.2011 г. с резолюция 

е прекратила преписката.  На 08.07.2011 г. резолюцията е обжалвана пред ОП 

– Плевен, като с постановление от 19.07.2011 г. резолюцията е отменена и е 

указано извършване на допълнителна проверка. На 27.07.2011 г. преписката е 

изпратена за допълнителна проверка. На 07.11.2011 г. е постановен отказ от 

образуване на ДП, като постановлението е потвърдено на 20.11.2011 г. от ОП 

– Плевен. Същото е обжалвано пред АП – Велико Търново, която с писмо от 

25.04.2012 г. е отказала да разгледа жалбата на основание Инструкция И – 

89/2011 г. 

 С постановление за отказ да  се образува досъдебно производство за 

2011г. са  приключили общо 226  преписки. /Приложена справка по 

прокурори/. С постановление за отказ да  се образува досъдебно производство 

през 2012г. са приключили   общо 131  преписки./приложена справка по 

прокурори/ 

От общо 226 отказа за 2011г. се разпределят по следния начин между 

прокурорите: 

Пр.Мая Кончарска – 14 постановления за отказ да се образува ДП 

Пр.Цветозар Златев-  80 постановления за отказ да се образува ДП 

Пр.Красимира Петрова- 59 постановления за отказ да се образува ДП                                                 

Пр.Светла Христова-   73 постановления за отказ да се образува ДП 

Следва да се отбележи високия брой необжалвани откази, а именно 

196 бр. 

С постановление за отказ да  се образува досъдебно производство                                          

общ брой 131  преписки за 2012г.. 

Пр.Мая Кончарска – 5 постановления за отказ да се образува ДП 

Пр.Цветозар Златев-  7  постановления за отказ да се образува ДП 

Красимира Петрова- 37 постановления за отказ да се образува ДП                                               
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Пр.Светла Христова-  63  постановления за отказ да се образува ДП  

Пр.Ивайло Тодоров- 19 постановления за отказ да се образува ДП 

Общия брои обжалвани отказа за 2012г. за образуване на досъдебно 

производство е 18 бр. Като от тях потвърдени са общо  8  броя - от 

новообразуваните  6 броя, и от образуваните в минал период  2  броя.    

Общо отменени  10 бр. отказа, като от новообразуваните 5 броя, и от 

образуваните   в минал период 5 броя.  

        Липсват преписки, по които прокурорът лично е извършил 

предварителна проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ – 

общ брой и по прокурори, което навежда извода, че липсва инициативност и 

донякъде стремеж за бързина при решаването на преписките с цел търсене 

на процесуална бързина и качество на работа.   

 

Не решена в края на 2012г е била останала една преписка вх.№ 

1476/2011год. Наблюдаващ прокурор Христова по която е направена 

служебна проверка. Преписката е образувана на 05.12.2011г., по  жалба от 

Гергана Нинова Нинова от гр.Плевен. На 05.12.2011г е назначена проверка 

на основание чл.9 от ИППП.  На 24.01.2012г.е продължен срока с 

2/два/месеца до 05.02.2012год. Същата е получена в РП-Червен бряг след 

извършена проверка на 14.03.2012г. На 28.03.2012г. преписката е върната на 

РУП-Ч.бряг на основание чл.9 ал.3 т.2 от ИППП. На 19.04.2012г.,  с № 

1011/2012г.,  ОП-Плевен иска преписката за проверка, тъй като е постъпила 

жалба срещу прокурорски акт /липсва такъв/. На 02.05.2012г ОП-Плевен 

връща преписката в едно с  постановление, като указва незабавно 

наблюдаващият прокурор да се произнесе с обосновано постановление по 

смисъла на   чл.10 ал.2 от ИППП. На 22.05.2012г. е постановен отказ да се 

образува досъдебно производство. Във връзка с постъпила нова жалба в ОП-

Плевен преписката е изискана отново на  13.06.2013г. за  служебна проверка. 

Върната в едно с постановление №1011/2012г от 24.06.2013г.,с което отменя 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство на РП-Ч.бряг. 

На 01.07.2013г преписката е изпратена на РУП-Ч.бряг  в едно с  възложена 

проверка на основание чл.9 от ИППП.Да се изпълнят указанията на ОП-

Плевен.Срок 60 дни. До настоящия момент преписката не е върната от РУП-

Червен бряг  тъй като същата е в законоустановеният срок.                                                                                                         

Следва да се отбележи високия брой необжалвани откази, а именно 

113 бр.,което предполага мотивираност и обоснованост на прокурорските 
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актове. Горното се потвърждава и от малкия общ брой- 18 бр. обжалвани. 

От тях са отменени общо 10бр. .Статистчески погледнато обаче ,това е 

повече от 50% отменени от общия брой обжалвани. 

         Предвид изложеното, касаещо образуването, движението и 

приключването на преписките, които са приключени с отказ от образуване 

на досъдебно производство, могат да се изведат следните изводи: 

През 2012г. почти наполовина е намален броя на отказите в 

прокуратурата, а именно от 226 за 2011г. на 131 за 2012г.                                                   

         Назначаването на проверки по преписки през 2011 и 2012 г. в РП – 

Червен бряг се е извършвало съгласно действалото до март 2011 г. Указание 

281/2006 г. на Главния прокурор на Република България, а от март 2011г. 

съгласно Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра на 

вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки.   

Преписките в Районна прокуратура – Червен бряг решават от 

прокурорите в установения срок. Не по всички преписки е приложен 

протоколът за избор на наблюдаващ прокурор, тъй като някои от 

протоколите са класирани в отделна папка. 

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство, с 

които се прекратяват преписките, се указва възможността за 

обжалването им пред по-горестоящата прокуратура. В някои от 

постановленията за отказ изрично е посочен 7-дневен срок за обжалване от 

получаването му, без такъв срок да е определен в НПК.  

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките ведно с постъпилите жалби  се 

администрират своевременно и изпращат на ОП – Плевен по 

компетентност.  

 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – червен бряг, на основание чл.54, ал.1, 

т.2 ЗСВ. 

 

През 2011 год. общо наблюдаваните досъдебни производства /ДП / са 

1048 бр., срещу 1173 бр. за 2010 год.  

През 2012 год. общо наблюдавани ДП са 1059 бр., срещу 1048 ДП за 2011 

год. От общо наблюдаваните през периода ДП, 1037 бр. са разследвани от 

разследващ полицай,  срещу 1034 бр. за 2011 год. и 1121 бр. за 2010 год. 

През 2012 год. 18 ДП са разследвани от следовател, срещу  14 ДП за 2011 

год. През периода няма наблюдавани ДП, разследвани от прокурор 
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От общо наблюдаваните през периода ДП, 1034 бр. са разследвани от 

разследващ полицай,  срещу 1121 бр. за 2010 год. През 2011 год. 14 ДП са 

разследвани от следовател,  срещу 52 бр. за 2010 год. През периода няма 

наблюдавани ДП, разследвани от прокурор. 

Новообразуваните ДП за 2011г. период са общо 560 бр., срещу 475 бр. 

за 2010год.  от които образувани от разследващ орган са 201 бр., а от прокурор 

359 бр. Относителният дял на новообразуваните ДП от разследващ орган спрямо 

общо новообразуваните е 35.89%,  а от прокурор – 64.11%.  Няма случаи на 

неправилно приложение на хипотезата на чл. 212, ал.2 от НПК, както и на 

несвоевременно уведомяване на дежурния прокурор.  

Новообразуваните ДП за  2012 са общо 627 бр. срещу 560 бр. за 2011 

год.,  от които образувани от разследващ орган са 280 бр., а от прокурор са 347 

бр. Относителният дял на новообразуваните ДП от разследващ орган спрямо 

общо новообразуваните е 44.66%,  а от прокурор – 55.34%.  Няма случаи на 

неправилно приложение на хипотезата на чл. 212, ал.2 от НПК, както и на 

несвоевременно уведомяване на дежурния прокурор.  

 Наблюдава се тенденция към намаляване броя на образуваните от 

прокурор досъдебни производства.  

През 2011г. в РП – Червен бряг са наблюдавани 6 бр. незабавни 

производства/НП/, които представляват 0.57 % спрямо общо наблюдаваните 

ДП. Всички те са образувани от разследващ орган. Приключени са в тридневен 

срок и са решени от прокурор незабавно.  През 2012г. в РП – Червен бряг са 

наблюдавани 2 бр. незабавни производства, които представляват 0.18 % 

спрямо общо наблюдаваните ДП. 

Общо в съда са вснесени 5 НП. От тях 3 бр. – със споразумение за 3 

престъпления срещу 3 лица  и 2 бр. – внесени в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК за 2 

престъпления срещу 2 лица. Едно НП е преобразувано в досъдебно 

производство за разследване по общия ред. 

Наблюдава се тенденция към, макар и минимално увеличаване броя на 

образуваните НП. 

За 2011г. са наблюдавани 51 бързи производства / БП/, срещу 41 бр. – 

за 2010 год.  Всички те са образувани от разследващ орган.  

 От общия брой наблюдавани ДП, в законов срок с приключени 

разследвания са  619 ДП, от които 588 новообразувани. Останали 

неприключени в края на отчетния период са общо 139 ДП – всичките в срок. 

От тях неприключени от разследващ орган са 124 ДП, а 15 ДП са останали за 

решаване при прокурор. През периода от прокурор са върнати на разследващ 

орган 2 бр. ДП, по които са допуснати съществени процесуални нарушения при 

предявяване.     
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По НП  не е постановявано допълнително разследване от прокурор, по 3 

бр. БП прокурорът е постановил допълнително разследване. 

 От общия брой наблюдавани ДП, в законов срок с приключени 

разследвания са  619 ДП, от които 588 новообразувани. Останали неприключени 

в края на отчетния период са общо 139 ДП – всичките в срок. От тях 

неприключени от разследващ орган са 124 ДП, а 15 ДП са останали за решаване 

при прокурор.  

През периода от прокурор са върнати на разследващ орган 2 бр. ДП, по 

които са допуснати съществени процесуални нарушения при предявяване. 

По НП  не е постановявано допълнително разследване от прокурор, по 3 

бр. БП прокурорът е постановил допълнително разследване. 

Спрямо общия брой наблюдавани производства, БП представляват 7.18 %. 

От новообразуваните БП, всички 104 бр. са приключени в законов срок, 101 бр. 

в 7 дневен срок, а 3 бр. – 14 дневен срок. Всички бързи производства са решени 

от прокурор в 3 дневен срок. В края на периода няма неприключени от 

разследващ орган БП. От общо наблюдаваните БП, 28 бр. са преобразувани в 

досъдебни производства по общия ред/ДПОР/. Общо решени от прокурор бързи 

производства са 76, от които 74 БП новообразувани. От тях внесени в съда са 73 

бр., от които с обвинителни акт – 34 бр. за 34 престъпления срещу 34 лица.  С 

предложение за споразумение в съда са внесени 31 бр., за 31 престъпления, 

срещу 36 лица. С предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по реда на чл.78а НК са внесени 8 бр., 

за 8 престъпления, срещу 8 лица. Прекратени са 3 БП. Налице е тенденция към 

увеличаване броя на образуваните БП. 

Спрени наказателни производства през 2011г. е 284 бр. 

Спрени наказателни производства през 2012г.е  305  бр. 

Възобновени наказателни производства през 2011г. е 410 бр. 

Възобновени наказателни производства през  2012г. е 354 бр. 

        Не приключена в края на 2012г остава преписка вх.№ 1476/2011год. 

Наблюдаващ прокурор Христова.   

         Преписката е образувана на 05.12.2011г., по  жалба от Гергана Нинова 

Нинова от гр.Плевен. На 05.12.2011г е назначена проверка на основание чл.9 

от ИППП.  На 24.01.2012г.е продължен срока с 2/два/месеца до 

05.02.2012год. Същата е получена в РП-Червен бряг след извършена 

проверка на 14.03.2012г. На 28.03.2012г. преписката е върната на РУП-Ч.бряг 

на основание чл.9 ал.3 т.2 от ИППП. На 19.04.2012г.,  с № 1011/2012г.,  ОП-

Плевен иска преписката за проверка, тъй като е постъпила жалба срещу 

прокурорски акт /липсва такъв/. На 02.05.2012г ОП-Плевен връща 

преписката в едно с  постановление, като указва незабавно наблюдаващият 

прокурор да се произнесе с обосновано постановление по смисъла на   чл.10 
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ал.2 от ИППП. На 22.05.2012г. е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство. Във връзка с постъпила нова жалба в ОП-Плевен преписката е 

изискана отново на  13.06.2013г. за  служебна проверка. Върната в едно с 

постановление №1011/2012г от 24.06.2013г.,с което отменя постановление за 

отказ да се образува досъдебно производство на РП-Ч.бряг. На 01.07.2013г 

преписката е изпратена на РУП-Ч.бряг  в едно с  възложена проверка на 

основание чл.9 от ИППП.Да се изпълнят указанията на ОП-Плевен.Срок 60 

дни. До настоящия момент преписката не е върната от РУП-Червен бряг  тъй 

като същата е в законоустановеният срок. 

 

Сравнението сочи, че има относителна стабилност на 

наблюдаваните производства през наблюдавания период за двете години. 

Налице е сто процентово уважение на исканията за продължаване срока на 

разследване. По някои производства/срещу неизвестен извършител/ липсват 

изготвен план за разследване. Липсата на ДП, по които прокурорът е 

извършил необходимите действия по разследването се явява и показател от 

който е видно, че е налице формализъм, без да се търсят изцяло 

възможностите дадени в НПК за приключване на дадено досъдебно 

производство. 

 

                                              

Беше извършена проверка на следните спрени наказателни 

производства, водени срещу известен извършител: 

 

Пр. пр. № 698/2008 г.  по описа на РП – Червен бряг, ДП № 224/2006 

г. на РУП – Червен бряг. Прокурор Светла Христова. Досъдебното 

производство е образувано за престъпление по чл.210, ал.1, т.5 от НК. С 

постановление от 31.01.2011 г. наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК като е указано копие от постановлението 

да се изпрати на страните, както и на РУП – Червен бряг за провеждане на 

оперативно-издирвателни мероприятия за издирване на обвиняемия. На 

23.04.2012 г. има едно писмо от наблюдаващия прокурор до Началника на 

РУП – Червен бряг относно какви мерки са  предприети за установяване 

местонахождението на извършителя. С писмо от 02.05.2012 г. РУП Червен 

бряг е уведомил наблюдаващия прокурор, че на 14.04.2009 г. на основание 

чл. 120 ал. 3 вр. чл. 71 от НПК разследващия полицай е изготвил 2 броя 

постановления за принудително довеждане на свидетели като към настоящия 

момент лицата не са се явили в РУП Червен бряг. Не е изисквана 

информация и не са получавани справки за издирването на лицето, което 
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следва да бъде привлечено в качеството на обвиняем. По преписката не е 

приложен план относно провеждане на допълнителни мероприятия по 

разкриване на извършителя. 

Пр. пр. № 295/2012 г.  по описа на РП – Червен бряг, ДП № 101/2012 

г. на РУП – Червен бряг. Прокурор Светла Христова. Досъдебното 

производство е образувано за престъпление по чл.195 ал.1 т.3 от НК. С 

постановление от 19.09.2012 г. наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК като е указано копие от постановлението 

да се изпрати на страните, както и на РУП – Червен бряг за провеждане на 

оперативно-издирвателни мероприятия за издирване на обвиняемия, като на 

всеки 3 месеца да уведомяват РП за резултатите от издирването със 

съответните справки. Не е изисквана информация и не са получавани 

справки за издирването на лицето, което следва да бъде привлечено в 

качеството на обвиняем. По преписката не е приложен план относно 

провеждане на допълнителни мероприятия по разкриване на извършителя.  

Пр. пр. № 732/2012 г.  по описа на РП – Червен бряг, ДП № 226/2012 

г. на РУП – Червен бряг. Прокурор Светла Христова. Досъдебното 

производство е образувано за престъпление по чл. 330, ал.1 от НК. С 

постановление от 12.09.2012 г. наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК като е указано копие от постановлението 

да се изпрати на страните, както и на РУП – Червен бряг за провеждане на 

оперативно-издирвателни мероприятия за издирване на обвиняемия, като на 

всеки 3 месеца да уведомяват РП за резултатите от издирването със 

съответните справки. Не е изисквана информация и не са получавани 

справки за издирването на лицето, което следва да бъде привлечено в 

качеството на обвиняем. По преписката не е приложен план относно 

провеждане на допълнителни мероприятия по разкриване на извършителя.  

Пр. пр. № 798/2010 г.  по описа на РП – Червен бряг, ДП № ЗМ 

468/2010 г. на РУП – Червен бряг. Прокурор Красимира Петрова. 

Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 206, ал.5 вр. 

ал.1 от НК. С постановление от 28.04..2011 г. наказателното производство е 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК като е указано копие от 

постановлението да се изпрати на страните, както и на РУП – Червен бряг за 

провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия за издирване на 

обвиняемия, като на всеки 3 месеца да уведомяват РП за резултатите от 

издирването със съответните справки. На 11.04.2012 г. – напомнително 

писмо от и.ф. р. п-р Кр. Петрова до Началника на РУП с искане на 

информация обявен ли е извършителят за издирване както и справи за 

резултатите от ОИМ. На 08.11.2012 г. – следва второ напомнително писмо 

със същите искания, както и информация с оглед възобновяване на делото. И 
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по двете писма няма реакция от разследващите органи. В същото време 

липсват искания за дисциплинарни наказания на разследващите полицаи. 

Пр. пр. № 1259/2012 г.  по описа на РП – Червен бряг, ДП № 

397/2012 г. на РУП – Червен бряг. Прокурор Ивайло Тодоров. Досъдебното 

производство е образувано за престъпление по чл. 235, ал.6 от НК. С 

постановление от 21.01.2013 г. наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК като е указано копие от постановлението 

да се изпрати на страните, както и на РУП – Червен бряг за провеждане на 

оперативно-издирвателни мероприятия за издирване на обвиняемия, като на 

всеки 3 месеца да уведомяват РП за резултатите от издирването със 

съответните справки. Не е изисквана информация и не са получавани 

справки за издирването на лицето, което следва да бъде привлечено в 

качеството на обвиняем. По преписката не е приложен план относно 

провеждане на допълнителни мероприятия по разкриване на извършителя.  

Пр. пр. № 1030/2012 г.  по описа на РП – Червен бряг, ДП № 

416/2012 г. на РУП – Червен бряг. Прокурор Ивайло Тодоров. Досъдебното 

производство е образувано за престъпление по чл. 331, ал.1 от НК. С 

постановление от 21.01.2013 г. наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК като е указано копие от постановлението 

да се изпрати на страните, както и на РУП – Червен бряг за провеждане на 

оперативно-издирвателни мероприятия за издирване на обвиняемия, като на 

всеки 3 месеца да уведомяват РП за резултатите от издирването със 

съответните справки. Не е изисквана информация и не са получавани 

справки за издирването на лицето, което следва да бъде привлечено в 

качеството на обвиняем. По преписката не е приложен план относно 

провеждане на допълнителни мероприятия по разкриване на извършителя.  

Постановленията на прокурор Ивайло Тодоров за спиране на НП срещу 

известен извършител са бланкетни, формални, без описване на фактическата 

обстановка. От отразеното в акта по направената проверка, относно спрените 

производства срещу неизвестен извършител  се потвърждава гореказаното. 

 Може да се направи извод за формално правораздаване по отношение 

изготвянето на постановленията за спиране на производствата срещу 

неизвестен и известен извършител и липсата на ефективен процесуален 

контрол на постановленията по досъдебното производство. 

Произнасянията на прокурорите са в законоустановения срок. 

Установи се, че досъдебните производства срещу известен извършител се 

спират при наличие на предвидените в НПК основания.  
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Спрени срещу неизвестен извършител: 

 

Пр. пр. № 1468/2011 г.  по описа на РП – Червен бряг, ДП № 

471/2011 г. на РУП – Червен бряг. Прокурор Мая Кончарска. Досъдебното 

производство е образувано на основание чл. 194, ал.3 от НК. С 

постановление от 16.01.2012 г. наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК като е указано продължаване издирването 

на извършителя. Няма план за провеждане на оперативно-издирвателни 

мероприятия за издирване на обвиняемия. До момента на проверката не са 

приложени справки от полицията за проведените ОИМ.  

Проверения бяха и следните пр.пр. срещу неизвестен извършител: № 

115/2012 г., № 94/2012 г., № 48/2012 г., № 1142/2011 г., № 1051/2011 – всички 

на прокурор Кончарска; на прокурор Красимира Петрова - № 1386/2012 г. / 

за разлика от  предходните тук са дадени указания на всеки 4 месеца да се 

уведомява РП – Червен Бряг за резултатите от издирването със съответните 

справки/, № 446/2012 г.  – тук са дадени указания на всеки 3 месеца да се 

дават справки/ - и по двете преписки справки обаче не са представени от 

РУП. На прокурор Светла Христова - № 725/2010 г. – дадени са указания на 

всеки 4 месеца да се предоставят събраните материали по издирването в РП. 

Делото е спряно на 17.01.2011 г. и от тогава няма никакви данни относно 

ОИМ, нито приложени справки от полицията. №1195/2011 г . – 

производството е спряно на 11.11.2011 г. без да е даден срок за предоставяне 

на материали. № 278/2011 г., спряно е на 17.05.2011 г. като е даден е срок 4 

месеца за предоставяне на материалите. 

Прокурор Ивайло Тодоров : № 1108/2012 г. – ДП № 349/2012 г. – за 

престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 НК. Спряно на 06.11.2012 г. – Даден е срок 

4 месеца за изготвяне на писмена справка за предприетите мерки за 

издирване на извършителя. По делото липсват справки. Други негови пр.пр. 

срещу неизвестен извършител: № 1406/12 г., № 1344 /2012 г. Всички 

постановления за спиране на НП срещу неизвестен извършител са бланкетни, 

формални, без описване на фактическата обстановка и даване на конкретно 

указание за изпълнение от органите на ДП. Липсват указания за изготвяне на 

план по ДП, както и напомнителни писма от страна на наблюдаващия 

прокурор до водещия разследването след изтичане на указания 4 – месечен 

срок, което от своя страна налага извода за процесуално и формално 

бездействие на наблюдаващия прокурор.  

Прокорор Красимира Петрова: № 207/2011 г. – спряно е на 04.05.2011 

г. – написано е обстойно, с подробно описание на фактическата обстановка, 

съответните правни изводи и приложение на НПК относно спиране на 

производството . И тук няма приложени справки, план и липсват указания от 
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страна на наблюдаващия прокурор.Единтични са и ДП № 419/2011 г. – 

спряно на 30.09.2011 г. и ДП № 1147/2010 г. – спряно на 11.01.2011 г. 

 

Гореизложеното налага извода, че всички постановления за спиране на 

НП срещу неизвестен извършител/с малки изключения/ са бланкетни, 

формални, без описване на фактическата обстановка и даване на 

конкретно указание за изпълнение от органите на ДП. Липсват указания за 

изготвяне на план по ДП, както и напомнителни писма от страна на 

наблюдаващия прокурор до водещия разследването след изтичане на 

указания 4 – месечен срок, което от своя страна налага извода за 

процесуално и формално бездействие на наблюдаващия прокурор. 

 

 

Беше извършена проверка на досъдебни производства, по които 

наказателното производство е спирано и възобновявано: 

 

Пр. пр. № 570/2010 г. по описа на РП – Червен бряг, ДП № 277/2010 

г. по описа на РУП – Червен бряг. Прокурор Светла Христова. 

Досъдебното производство е образувано с постановление на 14.06.2010 г. 

Прави впечатление, че с резолюция от 10.12.2010 г. на наблюдаващия 

прокурор е указано на разследващия орган да се повдигне обвинение на 

конкретно лице, с оглед изчерпване на възможностите за разкривана на 

обективната истина.  Дванадесет дни по-късно делото е изпратено в РП – 

Червен бряг с мнение за спиране. С постановление от 29.12.2010 г. 

наблюдаващият прокурор спира делото на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от 

НПК като в постановлението е отразено, че срокът на разследването е 

изтекъл на 14.12.2010 г. Делото е спряно без лицето, на което е указано да 

бъде повдигнато обвинение да бъде обявено за ОДИ и да предприети каквито 

и да е мерки в тази насока. Указано е да се възложи на съответен служител 

издирване на заподозрения. Няма данни по делото същото да е обявено за 

ОДИ.  11 дни по-късно с постановление на наблюдаващия прокурор делото е 

възобновено, тъй като е постъпила справка от РУП – Червен бряг, че 

заподозряното лице е установено. С резолюция на наблюдаващия прокурор 

от 21.02.2011 г. не е разрешено на разследващия орган да повдигне 

обвинение, тъй като не са събрани достатъчно доказателства за виновността 

на лицето, срещу което в друга резолюция същата е упоменала да се 

повдигне обвинение. В този период е разпитан същия само като свидетел. На 

17.03.2011 г. делото е изпратено в РП – Червен бряг с мнение за спиране 

срещу НИ. С постановление от 14.04.2011 г. делото е спряно на основание 

чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. Указано е издирващият орган да уведомява 
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прокуратурата за резултатите от ОИМ. От този момент нататък до настоящия 

момент няма справки и предприети действия от наблюдаващия прокурор по 

контрола на указаното в постановлението. Установи се, че  след  

възобновяване на наказателното производство, наблюдаващият 

прокурор не е поискал удължаване на срока за разследване, съгласно 

Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния прокурор на 

Република България. 

Пр. пр. № 1035/2010 г. по описа на Районна прокуратура – Червен 

бряг, ДП № 560/2010 г. по описа на РУП – Червен бряг. Прокурор Светла 

Христова. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

06.10.2010 г. На 09.12.2010 г. производството е спряно. На 25.02.2011 г. е 

възобновено като е даден срок 2 месеца. На 27.04.2012 г. е поискано 

удължаване на срока на основание чл. 234, ал.3 от НПК с 40 дни, считано от 

26.04.2012 г. С постановление от същата дата срокът за разследване е 

удължен от административния ръководител на РП – Червен бряг. На 

17.06.2012 г. производството е спряно като са дадени указание на 4 месеца да 

се дават справки. На 18.07.2011 г. е изпратено делото в РС – Червен бряг за 

производство по реда на чл. 244, ал.5 от НПК. С определение от 21.07.2011 г. 

постановлението за спиране е потвърдено като правилно, законосъобразно и 

обосновано. На 15.08.2011 г. ДП е върнато с копие от определение в РУП – 

Червен бряг за продължаване на ОИМ. 

Пр. пр. № 384/2010 г. по описа на Районна прокуратура – Червен 

бряг, ДП № 6593/2009 г. по описа на РУП – Червен бряг. Прокурор Светла 

Христова. Досъдебното производство е образувано с постановление на 

22.04.2010 г. ДП е изпратено на 26.05.2010 г в РП– Червен бряг с мнение за 

спиране срещу НИ. С постановление от 28.06.2010 г. производството е 

спряно на основание чл. 244, ал.1 т.2 от НПК, като е указано препис да се 

изпрати на страната, както и препис от постановлението ведно с делото да се 

изпрати на Началника на РУП – Червен бряг за продължаване на издирването 

на извършителя. С жалба до РС – Червен бряг горецитираното 

постановление е обжалвано. С определение от 16.07.2010 г. на 

Червенобрежки РС постановлението на РП Червен бряг е отменено. На 

19.07.2010 г. делото е върнато в РУП – Червен бряг за изпълнение на 

определението на съда, като указан срок 40 дни. На 20.09.2010 г. делото е 

поискано незабавно от наблюдаващия прокурор, тъй като срокът по 

разследването е изтекъл. На 06.10.2010 г. делото е изпратено в РП – Червен 

бряг с мнение за спиране. На същата дата делото е спряно на основание чл. 

244, ал.1 т.2 от НПК. С постановление от 28.02.2011 г. делото е възобновено 

като е указан 2месечен срок , което е в разрез с  Указания № 9371/2010г. от 

15.06.2010 г. на Главния прокурор на Република България. На 21.03.2011 г. 
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делото е изпратено в РП – Червен бряг с мнение за прекратяване. На 

31.03.2011 г. е прекратено с постановление на наблюдаващия прокурор на 

основание чл. 24, ал.1, т1 и т.6 от НПК. 

 

Произнасянията на прокурорите по дела, водени срещу неизвестен 

извършител, след приключване на разследването и постъпване на делото в 

прокуратурата са в законоустановения срок, след което същите  се 

изпращат на органите на МВР за продължаване издирването на 

неустановения извършител на престъплението.  

В постановленията за спиране на наказателното производство е 

указано на всяко тримесечие да се изпраща информация относно резултата 

от проведеното издирване на съответното лице. 

 Наблюдаващите прокурори не винаги  изискват информация от 

органите на МВР за резултатите от проведените оперативно – 

издирвателни мероприятия.  

По спрените досъдебните производства не се изготвя и прилага 

календарно-оперативен план.  

Установи се, че по част от делата след  възобновяване на 

наказателното производство, наблюдаващият прокурор не е поискал 

удължаване на срока за разследване, съгласно Указания № 9371/2010г. от 

15.06.2010 г. на Главния прокурор на Република България. 

 

 

 

На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 

 

Пр. пр. № 1244/2010 г. по описа на РП – Червен бряг, ДП № ЗМ 

652/2010г. по описа на РУП – Червен бряг. С постановление от 17.02.2011 

г. на прокурор Мая Кончарска наказателното производство е прекратено на 

основание чл. 243, ал.1, т.2 от НПК. Указано е препис от постановлението да 

се изпрати на пострадалия с укаказана възможност за обжалване. Обжалвано 

е прекратяването от Директора на ОДМВР – Плевен с искане за извършване 

на служебен контрол по реда на чл. 243 ал.9 от НПК.  С постановление от 

15.03.2011 г. на ОП – Плевен постановлението е потвърдено. 

Пр. пр. № 937/2011г. по описа на РП – Червен бряг, ДП № ЗМ 

555/2011г. по описа на РУП – Червен бряг. С постановление от 09.01.2012 

г. на прокурор Светла Христова наказателното производство е прекратено на 

основание чл. 243, ал.1, т.1 от НПК. Указано е препис от постановлението да 
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се изпрати на пострадалия с указана възможност за обжалване по реда на 

чл.243 ал.6 от НПК. Постановлението не е обжалвано.  

Пр. пр. № 544/2012 г. по описа на РП – Червен бряг, ДП № 

319/2012г. по описа на РУП – Червен бряг. Получено в прокуратурата с 

мнение за прекратяване на 13.08.2012 г. С постановление от 13.08.2012 г. на 

прокурор Красимира Петрова наказателното производство е прекратено на 

основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. Указано е препис от постановлението да 

се изпрати на пострадалия с указана възможност за обжалване. Има обратни 

разписки за връчване . Не е обжалвано. 

Пр. пр. № 1051/2012 г. по описа на РП – Червен бряг, ДП № 

511/2012г. по описа на РУП – Червен бряг. Получено в прокуратурата с 

мнение за прекратяване на 04.12.2012 г. С постановление от 05.12.2012 г. на 

прокурор Красимира Петрова наказателното производство е прекратено на 

основание чл. 24, ал.1, т.9 от НПК. Указано е препис от постановлението да 

се изпрати на пострадалия с указана възможност за обжалване обжалване по 

реда на чл.243 ал.6 от НПК. Има обратни разписки за връчване . Не е 

обжалвано. 

Пр. пр. № 1153/2011 г. по описа на РП – Червен бряг, ДП № 

386/2011 г. по описа на РУП – Червен бряг. Налице е двойна номерация 

на ДП – един номер от РУП и втори от РП.  Като тази преписка е пример 

за грешка – в настоящото постановление не е отразен номерът на ДП на 

съответното РУП – посочила е грешен номер на ДП – води до объркване 

в номерирането на прокуратурата и преписката. Това би довело до 

проблеми в информационната система на съответното РУП при 

получаване на постановлението за прекратяване. С постановление от 

19.10.2011 г. на прокурор Светла Христова наказателното производство е 

прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1 от НПК. Указано е препис от 

постановлението да се изпрати на пострадалия, на обвиняемия с указана 

възможност за обжалване. С писмо то 04.07.2012 г. обвиняемия депозира 

молба до РП – Червен бряг за заверен препис от постановлението за 

прекратяване на НП. На същия ден му е издадено същото. Т.е. обвиняемият 

не е уведомен в продължение на 9 месеца. 

Пр. пр. № 1300/2011 г. по описа на РП – Червен бряг, ДП 596/2011г. 

по описа на РУП – Червен бряг. Получено е на 08.05.2012 г. с мнение за 

прекратяване. С постановление от 06.06.2012 г. на прокурор Мая Кончарска 

наказателното производство е прекратено на основание чл. 24, ал.1, т.1 от 

НПК. Указано е препис от постановлението да се изпрати на страните с 

укаказана възможност за обжалване. Същото е обжалвано на 2 инстанции : 

пред РС – Червен бряг и  ОС - Плевен. С определения от 05.09.2012 г. на РС 
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– Червен бряг  и от 18.10.2012 г. на ОС – Плевен е потвърдено 

постановлението за прекратяване на НП. 

 

 Установи се двойна номерация на ДП – един номер от РУП и втори 

от РП.  Като  пр. пр. № 1153/2011 г. по описа на РП – Червен бряг, ДП № 

386/2011 г. по описа на РУП – Червен бряг. Преписката е нагледен пример за 

грешка, която може да доведе до объркване. В постановлението за 

прекратяване не е отразен номерът на ДП на съответното РУП – посочила 

е грешен номер на ДП и това води до объркване в номерирането на 

прокуратурата и преписката, това би довело до проблеми в 

информационната система на съответното РУП при получаване на 

постановлението за прекратяване. 

 

 

 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

Наказателно-съдебен надзор 

 

 През 2011 год. прокурорите от РП – Червен бряг са внесли в съда общо 

193 бр. прокурорски актове срещу 270 лица, за 211 престъпления.  

През 2012 година прокурорите от РП-Червен бряг са внесли в съда 

общо 192 прокурорски акта, за 201 престъпления, срещу 222 лица 

Внесените обвинителни актове   за 2011г. са  общо  138 броя, като  върнати от 

съда дела с внесени обвинителни актове  са общо  11 броя.   

              - върнати с разпореждане на съда – 3 броя  от тях протестирани 2 

броя.1брой протест уважен и  1 брой протест неуважен.. 

  - върнати с определение на съда – 8 броя. 

  Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период- 

155 броя : 

 - брой осъдителни присъди по общия ред – 101 броя, няма 

протестирани осъдителни присъди. 

 - брой оправдателни присъди по общия ред - 4 броя от тях 

протестирани оправдателни присъди – 1 брой  с уважен протест.  

- брой осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК/чл.371 и 

сл.НПК/ - 64 броя не са протестирани. 

 - брой споразумения в хода на съдебното следствие – 36 броя. 
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 Внесени в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство/чл.381 НПК/, през проверявания период – общо за 2011 г.- 26 

броя  и по прокурори: 

  

Общ брой одобрени от съда споразумения – 26 бр.,  от тях по 

прокурори:  

            - няма неодобрени от съда споразумения    

            - няма и върнати на прокурора               

  Внесени през проверявания период в съда предложения по 

реда на чл.375 НПК за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание при условията на чл.78а НК - общо 

и по прокурори.  

              Общо за 2011г-  29 броя внесени предложения по 78а от НК. 

              Брой решени от съда  за 2011г. – 30 броя  / от тях 1 брой от 

предходен период/. 

           - уважени   предложения   на   прокуратурата- 29 броя 

          - оправдани- 1 брой 

          - прекратени  в предвидените от закона случаи –  няма 

          -  върнати от съда предложения – 3  броя 

  През 2012 год. по внесените прокурорски актове, РС-Червен бряг е 

образувал общо 192 бр. наказателни дела, както следва:    

-  с обвинителен акт –  122 бр., за 131 престъпления, срещу 145 лица, или  

63.54 % 

- с предложение за споразумение – 43  бр., за 43 престъпления, срещу 49 

лица, или 22.40 % 

- с предложение по чл.78а от НК – 27 бр., за 27 престъпления, срещу 28 

лица, или 14.06 % 

  За 2012г. съдът е решил общо  203 бр. дела. 

 Решения по обвинителни актове – общо 136 бр. или 67 %, с които са 

осъдени и санкционирани 151 лица.  

От тях: 

- с присъда – 84 бр., от които 44 бр. по реда на съкратеното съдебно 

следствие;  

- оправдателни присъди – общо 5 бр., срещу 10 лица; 

- със споразумение – 36 бр.; 

- освободени от нак.отговорност с налагане на адм.наказание – 6 бр.; 
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- прекратени – няма; 

- върнати на прокурора са общо 5 бр. дела, от които 2 бр. от съдия-

докладчик  и 3 бр. от съдебно заседание; 

- на осн. чл.290 НПК са спрени 3 наказателни дела. 

През 2012г. РС – Червен бряг е върнал на прокурора 14 /четиринадесет/ 

броя дела. Всички те представляват 7.25 % от общо внесените в съда 

прокурорски актове. От тях:  върнати от съдия-докладчик – 3 дела, а от 

съдебно заседание –  10 дела, в т.ч. 4 бр. с решение на въззивната инстанция. 

 

Следва да се отбележи, че процента на върнатите дела -7.25 % от 

общо внесените в съда е значителен и следва да се предприемат мерки с цел 

преодоляване на причините довели до това. 

 

 Решения по внесени споразумения – общо 43 бр. или 21.18 %. 

Всичките са одобрени от съда.  

Наблюдават се еднакви резултати в сравнение с 2011 година, но 

трябва да се има предвид, че през по-голямата част от 2012година 

прокурорския щат не е бил запълнен, а в определен период от време е имало 

само един прокурор  

 

 

На случаен принцип бяха проверени дела, които са внесени в РС –  

внесени обвинителни актове през 2011 г. и 2012 г.: 

 

ПД № 52/2012 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор Красимира 

Петрова. На 31.05.2012 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Червен бряг. На 20.06..2012 г. е внесен обвинителен акт  в РС 

– Червен бряг. На 04.12.2012 г. е постановена присъда. Обвинителният акт 

съдържа всички необходими реквизити по закон. 

ПД № 119/2012 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор Ивайло 

Тодоров. На 17.12..2012 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Червен бряг. На 18.12.2012 г. е внесен обвинителен акт  в РС – 

Червен бряг. На 13.02.2013 г. е постановена присъда. Прави впечатление 

лаконичният стил на съставяне на обвинителния акт. 

ПД № 87/2012 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор Мая 

Кончарска. На 21.03.2012 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Червен бряг. На 2303.2012 г. е внесен обвинителен акт  в РС – 

Червен бряг. На 16.07.2012 г. е приключено НОХД по реда на съкратено- 

съдебно следствие.  
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ПД № 1/2011 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор Светла 

Христова. На 22.12.2011 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Червен бряг. На 04.01.2012 г. е внесен обвинителен акт  в РС – 

Червен бряг. На 21.06.2012 г. е приключено НОХД по реда на съкратено- 

съдебно следствие.  

На случаен принцип бяха проверени: 

Пр. пр. № Б 79/2012  г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор 

Ивайло Тодоров. Делото е получено в Районна прокуратура – Червен Бряг на 

09.10.12 г. На 11.10.2012 г. е внесено в съда споразумение за решаване на 

делото по реда на чл.381 от НПК, като споразумението е одобрено на 

16.10.2012 г., а на 17.10.2012 г. е изпратен препис от същото в РП – Червен 

бряг. 

Пр. пр. № 629/2012  г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор 

Светла Христова. Делото е получено в Районна прокуратура – Червен бряг на 

19.06.2012 г.  На 26.06.2012 г. е внесено в съда споразумение за решаване на 

делото по реда на чл.381 от НПК, като споразумението е одобрено на 

03.07.2012 г., а на 03.07.2012 г. е изпратен препис от същото в РП – Червен 

бряг. 

Пр. пр. № 146/2011  г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор 

Красимира Петрова. Делото е получено в Районна прокуратура – Червен бряг 

на 14.02.2011 г. На същия ден е внесено в съда споразумение за решаване на 

делото по реда на чл.381 от НПК, като споразумението е одобрено на 

15.02.2011 г., а на същия ден е изпратен препис от същото в РП – Червен 

бряг. 

 

Видно от изложеното, произнасянията на прокурорите по 

приключилите досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на 

чл.381 от НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

По някои от делата във входящия дневник като дата на одобреното 

споразумение е отбелязана датата на внасянето, а не датата на 

протокола, с който е одобрено споразумението. 

 

На случаен принцип бяха проверени част от досъдебните 

производства, приключени по  реда на чл.78а от НК: 

 

Пр. пр. № 1184/2011 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор Мая 

Кончарска. Към преписката се прилага протокол за случайно разпределение. 

На 12.10.2011 г. е внесено в съда. На същата дата с решение на съда е 

наложено административно наказание на извършителя. 
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Пр. пр. № 1215/2011 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор 

Светла Христова. Към преписката се прилага протокол за случайно 

разпределение. На 18.06.2011 г. е внесено в съда. Решението на съда е 

30.08.2011 г. , а преписът е изпратен в прокуратурата на 19.09.2011 г. 

Пр. пр. № 1064/2012 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор 

Ивайло Тодоров. Към преписката се прилага протокол за случайно 

разпределение. На 27.08.2012 г. е внесено в съда. Решението на съда е 

30.08.2012 г. , а преписът е изпратен в прокуратурата на 19.09.2012 г. 

Пр. пр. №667/2011 г. по описа на РП – Червен бряг. Прокурор 

Красимира Петрова. Към преписката се прилага протокол за случайно 

разпределение. На 05.08.2011 г. е внесено в съда. Решението на съда е 

27.10.2011 г. , а преписът е изпратен в прокуратурата на 23.11.2011 г. 

 

 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 

Прокурорските актове съдържат всички изискуеми от закона 

реквизити, обосновани са, точно и ясно се излага фактическата обстановка 

и изведените въз основа на нея правни изводи.  

 

Следва да се отбележи, че се запазва относителният дял на 

върнатите от съда дела, като и броя оправдателни присъди, като в тази 

насока следва да се предприемат действия за преодоляването им.Не без 

значение,е че не са уважени и подадените протести. 

Уважените изцяло внесени споразумения налага извода, че същите съ 

съобразени със закона и морала. 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че 

прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в 

разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок.  

Видно от изложеното, произнасянията на прокурорите по 

приключилите досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на 

чл.381 от НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

По някои от делата във входящия дневник като дата на одобреното 

споразумение е отбелязана датата на внасянето, а не датата на 

протокола, с който е одобрено споразумението. 

Като цяло прокурорските актове съдържат всички изискуеми от 

закона реквизити, обосновани са, точно и ясно се излага фактическата 

обстановка и изведените въз основа на нея правни изводи.  
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Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство. 

V.    Организацията по изпълнение на наказанията: 

 

Приведени присъди в изпълнение  за 2011г - общ брой 144. 

 Няма неприведени присъди в срок  за 2011г. 

 Няма и отлагания на изпълнението на наказанието за 2011г.  

 Приведени присъди в изпълнение  за 2012г - общ брой 121. 

Неприведени присъди в срок  за 2012г. – 2 броя, като 1 брой поради 

предстоящо групиране и 1 брой – обявен за ОДИ. 

Няма отлагания на изпълнението на наказанието за 2012г. 

 

На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 

 

Пр. № Р 53/2011 г. по описа на РП – Червен бряг. С присъда № 

188/04.04.2011 г. е наложено наказание пробация. Препис от присъдата е 

изпратен на прокуратурата на 27.04.2011 г. и получен в РП на 28.04.2011 г. 

Същият ден пробацията е изпратена за изпълнение  до началника на 

Пробационна служба при ОС „ИН” – гр. Плевен. На 18.05.2011 г. РП 

уведомява РС, че е получил и привел в изпълнение присъдата. На 10.01.2012 

г. са уведомили съда, че пробацията  изпълнена. 

Пр. № Р 79/2011 г. по описа на РП – Червен бряг. С присъда № 

238/06.06.2011 г. е наложено наказание лишаване от свобода и на осн. Чл. 

66… е отложено изтърпяването на наказанието за срок от 3 години. Препис 

от присъдата е изпратен на прокуратурата на 23.06.2011 г. и получена в РП 

на 23.06.2011 г На 24.06. 2011 г. присъдата изпратена за изпълнение. 

Пр. № Р 41/2012 г. по описа на РП – Червен бряг. Със споразумение 

№ 121/10.05.2012 г. е наложено наказание пробация. Препис от присъдата е 

изпратен на прокуратурата на 11.05.2012 г., като последната е изпратила 

присъдата за изпълнение на същия ден. 

Пр. № Р 16/2011 г. по описа на РП – Червен бряг. Със споразумение 

№ 126/15.02.2011 г. е наложено наказание пробация. Препис от присъдата е 

изпратен на прокуратурата на 16.02.2012 г., като последната е изпратила 

присъдата за изпълнение на същия ден. 

 

Констатират се случаи, при които се изчаква кумулацията на 

наказанията и едва тогава се пристъпва към изпълнението им, което е в 
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разрез с т.5 и т.11 от Указания за дейността на прокуратурата по 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения 

на съда, съгласно които присъдата се привежда незабавно в изпълнение, след 

което се преценява налице ли са  предпоставките по чл. 306 от НПК и 

веднага се внася предложение в съда. 

 

 Присъдните преписки са комплектовани по надлежния ред, като е 

спазена хронологията. Процесуалните срокове са спазени от страна на 

прокуратурата за изпълнение на наложените наказания, както и сроковете 

за изпращане от съда в прокуратурата. Задължително по всички преписки е 

налице уведмление от страна на прокуратурата до съда за изтърпяното 

наказания по присъда или споразумение. Налице е и съответно уведомление  

от съответната ГДИН до РП – Червен бряг за изтърпяване на същото. 

За разлика от присъдните преписки наблюдателните производства по 

внесените обвинителни актове, комплектованите преписки за прекратени и 

спрени ДП в по-голямата си част не са комплектовани хронологично с цел 

прегледност на същите. Този факт заедно с въведения втори номер на ДП 

допълнително усложнява проконтролирането хода и движението на 

образуваните преписки 

Книгата за изпълнение на присъдите се води добре.  

В книгата за изпълнение на присъдите се отразяват  само присъдите, 

които подлежат на изпълнение. При преглед на книгата се установи липса 

на изрично отбелязване, че същата се проверява ежемесечно от прокурора. 

Наблюдават се случаи, при които се изчаква кумулацията на 

наказанията и едва тогава се пристъпва към изпълнението им, което е в 

разрез с т.5 и т.11 от Указания за дейността на прокуратурата по 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения 

на съда, съгласно които присъдата се привежда незабавно в изпълнение, 

след което се преценява налице ли са  предпоставките по чл. 306 от НПК и 

веднага се внася предложение в съда. 

 

 

ГРАЖДАНСКО - СЪДЕБЕН НАДЗОР 

 Общия брой на граждански дела с участие на прокурор  за 2011г. е   39 

броя. Предявени граждански искове от прокурор за 2011г. – няма,както и 

обжалвани съдебни решения от прокурор. 
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Общия брой на граждански дела с участие на прокурор за 2012г.  е  

41броя, като  предявени граждански искове няма. 

 Обжалвано едно съдебно решение  по ЗОДОВ. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО –СЪДЕБЕН НАДЗОР 

 

Съгласно установената практика в РП-Червен бряг за 2011г. е 

извършена проверка на всички заповеди на Кмета на Община Червен бряг и 

протоколи от проведените заседания на ОбС. Въз основа на това за отчетния 

период са получени и проверени 943 заповеди на кмета, 13 бр. протоколи 

от заседания на ОбС с 250 решения..  

В хода на извършени други проверки, са проверени още 1039 бр. 

административни актове – нормативни, индивидуални, вътрешнослужебни.  

През отчетния период са извършени общо 167 проверки, от които по 

чл.145 ал.1 т.1 от ЗСВ /изискани документи/ – 6 бр., лични проверки на 

прокурора по чл.145 ал.1 т.2 ЗСВ – 161 бр., по чл.145 ал.1 т.3 ЗСВ –

възлагателни проверки, без тези на контролни органи – няма. 

По извършените проверки са изготвени справки до горестоящата 

прокуратура.   

От извършените прокурорски проверки по-характерни са:  

- проверка по ЗКВВООБ; 

- проверка по разпоредбите на чл.28 и чл.54 от ЗААН; 

- проверка по Закона за горите. 

Налице е тенденция към увеличаване броя на извършените проверки. 

Резултат от това е недопускането на порочни актове на органите на местно 

самоуправление и нарушаване на законите. 

 През отчетния период са извършени общо 167 бр. проверки по надзора 

за законност.  От тях 6 бр. по изискани документи и 161 бр. лични проверки. 

Преобладават извършените на основание чл. 145, ал.1, т.2 ЗСВ   лични 

проверки – общо 161 бр.,  които се оказват най-ефективни.   

Извършени са лични проверки на АУАН по Закона за горите, в 

Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни 

и непълнолетни и в РУ”Полиция” –гр.Червен бряг, за законност по 

приложението на ЗКВВООБ и ППЗКВВООБ, и разпоредбите на чл.28 и чл.54 

от ЗАНН.  

За 2012г.  са получени и проверени 197 заповеди на кмета, 12 бр. 

протоколи от заседания на ОбС с 335 решения. През 2011 година са били 
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проверени 943 заповеди на кмета, 13 бр. протоколи на ОбС с 250 решения, а 

през 2010 год. са били проверени 235 бр. заповеди на кмета, 11 бр. протоколи 

от заседания на ОбС с 296 решения.   

В хода на извършени други проверки, са проверени още 697 бр. 

административни актове, а за 2011 год. -  1039 бр. административни актове и 

за 2010 год. техният брой е бил 1364. 

През отчетния период са извършени общо 7 проверки, от които по 

чл.145 ал.1 т.1 от ЗСВ /изискани документи/ – 4 бр., лични проверки на 

прокурора по чл.145 ал.1 т.2 ЗСВ – 2 бр., по чл.145 ал.1 т.3 ЗСВ –

възлагателни проверки, без тези на контролни органи – 1. 

По извършените проверки са изготвени справки до горестоящата 

прокуратура.   

Налице е тенденция към драстично намаляване броя на 

извършените проверки.   

 

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

1. Книгите, регистрите и дневниците като цяло се водят в 

съответствие с изискванията на Правилника за организацията и 

дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България 

/ПОДАПРБ/ и съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. 

Отбелязванията в тях са относително пълни и точни, но като недостатък 

може да се посочи значителен брой подлепващи, нетрайно прикрепени 

листчета.  

2. За всички проверени книги липсват данни за извършвани проверки от 

съответния административен ръководител.  

3. Назначаването на проверки по преписки през 2011 и 2012 г. в РП – 

Червен бряг се е извършвало съгласно действалото до март 2011 г. Указание 

281/2006 г. на Главния прокурор на Република България, а от март 2011г. 

съгласно Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра на 

вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки.   

4. Преписките в Районна прокуратура – Червен бряг се решават от 

прокурорите в установения срок. Не по всички преписки е приложен 



42 

 

протоколът за избор на наблюдаващ прокурор, тъй като някои от 

протоколите са класирани в отделна папка. 

5. В постановленията за отказ да се образува досъдебно 

производство, с които се прекратяват преписките, се указва 

възможността за обжалването им пред по-горестоящата прокуратура. В 

някои от постановленията за отказ изрично е посочен 7-дневен срок за 

обжалване от получаването му, без такъв срок да определен в НПК. В 

същото време не по всички преписки при изпращане на копия от 

постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство се 

прилагат обратните разписки.  

5. В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките ведно с постъпилите жалби  се 

администрират своевременно и изпращат на ОП – Плевен по 

компетентност.  

6. Присъдните преписки са комплектовани по надлежния ред, като е 

спазена хронологията. Процесуалните срокове са спазени от страна на 

прокуратурата за изпълнение на наложените наказания, както и сроковете 

за изпращане от съда в прокуратурата. Задължително по всички преписки е 

налице уведомление от страна на прокуратурата до съда за изтърпяното 

наказания по присъда или споразумение. Налице е и съответно уведомление  

от съответната ГДИН до РП – Червен бряг за изтърпяване на същото. 

7. За разлика от присъдните преписки, наблюдателните производства 

по внесените обвинителни актове, комплектованите преписки за 

прекратени и спрени ДП, в по-голямата си част не са комплектовани 

хронологично с цел прегледност на същите. Този факт, заедно с въведения 

втори номер на ДП допълнително усложнява проконтролирането хода и 

движението на образуваните преписки. 

 8. При някои преписки се констатира непълно или неточно 

отразяване на движението им във входящия дневник. Датата за изготвяне 

на постановлението за отказ се различава от датата на извеждане на 

същото. В дневника се отразява датата на изготвяне на постановлението.  

9. В постановленията за отказ да се образува досъдебно 

производство, с които се прекратяват преписките, се указва 

възможността за обжалването им пред по-горестоящата прокуратура. В 

някои от постановленията за отказ изрично е посочен 7-дневен срок за 

обжалване от получаването му, без такъв срок да е определен в НПК.  

10. Установи се наличието на практика при която при постъпването 

на преписка в прокуратурата  се дава входящ номер на преписката и при 

последващо образуване на досъдебно производство да се въвежда нов номер, 

който е различен от въведения номер на разследващия орган. С цел 
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процесуална ефективност и деловодна нагледност би следвало движението 

на съответната преписка и веднъж въведеният номер на досъдебното 

производство от разследващия орган да продължава движението в 

прокуратурата под същия входящ номер на ДП. 

11. Произнасянията на прокурорите по досъдебните производства са 

в законоустановения срок. Установи се, че досъдебните производства срещу 

известен извършител се спират при наличие на предвидените в НПК 

основания.  

12. В постановленията за спиране на наказателното производство е 

указано на всяко тримесечие да се изпраща информация относно резултата 

от проведеното издирване на съответното лице. 

          13.  Наблюдаващите прокурори изискват информация от органите на 

МВР за резултатите от проведените оперативно – издирвателни 

мероприятия, като в повечето случаи при неизпълнение от органите на 

разследване не се пускат напомнителни писма.  

14. В повечето случаи по спрените досъдебните производства не се 

изготвя и прилага календарно-оперативен план.  

15. Произнасянията на прокурорите по дела, водени срещу неизвестен 

извършител, след приключване на разследването и постъпване на делото в 

прокуратурата са в законоустановения срок, след което същите  се 

изпращат на органите на МВР за продължаване издирването на 

неустановения извършител на престъплението.  

16. Установи се, че  след  възобновяване на наказателното 

производство, наблюдаващият прокурор е искал удължаване на срока за 

разследване, съгласно Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния 

прокурор на Република България. 

17. От извършената проверка на конкретни дела се установи, че 

прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в 

разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок.  

18. Видно от изложеното, произнасянията на прокурорите по 

приключилите досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на 

чл.381 от НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

         19. По някои от делата във входящия дневник като дата на 

одобреното споразумение е отбелязана датата на внасянето, а не датата 

на протокола, с който е одобрено споразумението. 

        20. Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 
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       21. В книгата за изпълнение на присъдите се отразяват  само 

присъдите, които подлежат на изпълнение. При преглед на книгата се 

установи липса на изрично отбелязване, че същата се проверява 

ежемесечно от прокурора.  

       22. РП Червен бряг не е взела под внимание констатациите и не се е 

съобразила с препоръките дадени от ИВСС при предходната планова 

проверка /изх.№659/04.03.2009г. по описа на ИВСС/, относно не 

прошнуроването и прономероването на водените дневници и книги и 

подобряването координацията между прокуратурата и органите на 

разследване. 

       23.  РП Червен бряг не е взела под внимание и констатациите,като не се 

е съобразила с препоръките дадени от проверяващия екип на ОП Плевен на 

извършена комплексна проверка за дейността на прокуратурата през 2011г. 

Макар, че проверяващия екип се е ограничил до механичното изброяване на 

данни, то в препоръките относно наказателно съдебния надзор е указано 

„да се положат усилия за по-тесен контакт с разследващите органи и 

обучението им, както и даването на конкретни указания…”/край на 

цитата/, което и към момента не направено. За водените книги е 

отбелязано, че същите са съобразно ИДДПРБ, без да е правен анализ 

спазени ли са изискванията на водене, правени ли са проверки по същите и 

т.н.   

24. Видно е, че предвиденият в чл. 416, ал.5 от НПК срок се спазва в РП 

– Червен бряг. Наблюдават се случаи, при които се изчаква кумулацията на 

наказанията и едва тогава се пристъпва към изпълнението им, което е в 

разрез с т.5 и т.11 от Указания за дейността на прокуратурата по 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения 

на съда, съгласно които присъдата се привежда незабавно в изпълнение, след 

което се преценява налице ли са  предпоставките по чл. 306 от НПК и 

веднага се внася предложение в съда. 

 

 

На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 

 

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Административният ръководител да издаде Заповед за спазване 

разпоредбите в НПК относно спирането на досъдебните производства. 
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От дознателите по спрени ДП срещу неизвестен извършител да се изиска 

изготвяне на справки и изготвяне на календарен план по разследването в 

указания от наблюдаващия прокурор срок. Да се издаде втора заповед 

относно уеднаквяване практиката относно посочване на срок в 

постановленията за спиране срещу неизвестен извършител за изготвяне на 

справки по ОИМ. Да се издаде заповед при отпуск на административния 

ръководител, преписките да се разпределят от заместващия го с цел не 

просрочването им. В тази връзка следва да се изисква актуална справка с 

висящите преписки извън срока от ползащия отпуск  и едва тогава да се 

разрешава такава, отново с цел недопускане на просрочване. 

2. Книгите, регистрите и дневниците да се приключват всяка 

календарна година, с подпис на административния ръководител и печат на 

РП – Червен бряг, с които да се удостовери след кой пореден номер 

приключва съответната година. Да се организира редовното проверяване на 

книгите съобразно изискванията на Правилника, а онези книги, които са на 

практика негодни, да бъдат подменени по образец. 

3.  Административният ръководител да прецени възможността за 

преустановяване практиката на двойното номериране на досъдебни 

производства по входящия дневник и с оглед процесуална ефективност и 

деловодна прегледност движението им да продължава в прокуратурата 

под същия входящ номер на ДП, а не с допълнителен номер на 

прокуратурата. 

4. Водената в РП – Червен бряг книга за веществените доказателства 

да се приведе в съответствие с изискванията на ПОДАПРБ, като ВД да се 

предават с приемно предавателен протокол. 

5. Преписките да се комплектоват, като към тях се прилага  

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. 

6. Постановленията за спиране и прекратяване на наказателното 

производство  да се изпращат на всички лица, посочени в чл.244, ал. 3 и 

чл.243, ал.3 от НПК по пощата с обратна разписка или да им се връчват 

по друг начин, чрез който да може да се удостовери датата на 

получаване.  

7. Книгата за изпълнение на присъдите да се води съгласно Указания 

№ И-30/05.03.2009 г. за дейността на прокуратурата по привеждане в 

изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения на съда,  при 

спазване разпоредбата на чл. 52 от същите. Прокурорът, определен да 

привежда присъдите в изпълнение и да осъществява надзор, ежемесечно да 

проверява книгата за изпълнение на присъдите и азбучника за осъдени лица, 

като отбелязва датата на проверката и при необходимост да прави 
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констатации за допуснати пропуски и грешки, както и да дава 

разпореждане за тяхното отстраняване – чл. 60 от Указанията.  

8. Препоръчва на административния ръководител на ОП Плевен при 

извършване на тематични или комплексни проверки на съответната 

районна прокуратура и констатиране на нарушения,както и даване на 

указания, да изисква обратна информация за предприетите действия от 

съответния административен ръководител. В тази връзка следва да 

изисква  и от назначените проверяващи екипи,за конкретни дадени от тях 

указания, дали са изпълнени.  

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител – 

районен прокурор на РП – Червен бряг за изпълнение препоръките.  

 

Административният ръководител – районен прокурор на РП – Червен 

бряг да запознае прокурорите и съдебните служители от РП – Червен бряг с 

резултатите от извършената планова проверка.  

 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ административният ръководител на 

РП- Червен бряг да предприеме в едномесечен срок от получаване на 

настоящия Акт необходимите действия от негова компетентност за 

изпълнение на дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в 

двумесечен срок да уведоми ИВСС за резултата от тях. 

 

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет /на електронен 

носител/. 

Копие от Акта да се изпрати на Главния прокурор на РБ /на 

електронен носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново /на 

електронен носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен /на електронен 

носител/.  

 

 

 

 

 



47 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:  

 

1.  Заповед № ПП-01-26/08.04.2012 г. на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2011 г. и 2012 г.  

3. Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на 

преписките през 2011 г. и 2012 г.  

4. Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства през 2011 г. и 2012 г. 

5. Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2011 г. и 2012 г. 

6. Копия от документи, доклади, заповеди, справки и др., които са били 

предмет на анализ в Акта.  

 

 

 

 

 

 

                                  ИНСПЕКТОР:   

   

                 /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 
 


