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        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

     ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА 

БУРГАСКИ АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН 
 

 

 

 

 

АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС 

 

 

 

 

          Основание на проверката –  чл.54 от Закона за съдебната власт, 

Годишна програма на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г. и 

Заповед  № ПП -01-25/08.04.2013 г. на Главния инспектор. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията по 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 за 2011 и 2012 г. 

Проверката е извършена от екип в състав: инспектор Албена 

Кузманова с експерти Иван Тенчев и Соня Стайкова в  периода от 16 – 

19.04.2013 г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови 

проверки. 
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  Подготвителният етап на плановата проверка включва: изискване и 

предоставяне от АП - Бургас на 3бр. справки, относно:  административно-

ръководната и контролна дейност на прокуратурата  и приложения към нея 

/справка №1/;  организацията на образуването и движението на преписките     

/справка №2/ и организацията на  съдебния надзор /справка  №3/.  Справките 

включват данни за 2011 и 2012 г. и отразяват индивидуалната натовареност 

на прокурорите за същия период. 

 

 

 

 

I.КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

I.Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

          1.Административно – ръководна дейност. 

 

Щатна осигуреност и материална база. 

  

 2011 г.: 

Общ брой прокурори по щат в АП – Бургас към 31.03.2011 г. – 11: 

административен ръководител – апелативен прокурор - 1, заместник на 

административния ръководител – 2, прокурори – 8. От тях – незаети - 3. С 

решение на ВСС по Протокол № 12/31.03.2011 год. се трансформира 1 

незаета щатна бройка прокурор за Апелативната специализирана 

прокуратура. 

Към 31.12.2011 год. по щат - 10 магистрати: Административен 

ръководител – 1; заместник на административния ръководител – апелативен 

прокурор  - 2; прокурори – 7. От тях незаети – 2. 

През 2011 год. двама  магистрати са отсъствали повече от 3 месеца, 

поради ползване на отпуск поради временна нетрудоспособност. 

Незаети щатни бройки за прокурори – към края на 2011 г. - 2 незаети 

щатни бройки. 

Към 31.12.2011 год. дейността на АП – Бургас се подпомага от общо 20 

съдебни служители, какъвто е и утвърденият щат. Към 31.12.2011 год. няма 

незаети бройки за съдебни служители. 

 

2012 г.: 

Общият брой прокурори по щат в АП – Бургас  остава непроменен към 

31.12.2012 г.  като вече няма незаети щатни бройки за прокурор. 

През 2012 год. няма магистрати, отсъствали повече от 1 месец. 
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Съдебните служители към 31.12.2012 г. по утвърдения щат е 20 бр., 

както следва: 

 

Длъжностни наименования 
Числено

ст брой 

Съдебен администратор 1 

Началник служба 1 

Главен счетоводител 1 

Прокурорски помощник 2 

Системен администратор - І 

степен 
1 

Главен специалист - 

класифицирана информация 
1 

Старши специалист-

счетоводител 
1 

Завеждащ служба 

"Класифицирана информация" 
1 

Касиер 1 

Съдебен секретар 3 

Съдебен деловодител 5 

Шофьор, той и снабдител 1 

Призовкар 1 

 

Към 31.12.2012 год. няма незаети бройки за съдебни служители. 

 

Със Заповед № 4/24.01.2011 г. на административния ръководител на 

АП – Бургас, с оглед създаване на по-добра организация в дейността на 

прокуратурата по различни надзори и взаимодействието с ВКП, ВАП и 

окръжните прокуратури прокурорите в АП – Бургас са разпределени по 

надзори с отговорници, както следва: 

 

 Досъдебно производство - с отговорник зам. апелативен 

прокурор Димитър Диамандиев. 

 Съдебен надзор: 

„Наказателно–съдебен надзор” - прокурор Любомир Петров; 

„Изпълнение на наказанията” – прокурор Иванка Козарова; 

„Гражданско-съдебен надзор” – прокурор Румяна Янкова. 

 Противодействие на организираната престъпност и корупцията 

/променен на основание Заповед № 2/10.01.2012 г. в 

„противодействие на корупцията”/ - прокурор Йовита 

Григорова. 
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 Специален надзор – прокурор Любомир Петров и прокурор 

Иванка Козарова. 

 Административно-съдебен надзор /а съгласно заповед 

№5/25.01.2011 г.  – административен надзор за законност/ – 

заместник на административния ръководител – заместник 

апелативен прокурор Жанет Красимирова и прокурор Румяна 

Янкова.  

 Надзор за законност и закрила на малолетните и 

непълнолетните лица – прокурор Милена Досева. 

 Административно - ръководна дейност – Административен 

ръководител – Апелативен прокурор Емил Христов. 

 

          Със Заповед № 02/10.01.2012 г. на  Административния ръководител - 

Апелативен прокурор Емил Христов за отговорници по отделните надзори  

са определени същите прокурори.  

 

          АП - Бургас ползва помещения в Съдебната палата на ул. 

„Александровска” № 101 в гр. Бургас, които са много добре оборудвани и са 

достатъчни за  пълноценно осъществяване  на възложените функции. 

 

Квалификация на прокурорите. 

 

От представената на ИВСС справка № 1 е видно, че за 2011 и 2012 г. 

прокурорите от АП - Бургас са имали множество участия в различни форми 

на обучения - семинари, включително и в национални и международни 

конференции. 

Очевидно има стремеж за специализиране на прокурорите по 

определени теми, в рамките на тези обучения. Прави впечатление, че през 

втората година от проверявания период АП – Бургас е организирала  

обучение на магистратите по 12 теми.  

 

Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.  

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят съгласно Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България и съответните указания на Върховна касационна  

прокуратура и инструкции, утвърдени от Главния прокурор на РБ. 

 

През целия проверяван период на основание ПОДАПРБ са водени: 
 

1. Входящ дневник – и на електронен носител (УИС); 

2. Изходящ дневник - и на електронен носител (УИС); 

3. Азбучник за обвиняемите лица; 
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4. Азбучник за пострадали лица; 

5. Азбучник на кореспонденти по преписки – и на електронен носител 

(УИС); 

6. Разносна книга за всеки прокурор - и на електронен носител (ел. 

таблица); 

7. Докладна книга; 

8. Книга за веществените доказателства;  

9. Книга за получаване на кореспонденция от Народното събрание, 

Президентството, Конституционния съд, Главния прокурор, Върховния 

касационен съд и Върховния административен съд, Министерства, ведомства 

и депутати адресирана до административния ръководител. 

10. Дневник за кореспонденция от Народното събрание, 

Президентството, Конституционния съд, Главния прокурор, Върховния 

касационен съд и Върховния административен съд, Министерства, ведомства 

и депутати адресирана до административния ръководител – и на електронен 

носител (УИС); 

 

През 2011 г. по указание на ВКП са водени: 

 

1. Регистър на делата взети на „Специален отчет” – СО - и на 

електронен носител (УИС и ел. таблици); 

2. Регистър на делата взети на „Специален надзор” – СН - и на 

електронен носител (УИС и ел. таблици); 

3. Дневник за преписки и досъдебни производства на Специализирано 

звено ”Противодействие на организираната престъпност и корупцията” при 

АП – Бургас- и на електронен носител (УИС); 

4. Регистър за професионално обучение на магистрати и съдебни 

служители на АП – Бургас - и в програма, предоставена от ВСС. 

5. Регистър на преписки за кореспонденция с органите на КУИППД; 

6. Регистър за дисциплинарните производства и предприетите по чл. 

327 от ЗСВ мерки срещу магистрати от района на АП – Бургас; 

7. Регистър за постъпили сигнали до Комисията по професионална 

етика към Апелативна прокуратура – Бургас; 

8. Книга за отчет на печати и щемпели; 

 

Допълнително през 2012 г. по указание на ВКП  се водят и: 

 

1. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация по 

закона за достъп до обществена информация; 

2. Регистър на постановените оправдателни присъди или върнатите 

дела за доразследване от АС – Бургас; 

 

Водени по собствена преценка: 
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1. Дневник гражданските дела – и в електронни таблици; 

2. Дневник наказателните дела – и в електронни таблици;  

3. Книга за касационните протести - и в електронни таблици.  

 

Водени на други основания: 

 

 Книга за инструктаж на шофьора при АП – Бургас; 

 Книга за първоначален инструктаж; 

 Книга за периодичен и извънреден инструктаж; 

 Дневник на наличието и изправността на носимите и возимите 

пожарогасители на АП – Бургас /въведен през 2012 г./ 

 Книга за приемане и предаване на удостоверението по чл. 49, ал.5 

от НРВПО 

 Книга по чл. 19, ал. 8 от НРВПО; 

 Дневник за издадените трудови книжки в АП – Бургас; 

 Ревизионна книга; 

 Регистър на трудовите злополуки; 

 Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване 

и разкриване на конфликт на интереси подадени от магистратите - и в 

електронен вид; 

 Регистър на неподалите декларации по чл. 12 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси подадени от 

магистратите -  и в електронен вид; 

 Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване 

и разкриване на конфликт на интереси подадени от служителите -  и в 

електронен вид; 

 Регистър на неподалите декларации по чл. 12 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси подадени от 

магистратите - и в електронен вид. 

 

          Всички дневници, книги и регистри се водят на хартиен носител, а тези, 

които съществуват и в електронен вариант са отбелязани изрично. 

           

При извършената проверка се установи : 

 

          В книгите и регистрите се отбелязват своевременно всички факти и 

обстоятелства. Организацията на работата на деловодството по воденето на 

книгите е на  необходимото ниво.  

Проверяващият екип изиска и провери: 

 

Входящите дневници: 
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Установи се, че същите се водят редовно и в тях се отразява цялостното 

движение на регистрираните в АП – Бургас преписки.  

Проверяваният период се отразява в пет дневника: 

1. От 12.07.2010 г. с вх. № 1426/10 г. – до № 580/2011 г. 

Дневникът е прономерован и прошнурован с печат на АП – Бургас. 

Съдържа 200 листа, подписан е от Административния ръководител и 

Апелативен прокурор Емил Христов и началника на Административна 

служба. Календарната 2010 г . не е приключена съобразно изискванията. 

 

2. От № 581/2011 г. до № 2505/2011 г. – Съдържа 193 листа. Обработен 

е както и дневника по т.1. В дневника няма непопълнени полета. Също не е 

приключен по надлежния ред.   

3. От № 2506/2011 г. до № 715/2012 г. Календарната година в дневника 

не е приключена по правилата. Липсват подпис и печат и установен последен 

номер. Прономерован, прошнурован и съдържа 191 листа. 

4. От № 716/2012 г. до № 2660/2012 г. Прономерован, прошнурован. 

Съдържа 195 листа. Няма данни за извършени проверки, няма непопълнени 

полета.  

5. От № 2661/2012 г. до № 510/2013 г. Прономерован, прошнурован. 

Съдържа 196 листа. Няма данни за извършени проверки, няма непопълнени 

полета, с изключение на № 4105/2012 г. – последен календарен номер за 2012 

г. Не е приключена календарната година по правилата. 

 

Изходящия дневник: 

Дневникът е прономерован и прошнурован с печат на АП – Бургас.     

Съдържа 300 листа, подписан от Апелативния прокурор Йордан Иванов и 

началника на Административна служба. Започнат е  на 30.03.1998 г.  

Констатира се, че календарните години не са приключени по 

надлежния ред. Няма данни за подписи от съответния административен 

ръководител за извършени проверки по дневника като за календарната 2010 

година съществуват номера /изх. № 149 и 150/, по които няма отразявания, 

нито пък е отбелязано, че са приключени. Същото се отнася и за 

приключването на календарната 2011 г., в която не е попълнен изх. № 

310/2011 г. Същото касае и приключването на 2012 г., където не са 

попълнени изх. № 499 и изх. № 500.  

И за двете календарни години /2011 и 2012/ няма данни за извършени 

проверки. Констатира се, че и през двете години от проверявания период – 

2011 и 2012 г. – воденето на изходящия дневник по отношение на 

попълването на съответните графи е по-точно, четливо и пълно в  

сравнение с предходните години.  
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Дневника за наказателни дела: 

Дневникът е започнат през 2011 г. като само е прошнурован, липсват 

подпис и печат на административния ръководител. Графите са водени 

четливо, няма поправки и задрасквания, може да се проследи както 

становището на прокуратурата, така и решението на съда. 

 

 

Книгата за касационните протести: 

Започната е през 2005 г., използва се тетрадка, а не дневник по образец. 

Не са приключвани календарните години по надлежния ред с подпис и печат 

на административния ръководител, липсват извършвани периодични 

проверки от административния ръководител и полагане на съответния 

подпис. 

 

Входящите и изходящият дневник, както и останалите по-горе 

проверени книги, се водят като цяло съгласно изискванията на Правилника 

за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България /ПОДАПРБ/. Същите не се приключват с отбелязване на 

последен номер, подпис и печат на административния ръководител.  

 

Констатира се водене на значителен брой книги и дневници, като 

всички са на хартиен носител.   

Прекомерният брой книги /на хартиен носител/, както и двойната 

номерация излишно бюрократизират деловодната дейност в апелативния 

район и не кореспондират с процеса на въвеждане на електронно управление 

в съдебната система. 

 

В апелативния район се установи наличието на практика, при която 

при постъпването на преписка в прокуратурата се дава входящ номер на 

преписката и при последващо образуване на досъдебно производство се 

въвежда нов номер, който е различен от въведения номер на разследващия 

орган. С цел 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. 

   

Конкретни обстоятелства относно воденето на отделни книги са 

отразени и в частта на Акта, касаеща проверката на преписките и делата. 
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Информационно осигуряване. 
 

Прокуратурата разполага с компютърна техника, която се ползва от 

администрацията и прокурорите. 

1. Правни програми – „Апис”, „Сиела”, „Лакорда”; 

2. Деловодни програми: 

2.а. Предоставени от ВКП или други органи: 

 Унифицирана информационна система /УИС/ 

 Програма за случайно разпределение на преписките и делата 

„Law Choicе”. 

 Софтуерен продукт за случаен избор на членове на помощни 

атестационни комисии. 

 Софтуерен продукт за отразяване на професионалното обучение 

на магистратите. 

          2.б. Самостоятелно създадени –  за лица, срещу които се водят 3  и 

повече неприключили ДП – в табличен вид. 

2.в. Подсигуряване на низовите прокуратури - за лица, срещу които 

се водят 3  и повече неприключили ДП – в табличен вид. 

 

          Счетоводното  звено  на  Апелативна  прокуратура - гр. Бургас    ползва  

програма  за  заплатите  RZ WIN. Внедрен  е и продуктът  Бизнес  процесор  

WEB  БП  Конто  66.   

 

През 2011 година продължава работата с Унифицираната 

информационна система в прокуратурите от района на Апелативна 

прокуратура – Бургас.  Лицата, които работят със системата, техните 

задължения и механизмите за достъп до информацията, са определени със 

заповеди на съответните Административни ръководители. 

В Апелативна прокуратура – Бургас въвеждането на данни за 

движението на преписките в УИС започва през 2004 год., като тогава е 

въвеждано избирателно с цел тестване на системата. В края на 2005 год. е 

направен опит да се прехвърлят данните от тогава действащата деловодна 

система в Апелативна прокуратура – Бургас в УИС, за да се ползва базата 

данни. Резултатът от миграцията е посочване само на входящите движения 

по преписките, в резултат на което се извеждат некоректни справки от 

справочния модул и се налага отдел ИАМР при ВКП в началото на 2012 год. 

да изтрие тези преписки от системата. 

Съгласно заповед АП № 45/24.10.2006 год. на Административния 

ръководител – Апелативен прокурор на гр. Бургас са определени съдебните 

служители от Апелативна прокуратура – Бургас, които да въвеждат 

получените и изпратени материали в УИС,  в съответствие с изпълняваните 

служебни функции, като в резултат на настъпили кадрови промени е 

издадена заповед АП № 44/09.10.2009 год. на Административния 
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ръководител – Апелативен прокурор на гр. Бургас, с която се актуализира 

списъка на служителите за работа с УИС. 

Съгласно заповед АП № 18/26.02.2010 год. на Административния 

ръководител – Апелативен прокурор на гр. Бургас от 01.03.2010 год. в 

„Регистратура за класифицирана информация” към Апелативна прокуратура 

– Бургас, започва въвеждане на данни в УИС и за наказателните 

производства, съдържащи класифицирана информация, съобразно Заповед № 

ЛС 239/08.02.2010 год. на г-н В. Първанов – Заместник на Главния прокурор 

при Върховна касационна прокуратура. 

През 2011 и 2012 г. в Апелативна прокуратура – Бургас продължава 

въвеждането на данни в УИС за всички нови движения по преписки, както 

същевременно се допълва и базата данни на системата за движения по стари 

преписки, които са приключени през предходни години и които не са били 

прехвърлени при миграцията от действащата преди въвеждането на УИС 

деловодна система.    

Необходима е периодична актуализация на Ръководството за работа с 

УИС, в съответствие с промените в нормативната база, за да могат да се 

описват всички движения и  действия.  

 

Статистика и анализ. 

 

Статистически информации, изготвени по разпореждане на ВКП, 

ВСС, ВАП и др. през 2011 г. са 251, а през 2012 г. - 311. 

В АП – Бургас е изготвена самостоятелна форма за отчитане средна 

натовареност на прокурорите от ОП  - 2011 г.  

 

Натовареността в АП – Бургас през проверявания период /на 

основание отчетните доклади/ е следната: 

2011 г.: 

 общ брой прокурорски актове и участие в с.з. – 82.93,  

 участие в с.з/дни – 26,  

 общо решени преписки по надзора за законност – 9.2,  

 общо решени инст. преписки – 41.87.  

Статистика е на база средносписъчен брой на реално работилите 

прокурори през 2011 г. – 7.5.  

 

2012 г.: 

 общия брой прокурорски актове и участия в с.з. – 175.372,  

 участие в с.з/дни – 22.1868,  

 общо решени преписки по надзора за законност – 14.1189,  

 общо решени инст. преписки – 35.775.  
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Горната статистика е изчислена по средносписъчен брой на реално 

работилите прокурори през отчетния период – 9.42.  

 

Видно е, че прокурорите от АП успешно са овладели дейността по 

основните показатели /независимо от незаетия щат през 2011 г./.   

 

Информационната дейност на АП – Бургас е организирана в 

съответствие с Указание Изх. № 301 /27.12.2007г./, изменено и допълнено с 

Указание № И- 283/2008г./ на Главния прокурор на РБ. Периодичността на 

изготвяне на статистическите справки е месечна, тримесечна, шестмесечна, 

деветмесечна и годишна.  

 

 Извън подаваните годишните и шестмесечните доклади през 2011 г. са 

изготвени допълнително 19 справки и обобщени информации, а през 2012 

г. – 34 бр., относно осъществяваната дейност от прокуратурите от района на 

АП – Бургас.  

Констатира се, че Апелативната прокуратура подготвя и изпраща 

информация във ВКП периодично, постоянно и инцидентно, което безспорно 

подпомага отдела за статистика и анализ, но следва да се постави 

въпросът дали не се бюрократизира прекомерно съдебният орган.  

 

Случаен принцип на разпределение на преписките. 

 

Новопостъпилите преписки и дела се разпределят чрез предоставения 

от ВСС програмен продукт за случайно разпределение на преписки и дела 

„Law Choice” на основание Заповед № 25/05.10.2007 г. на административния 

ръководител - апелативен прокурор на АП - Бургас в съответствие със 

Заповед № ЛС - 6310/07 г. на ВКП. 

 

Със Заповед № 25/2007 г. на апелативния прокурор на АП – Бургас, са 

определени следните групи, които се разпределят с програмния продукт:  

 

 Преписки от компетенцията на административния ръководител 

 Специализирано звено, специален надзор и  преписки по КУИППД 

 Искания за удължаване на срока 

 Инстанционни преписки, жалби и молби на граждани и ЮЛ 

 Участие в съдебни заседания по мерки за неотклонение и писмени 

становища по наказателни дела 

 Участие в съдебни заседания по граждански и наказателни дела. 

 

 От разпределението чрез Law Choice са извадени преписките, които не 

са пряко свързани с прокурорската дейност по същество. Продуктът се 

прилага само при първоначалното постъпване на подлежащите на 
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разпределяне преписки и то по реда на постъпването им. Повторно 

разпределяне се извършва само когато се налага замяна на наблюдаващ 

прокурор.   

Определена е и процентната натовареност на прокурорите. 

Установените със заповедта параметри на програмата се променят само 

с писмена заповед на административния ръководител на АП – Бургас.  

Определени са двама служители /системен администратор и 

компютърен оператор/, които да инсталират, поддържат, архивират и 

обновяват програмата, както и служители, който да работят с програмата за 

случайно разпределение. След разпределението на преписките по групи в 

деня на постъпването им, преписките се разпределят по прокурори, като 

съставеният протокол се докладва за резолюция на апелативния прокурор и 

се съхранява в деловодството. 

За периода от 05.10.2007 г. до 15.03.2011 г. са издадени общо 12 

заповеди от административния ръководител на АП – Бургас, касаещи 

частични промени на досегашните заповеди за разпределение на преписките 

и делата на случаен принцип. 

Със Заповед № 20/15.03.2011 г. към съществуващите 6 групи е 

добавена нова „Контролно звено – Инспекторат”, в която са включени 

прокурорите Емил Христов, Милена Досева и Димитър Диамандиев. 

Със Заповед № 9/29.02.2012 г. на административния ръководител – 

Апелативен прокурор на АП – Бургас са отменени всички досегашни 

заповеди, свързани с разпределянето на делата и преписките чрез програмния 

продукт Law Choice. 

Определени са следните групи, които се разпределят с програмния 

продукт:  

 

 Преписки от компетенцията на административния ръководител 

 Контролно звено - Инспекторат 

 Искания за удължаване на срока 

 Инстанционни преписки, жалби и молби на граждани и ЮЛ 

 Участие в съдебни заседания по мерки за неотклонение и писмени 

становища по наказателни дела 

 Участие в съдебни заседания по граждански и наказателни дела. 

 

С цитираната по-горе заповед е въведено изготвянето на извлечение 

от протокола за разпределението по прокурори, което се прилага към 

преписката. 

Със заповед № 15/09.04.2012 г. към съществуващите 6 групи е 

добавена нова „Оправдателни присъди и върнати дела от съда”, в която са 

включени всички прокурори с по 100% натовареност. 
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Със заповед № 28/01.06.2012 г. са определени 7 групи преписки и дела 

/които съвпадат с тези от двете последни заповеди/, но са пременени 

прокурорите, включени в групите. 

Всички цитирани по-горе заповедите за случайното разпределение на 

преписките и делата в АП – Бургас са приложени към Акта. 

 

Административният ръководител - апелативен прокурор Емил 

Христов е включен в разпределението на всички групи преписки и дела в АП – 

Бургас при следната натовареност: 

 Преписки от компетенцията на административния ръководител – 

100% 

 Контролно звено – Инспекторат – 70% 

 Искания за удължаване на срока – 70% 

 Инстанционни преписки, жалби и молби на граждани и ЮЛ – 60% 

 Участие в съдебни заседания по мерки за неотклонение и писмени 

становища по наказателни дела – 60% 

 Участие в съдебни заседания по граждански и наказателни дела – 

60% 

 Оправдателни присъди и върнати дела от съда – 100%. 

 

По този начин в АП - Бургас е спазена т. 7 от Заповед № 36/2012 г. на 

Главния прокурор на Република България, а именно административният 

ръководител да се включи в разпределението на преписките, пряко свързани 

с прокурорската дейност по същество, с поне 50% натовареност. 

 

          2.Ръководно - контролна дейност: 

 

Ръководно - контролна дейност на административния ръководител 

по отношение на прокурорите и съдебните служители в АП – Бургас. 

 

  2011 г.: 

          Общо издадените заповеди, разпореждания, актове за изменение, 

сключените трудови договори и допълнителни споразумения за 2011 г. са 424  

бр. 

Издадени са 58 бр. заповеди, отнасящи се до организацията на работата 

в АП - Бургас, и 354 бр. заповеди, касаещи личния състав, всички подробно 

описани в Справка №1. Разпорежданията през 2011 г. са 12: 

- изх. № 320/2011 год., относно писмо № 126/2011 на Директор 

Дирекция „Вътрешна сигурност” при МВР-София; 

- изх. № 41/2011 г., относно писмо изх. № ГП 629/2011 год. от 

14.02.2011 год. на г-н В. Първанов – Зам. на Главния прокурор при ВКП, за 

изпълнение на т. 21 от Правилата за организацията и дейността на Комисиите 

по професионална етика, към органите на съдебната власт; 
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- изх. № 2359/2010 год., относно писмо изх. № 5727/2011 год. на БОП 

за депозиран самоотвод; 

- изх. № И-30/2011 год. във връзка с проведен семинар в гр. Несебър 

през почивните дни: 5-6.03.2011 год. 

- изх. № И-35/2011 год. във връзка с извършвани планови тематични 

проверки; 

- изх. № И-53/2011 год., относно сигнал на завеждащия отделение 

„Съдебна медицина” при МБАЛ – Бургас, относно препълване на моргата с 

трупове, предмет на оглед по ДП; 

- изх. №  И-74/2011 год. допълнение на Разпореждане И-53/2011 год.; 

- изх. № 2574/2010 год. във връзка с кадрови затруднения в МВР за 

осигуряване на достатъчен брой разследващи полицаи в ГД „ГП” - МВР; 

- изх. № 1509/2011 год. във връзка с доклад № 7735/2011 год.VІ и 

писмо № 7735/2011 год.VІ на ВКП, относно произнасяне по отводи 

/самоотводи; 

- изх. № И-184/2011 год. по разпореждане на К. Ситнилски - Зам. на 

Главния прокурор при ВКП във връзка с ексцесиите в с. Катуница, Община 

Пловдив; 

- изх. № 2450/2011 год. във връзка с Методически указания на Главния 

прокурор на РБ за организацията и осъществяването на контрол за 

законосъобразност от ПРБ при провеждане на избори; 

- изх. № 107/2011 г. на Адм. ръководител - Апелативен прокурор - 

Бургас относно изготвяне на обобщена информация за първото шестмесечие 

на 2011 г.  

 

2012 г.: 

Издадените през 2012 г. заповеди и разпореждания на 

административния ръководител относно организацията на работа в 

прокуратурата са 510. От тях - заповеди за личния състав – 447 бр., заповеди 

на ръководството по дейността на прокуратурата – 54 бр.  

Разпорежданията са 9 бр.: 

- изх. № И-5/2012 год., с оглед своевременното и качествено попълване 

и изпращане на статическите таблици и годишен доклад за дейността на 

прокуратурите на територията на Апелативен район – Бургас; 

- изх. № 319/2012 год. във връзка писмо изх. № 27/2012 год. на ВКП, 

относно постъпили от НАП сигнали за допуснати нарушения на закона във 

връзка с определените по делата наказания „конфискация”; 

- изх. № 373/2012 год. по разпореждане изх. № 14391/2011 год. на В. 

Първанов –Зам. на Главния прокурор при ВКП, относно съхраняването на 

голям брой иззети като веществени доказателства МПС в областните 

дирекции на МВР в страната; 
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- изх. № 374/2012 год. по Разпореждане изх. № 13233/2011 год. на 

ВКП, относно назначаване на експертиза за оценка стойността на 

наркотичните вещества; 

- изх. № 3462/2011 год., Разпореждане изх. № 215/2011 год. на ВКП , 

относно електронно изпращане в реално време в сектор І на отдел І на ВКП 

на информация по ДП във връзка с корупционни престъпления; 

- изх. № 564/2012 год., във връзка с писмо изх. № 43/2012 год.  на ВКП, 

относно ДП и преписки образувани по извършени от или срещу служители 

на МВР, МО и МП при или по повод изпълнение на службата им; 

- изх. № 618/2012 год., във връзка с Разпореждане изх. № 60/24.02.2012 

год. на ВКП, относно повишаване ефективността и резултатите в 

противодействието срещу организираната престъпност; 

- изх. № И-276/2012 год.,  във връзка с актуализиране на 

статистическите таблици за отчетност дейността на ПРБ; 

- изх. № 987/2012 год., във връзка с Указание № 154/28.03.2012 год. на 

Главния прокурор на РБ, относно подобряване на организацията на работа в 

ПРБ с цел намаляване на  върнатите от съда дела за доразследване и на  

оправдателните присъди. 

 

 През проверявания период няма образувани дисциплинарни 

производства срещу прокурори от АП – Бургас, както няма и поощрявани 

прокурори.  

 

 Осъществяването на ръководно-контролната дейност по отношение 

на прокурорите в АП – Бургас е организирана на добро ниво. 

 

Ръководно - контролна дейност на АП – Бургас по отношение на 

низовите прокуратури. 

 

При извършената проверка се установи, че административният 

ръководител на АП - Бургас е издавал своевременно заповеди и 

разпореждания въз основа на указания на ВКП, свързани с ръководно- 

контролната дейност. 

 

2011 г.: 

Комплексни проверки. 
          Такива са извършвани  в ОП Бургас, ОП Ямбол и ОП Сливен като е 

проверяван периодът от 01.01.2010 год. – 31.12.2010 год. Проверката касае 

образуването, разпределението, движението, сроковете за решаване и 

съхранението на преписките и делата. Ревизионният доклад е изпратен във 

ВКП своевременно.  
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Окръжните прокуратури са извършили комплексни ревизии на 

контролираните районни прокуратури през годината, съобразно плана на АП – 

Бургас. Ревизионните доклади своевременно са изпратени в АП – Бургас. 

Регулярно се извършени  и разпоредените тематични ревизии – за висящи дела – 

3 и повече, извършени от едни и същи лица, както и за преписките по 

Инструкцията за извършване на предварителни проверки в ОП.  

 

 

Тематични проверки. 

   6 бр. проверки на неприключените досъдебни производства 

срещу лица с 3 и повече наказателни производства водени в ОП Бургас, ОП 

Ямбол и ОП Сливен; 

 43 бр. проверки по реда на чл. 145, ал. 1 т. 1 от ЗСВ; 

   4 бр. проверки по реда на чл. 145, ал. 1 т. 2 от ЗСВ; 

 11 бр. проверки по реда на чл. 145, ал. 1 т. 3 от ЗСВ. 

 

През 2011 г. във всички прокуратури от района на Апелативна 

прокуратура - Бургас са извършени тематични проверки по привеждането на 

съдебните актове в изпълнение:  

  - 4 бр. тримесечни проверки и анализи на дейността на прокуратурата 

по присъдите, по които местонахождението на осъдените лица не е 

установено и същите са обявени за ОДИ; 

                     - 1 бр. проверка за своевременно прилагане от  прокуратурата на 

разпоредбите на чл. 306 НПК и чл. 24, 25, 59 и 68 от НК, за срочност и 

качеството на изготвените предложения до съда и за наличие на данни за 

неоснователно задържане на осъдени лица в местата за изпълнение на 

наказанието „лишаване от свобода”, поради несвоевременно и неправилно 

определяне на общото наказание; 

- 1 бр. проверка на дейността по привеждане в изпълнение на 

съдебните актове с наложено наказание ”лишаване от право да упражнява 

определена професия или дейност” по смисъла на чл. 37, т. 7 от НК; 

- 1бр. контролна проверка за изпълнение на указанията дадени във 

връзка с дейността по привеждане в изпълнение на съдебните актове с 

наложено наказание ”лишаване от право да упражнява определена професия 

или дейност” по смисъла на чл. 37, т. 7 от НК; 

- 1бр. тематична проверка за изпълнение на влезлите в сила съдебни 

актове с наложено наказание ”лишаване от право да се управлява МПС”; 

- 1 бр. проверка в дейността на прокуратурите от района на Апелативна 

прокуратура - Бургас по прекъсване на изпълнението на наложените 

наказания „лишаване от свобода” и „пробация”; 

- 1 бр. проверка в дейността на прокуратурите от района на Апелативна 

прокуратура гр. Бургас по изготвяне на предложения с правно основание чл. 

414 ал. 1 т. 1 от НПК и дейността на прокуратурите по изготвяне на сигнали 
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до отдел „Съдебен и изпълнение на наказанията” за възобновяване на 

наказателните производства поради допуснати нарушения на закона по 

влезли в сила съдебни актове; 

- 3бр. тематична проверка в арестните помещения по спазване на 

разпоредбите на ЗИНЗС и ППЗИН относно спазване правата на обвиняемите 

лица, свързани с медицинското обслужване, осигуряване на възможност за 

среща със защитниците, както и на правото на свиждане, получаване на 

пратки и др., правото на кореспонденция при изпълнение на МНО 

”задържане под стража” – чл. 254 - 256 от ЗИНЗС; 

   - 2 бр. тематични проверки в съответните затвори по спазване на 

разпоредбите, регламентирани в ЗИНЗС и ППЗИН относно медицинското 

обслужване на лицата, изтърпяващи наказание „ЛОС” в местата за лишаване 

от свобода; 

- 3бр. тематична проверка в арестните помещения в ОС”ИН” по 

спазване на разпоредбите на ЗИНЗС и ППЗИН относно спазване правата на 

обвиняемите лица, свързани с медицинското обслужване, осигуряване на 

възможност за среща със защитниците, на правото на свиждане, получаване 

на пратки и др., и правото на кореспонденция при изпълнение на МНО 

”задържане под стража” – чл. 254 - 256 от ЗИНЗС. 

- 1бр. проверка за законност при настаняване на задължително и 

принудително лечение на психично болни лица по разпореждане на ВКП. 

Целта на проверките е да се установят и анализират проблемите, 

свързани с изпълнение на наказанията и да се обобщи практиката на 

прокуратурите от апелативния район. 

 

Служебни проверки:  

Инспекторското звено в АП – Бургас своевременно е осъществило 

възложените от отдел „Инспекторат” при ВКП и от ВСС инспекторски проверки 

– общо 28 бр. проверки. 

 

2012 г.: 

Комплексни проверки - през 2012 г.  

          Такива са извършвани  в ОП Бургас, ОП Ямбол и ОП Сливен като е 

проверяван периодът от 01.01.2011 год. – 31.12.2011 год. 

През 2012 г. съгласно Заповед на Административен ръководител 

Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура град Бургас е извършена 

комплексна ревизия в окръжните прокуратури по образуването, 

разпределението, движението, сроковете за решаване и съхранението на 

преписките и делата обхващаща периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

 Окръжните прокуратури са извършили комплексни ревизии на 

контролираните районни прокуратури през годината, съобразно плана на АП – 

Бургас. Ревизионните доклади своевременно са изпратени в АП – Бургас.  
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Тематични проверки. 

 9 бр. проверки на неприключените досъдебни производства 

срещу лица с 3 и повече наказателни производства водени в ОП Бургас, ОП 

Ямбол и ОП Сливен; 

 20 бр. проверки по реда на чл. 145, ал. 1 т. 1 от ЗСВ; 

 5 бр. проверки по реда на чл. 145, ал. 1 т. 2 от ЗСВ; 

 3 бр. проверки по чл. 15 от Инструкцията за провеждане на 

предварителни проверки 

 

През 2012 година в АП – Бургас беше извършена по разпореждане на 

отдел „Инспекторат” при ВКП тематична проверка на преписките и досъдебни 

производства, образувани за периода 2009 – 2010 година по постъпили 

материали на ТД НАП – Ямбол, наблюдавани от ОП - Ямбол, както и преписки 

и досъдебни производства, образувани в ОП и РП Ямбол за престъпления 

против митническия режим, така също и преписките и досъдебни производства, 

за престъпления по чл. 251 НК в РП - Елхово.  

 През 2012г. във всички прокуратури от района на Апелативна 

прокуратура гр. Бургас бяха извършени 11 бр. тематични проверки по плана 

по „НИНДПМ” на АП-Бургас, свързани с най важните аспекти от дейността 

на прокуратурата по привеждане на съдебните актове в изпълнение, от 

които:  

          -   4 бр. тримесечни проверки и анализи на дейността на прокуратурата 

по присъдите, по които местонахождението на осъдените лица не е 

установено и същите са обявени за ОДИ; 

          - 1 бр. проверка за своевременно прилагане от органите на 

прокуратурата на разпоредбите на чл. 306 НПК и чл. 24, 25, 59 и 68 от НК, за 

срочност и качеството на изготвените предложения до съда и за наличие на 

данни за неоснователно задържане на осъдени лица в местата за изпълнение 

на наказанието „лишаване от свобода”, поради несвоевременно и неправилно 

определяне на общото наказание; 

-  1 бр. проверка на дейността по условно предсрочно освобождаване 

на лица с наложено наказание „лишаване от свобода”; 

- 1 бр. проверка в дейността на Областната пробационна служба и 

прокуратурите от района на Апелативна прокуратура - Бургас по срочността 

и качеството на изготвените предложения до съответните съдилища за 

налагане на друга мярка за пробационен надзор по чл. 43а, т. 1 от НК и за 

замяна на наложеното наказание „пробация” с „лишаване от свобода по чл. 

43а т. 2 от НК, както и за участие на прокурорите в съдебните заседания по 

чл. 451 - 452 от НПК; 

- 2 бр. тематични проверки в съответните затвори по спазване на 

разпоредбите, регламентирани в ЗИНЗС и ППЗИН относно средствата за 

поддържане на реда и дисциплината в местата за лишаване от свобода, 
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налагането на дисциплинарни наказания, употребата на сила и прилагането 

на засилени предпазни мерки; 

- 1 бр. проверка на изпълнение на наказанието „лишаване от право да 

се управлява МПС по разпореждане на ГП на РБ във връзка с провеждане на 

наказателната политика по делата за транспорти произшествия; 

- 1 бр. проверка по Указание изх. № 101/27.03.12г. на ВКП относно 

употребата на физическа сила, помощни средства и оръжие от служители на 

затворническата администрация при поддържане на дисциплината в местата 

за лишаване от свобода. 

 

Служебни проверки. 

Възложени от отдел „Инспекторат” при ВКП и от ВСС и своевременно 

извършени  са всички служебни  проверки – общо 17 бр. проверки. 

 

             Всички проверки, извършени от инспекторския екип, са задълбочени, 

констатациите са подкрепени с проверените факти и обстоятелства и са 

приключили с мотивирани становища. За отстраняване на констатираните 

слабости са дадени съответните препоръки. 

 

          Проверките са осъществени при спазване на Методическите указания 

за контрол в системата на Прокуратурата на РБ, утвърдени със Заповед № 

1692/26.05.2010 г. на Главния прокурор на РБ.  

Води се и Регистър за дисциплинарните производства и предприетите 

по чл. 327 от ЗСВ мерки срещу магистрати от района на АП – Бургас. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта са приложени изготвените от АП – Бургас 

Справки № 1 за административно-ръководната и контролна дейност за 2011 и 

2012 г.  

 

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

А. Проверка на инстанционния контрол на постановления за отказ 

от образуване на досъдебни производства. 

 

Съгласно предоставената от АП - Бургас справка № 2 през 2011 г. е 

осъществен инстанционен контрол по общо 145 бр. постановления за отказ 

от образуване на досъдебно производство, от които 107 бр. са потвърдени и 

38 бр. са отменени изцяло. Всички произнасяния по постановленията за отказ 

са в едномесечен срок.  

За 2012 г. на инстанционен контрол са подложени 95 постановления за 

отказ от образуване на досъдебно производство, от които само по 1 
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произнасянето е в срок над 1 месец. Потвърдени са 58 постановления за отказ 

от образуване на досъдебно производство, отменени са 33, а частично 

отменени са 4.   

 

Налага се изводът, че е налице намаляване броя на постановленията 

за отказ подлежащи на инстанционен контрол, което от своя страна е 

констатация, че същите са мотивирани и обосновани, което се 

потвърждава и с малкия брой отменени постановления. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки, по които е 

проведен инстанционен контрол на постановленията за отказ да се 

образува досъдебно производство: 

 

 

         Проверка на преписки, по които са потвърдени постановления на 

ОП: 

 

          Пр.пр. № 314/2011г. по описа на АП - Бургас, прокурор Милена 

Досева. Преписката е постъпила в АП – Бургас - според входящия дневник на 

08.02.2011 г., а според поставения печат – на 11.02.2011 г. На 08.02.2011 г. 

разпределена на прокурор Досева на случаен принцип, видно от приложения 

към преписката протокол за избор на наблюдаващ прокурор. С 

постановление от 16.02.2011 г. прокурор Милена Досева е  потвърдила 

постановление на ОП – Бургас за отказ от образуване на наказателно 

производство. Проверката е служебна и препис от постановлението е 

изпратено на ВКП. С оглед разпореждането на ВКП за уведомяване на ДФЗ – 

Агенция „Сапард” относно становището на АП – Бургас, същото не е 

изпратено за сведение. 

 

Пр.пр. № 694/2011 г. по описа на АП -  Бургас, прокурор Румяна 

Янкова. Преписката е постъпила в АП - Бургас на 22.03.2011 г., както е 

отразено и във входящия дневник. На същата дата на случаен принцип е 

разпределена на прокурор Янкова. С постановление от 25.03.2011 г. прокурор 

Янкова е оставила без уважение жалбата срещу постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство, като препис от постановлението е 

изпратен на жалбоподателя. 

 

Пр.пр. №1619/2011г. по описа на АП - Бургас, прокурор Милена 

Досева. Образувана по жалба, постъпила в АП - Бургас на 24.06.2011г. срещу 

постановление на Ямболската окръжна прокуратура. Същият ден е изискана 

преписката от ОП - Ямбол ведно с постановлението. На 12.07.2011 г. на 

случаен принцип преписката е разпределена на прокурор Милена Досева. На 

25.07.2011 г. е изпратено напомнително писмо до ОП – Ямбол за изпращане 
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на преписката. На 16.08.2011 г. преписката е получена в АП – Бургас. С 

постановление от 18.08.2011 г. е потвърдено постановлението на ОП - 

Ямбол.  

 

Пр.пр. № 152/2011г. по описа на АП - Бургас, прокурор Димитър 

Диамандиев. С писмо от 20.01.2011 г. на АП – Бургас е разпоредено да 

извърши служебна проверка на преписка на ОП – Бургас. Същия ден е  

разпределена на случаен принцип на прокурор Диамандиев. На 28.01.2011 г. 

преписката, след като е изискана от РП - Несебър, е постъпила в АП – Бургас. 

С постановление  на АП - Бургас от 04.02.2011 г. е потвърдил 

постановлението на Окръжна прокуратура – Бургас като правилно, 

обосновано и законосъобразно. На 14.02.2011 г. ВКП е изискала преписката 

от АП – Бургас ведно с постановлението, след което преписката е върната  - 

без произнасяне.  

 

Пр.пр. № 3128/2011г. по описа на АП – Бургас. На 14.11.2011 г. е 

постъпило писмо от ВКП за извършване на служебна проверка по реда на чл. 

46 от НПК. На същата дата е разпределена на административния ръководител 

Емил Христов. С постановление от 30.11.2011 г. е потвърдено 

постановлението на ОП – Сливен. Копие е изпратено на страните. 

 

Пр.пр. №2422/2012г. по описа на АП - Бургас. Преписката е 

образувана като на 30.07.2012 г. е определен наблюдаващ прокурор Жанет 

Красимирова. С постановление от 07.08.2012 г. АП – Бургас е потвърдила 

постановление на ОП – Сливен за потвърждаване на отказ да се образува 

досъдебно производство.  

 

 

Проверка на преписки,  по които са отменени откази от образуване 

на досъдебно производство на ОП: 

 

Пр.пр. №420/2011г. по описа на АП - Бургас, прокурор Йовита 

Григорова. Преписката е постъпила в АП - Бургас на 07.03.2011 г. Към 

преписката са приложени три протокола за избор на наблюдаващ прокурор – 

от 18, 21 и 23.02.2011 г.  – След отвод на прокурорите Диамандиев и 

Красимирова, за такъв с протокол от 23.02.2012 г. е определен прокурор 

Йовита Григорова. С постановление от 17.03.2011 г. на АП – Бургас е 

отменено постановление на ОП – Бургас. Разпоредено е препис от същото да 

се изпрати на страните и такова е изпратено. На 19.04.2011 г. в АП – Бургас  е 

постъпило писмо от ВКП за изпращане на преписката по инстанционен 

контрол.  На 29.04.2011 г. преписката е изпратено във ВКП. 
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Пр.пр. № 94/2011 г. по описа на АП - Бургас, прокурор Жанет 

Красимрова. Преписката е постъпила в АП - Бургас на 13.01.2011 г. от ОП – 

Сливен. На същата дата е разпределена на прокурор Красимирова, видно от 

приложения протокол за случаен принцип на определяне на наблюдаващ 

прокурор. С постановление от 27.01.2011 г. прокурорът отменя 

постановлението на ОП – Сливен и дава указания. На 03.06.2011 г. 

прокурорската преписка е изпратена отново в АП – Бургас от ОП – Сливен 

ведно с жалба против постановление за частичен отказ. На 28.06.2011 г. е 

потвърдено постановлението на ОП – Сливен. Движението на преписката е 

коректно отразено в дневника.  

 

Пр.пр. №2238/2011г. по описа на АП - Бургас, прокурор Румяна 

Янкова. На 23.08.2011г. в АП - Бургас е постъпила  преписката ведно със 

сигнал от РП – Карнобат против постановление на ОП - Бургас. С протокол 

от същия ден на случаен принцип е определен прокурор Румяна Янкова. На 

29.08.2011 г. е получена преписката от ОП – Бургас. С постановление на АП 

– Бургас от 08.09.2011 г. е отменено постановлението на ОП -Бургас. На 

28.09.2011 г. е обжалвано постановлението на АП - Бургас. На 24.10.2011 г. 

ВКП потвърждава постановлението на АП - Бургас. 

 

При постъпването на жалбата или преписката, разпределението й се 

осъществява  на случаен принцип още същият ден. 

Установи се своевременно произнасяне прокурорите от АП- Бургас.  

Всички прокурорски актове отговарят на изискванията на НПК. 

Постановленията са мотивирани. В тези от тях, с които са отменени 

актове на по-долустоящите прокуратури, се съдържат указания за 

извършване на допълнителни действия. 

Указано е  уведомяване на жалбоподателите за постановяването на 

прокурорските актове и за възможността за обжалването им пред ВКП.  

Наблюдават се неточности при деловодното обработване на 

преписките.  

 

 

Б. Проверка на инстанционния контрол на постановления за 

прекратяване и спиране  на досъдебни производства. 

  

През 2011 г. прокурорите в АП – Бургас са проверили по реда на 

инстанционния контрол 59 бр. прекратени наказателни производства от 

окръжните прокуратури на територията на апелативния район. 

Постановленията по 21 бр. от тях са отменени, потвърдени – 37 бр., частично 

отменени – 1 бр.  

По реда на инстанционния контрол са проверени 6 бр. спрени 

наказателни производства. Постановленията са потвърдени.  
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През 2012 г. е осъществен инстанционен  контрол върху 49 

постановления за прекратяване на досъдебни производства, като 

потвърдени са 28 от тях, а 21 са отменени / т.е. почти половината/.  Това 

от своя страна е констатация за прецизност и задълбоченост на 

извършените инстанционни проверки върху постановленията за 

прекратяване. 

 

По реда на инстанционния контрол през 2012 г.  са проверени 6 бр. 

спрени наказателни производства, от които 5 са потвърдени, а 1 – отменено.  

 

  

На случаен принцип бе извършена проверка на следните преписки на 

АП - Бургас, по които е извършен инстанционен контрол на 

постановления за спиране на досъдебното производство, както следва: 

 

Пр.пр. №1309/2011г. по описа на АП – Бургас. Прокурор Йовита 

Григорова.  Сигналът на РП – Бургас, заведен в АП – Бургас на 31.05.2011 г., 

е срещу постановление на ОП - Бургас, с което е отменено постановление на 

РП – Бургас за спиране на наказателното производство, тъй като 

разследването е било проведено неефективно без изчерпване на 

процесуалните способи за разкриване на обективната истина без реално 

осъществен контрол по делото на наблюдаващия прокурор. Със свое 

постановление АП – Бургас потвърждава постановлението на ОП – Бургас 

като дава указания по разследването. 

 

Пр.пр. №347/2011г. по описа на АП – Бургас. Прокурор Емил 

Христов. С постановление от 21.02.2011 г. е потвърдил постановлението на 

ОП – Бургас,  с което е потвърдено постановлението на РП – Бургас за 

спиране на наказателното производство.   

 

Пр.пр. №294/2012 г. по описа на АП – Бургас. Прокурор Любомир 

Петров. Образувана на 25.01.2012 г. С постановление от 26.01.2012 г.  е 

отменил постановлението  за спиране с оглед извършването на нови 

процесуално- следствени действия. 

 

Пр.пр. №3209/2012г. по описа на АП – Бургас. Образувана на 

16.10.2012 г. Прокурор Любомир Петров. С постановление от 17.10.2012 г. е 

отменено постановлението на ОП – Ямбол. 

 

Не се установиха нарушения по образуването, движението и 

произнасянето по тези преписки. 
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Бе извършена проверка на преписки на АП - Бургас, по които е 

извършен инстанционен контрол на постановления за прекратяване на 

досъдебното производство, както следва: 

 

Пр.пр. № 2075/2009г. по описа на АП - Бургас. Прокурор Любомир 

Петров. С постановление на РП – Бургас от 04.06.2009 г. досъдебното 

производство е прекратено. С постановление на ОП – Бургас от 25.09.2009 г. 

постановлението за прекратяване е потвърдено. С постановление от 

11.11.2009 г. на АП – Бургас постановлението на ОП – Бургас е потвърдено. 

С постановление от 01.04.2010 г. постановлението на АП – Бургас е частично 

отменено от ВКП като са дадени указания за извършване на разследване. На 

09.03.2011 г. с постановление на  ОП – Бургас наказателното производство е 

прекратено на основание чл. 24, ал1, т.1 от НПК. С писмо на ВКП от 

08.05.2012 г.  постановлението на ОП– Бургас е изпратено в АП – Бургас за 

служебна проверка. С  постановлението на АП – Бургас от 08.06.2012 г. е 

потвърдено постановлението на ОП – Бургас като копие е изпратено във 

ВКП за сведение. С постановление от 12.07.2012 г. на ВКП е потвърдено 

постановлението на АП – Бургас. 

 

Пр.пр. № 976/2012г. по описа на АП - Бургас. Преписката е 

образувана като на 30.03.2012 г. е определен наблюдаващ прокурор Любомир 

Петров. С постановление от 18.07.2012 г. АП – Бургас е потвърдила 

постановление на ОП – Бургас от 07.05.2012 г., с което е било потвърдено 

постановление на РП – Бургас от 31.01.2012 г.  

 

Пр.пр. № 385/2012г. по описа на АП - Бургас. Преписката е 

образувана като на 12.03.2012 г. е определен наблюдаващ прокурор Милена 

Досева. С постановление от 12.03.2012 г. АП – Бургас е потвърдила 

постановление на ОП – Сливен от 30.01.2012 г. за прекратяване на 

наказателно производство. С постановление на ВКП от 07.05.2012 г. е 

потвърдено постановлението на АП – Бургас. 

 

Пр.пр. №3480/2012г. по описа на АП - Бургас. Преписката е 

образувана като е определен наблюдаващ прокурор Жанет Красимирова. С 

постановление от 26.11.2012 г. е потвърдено постановление на ОП – Ямбол 

от 14.08.2012 г., с което е потвърдено постановление на РП- Ямбол за 

прекратяване на наказателно производство. 

 

Пр.пр. №2123/2012г. по описа на АП - Бургас. Преписката е 

образувана като на 05.07.2012 г е определен наблюдаващ прокурор Милена 

Досева. С постановление от 10.07.2012 г. АП – Бургас е потвърдила 

постановление на ОП – Ямбол. 
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Пр.пр. №2119/2012г. по описа на АП - Бургас. Преписката е 

образувана като на 05.07.2012 г. е определен наблюдаващ прокурор Любомир 

Петров.  С постановление от 20.07.2012 г. АП – Бургас е потвърдила 

постановление на ОП – Ямбол за прекратяване на наказателното 

производство. 

 

Пр.пр. №2117/2012г. по описа на АП - Бургас. Преписката е 

образувана на 05.07.2012 г. като е определен наблюдаващ прокурор Жанет 

Красимирова. С постановление от 27.07.2012 г. АП – Бургас е отменила 

постановлението за прекратяване на наказателното производство на ОП – 

Ямбол.  

 

Пр.пр. №266/2010 г. по описа на АП - Бургас. Преписката е 

образувана на 03.11.2010 г. като за наблюдаващ прокурор чрез  случаен 

подбор е определен Любомир Петров. С постановление от 12.07.2011 г. АП – 

Бургас е отменила постановлението на ОП – Бургас за прекратяване на 

наказателното производство като са дадени указания.  

 

Не се установиха нарушения по образуването, движението и 

произнасянето по тези преписки. 

   

В. Проверка на движението на преписките в АП Бургас, по които е 

осъществен инстанционен контрол  от ВКП. 

 

В предоставените справки са посочени данни за произнасяния на ВКП 

по постановления на прокурори от АП – Бургас във връзка с осъществен 

контрол по преписки. 

През 2011 г. са обжалвани 57 бр. постановления на АП – Бургас, 

отнасящи се до преписки. От тях потвърдени постановления от ВКП – 49 бр., 

отменени - 8 бр., частично отменени – няма. 

Инстанционният контрол на ВКП през проверявания период по 

отношение на постановления на АП – Бургас по досъдебни производства - 

общ брой - 17, от тях 10 бр.- потвърдени, отменени -5 бр., частично отменени 

– 2 бр.   

През 2012 г. е осъществен инстанцонен контрол върху 35 бр. 

постановления на АП – Бургас, отнасящи се до преписки. От тях потвърдени 

от ВКП – 24 бр., отменени – 11 бр., частично отменени – няма. 

Инстанционният контрол на ВКП през проверявания период по 

отношение на постановления на АП – Бургас по досъдебни производства - 

общ брой - 17, от тях 14 бр.- потвърдени, отменени -  3 бр., частично 

отменени – 0 бр.   
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Незначителният брой актове на АП-Бургас, които са били отменени 

при инстанционният контрол от ВКП е критерий за законосъобразност и 

мотивираност на прокурорските актове. 

 

Извършена бе проверка по преписки, по които е осъществен 

инстанционен контрол от ВКП на постановления от АП – Бургас: 

 

Пр.пр. № 84/2011г. по описа на АП – Бургас. Образувана на 

12.01.2011 г. въз основа на жалба. С постановление от 01.02.2011 г. е 

потвърдено постановление № 6371/2010 г. на ОП – Бургас, с което е 

потвърден отказ на РП – Средец за образуване на досъдебно производство. С 

постановление от 07.04.2011 г. по преписка № 3657/11 г. по описа на ВКП е 

отменено постановлението на АП – Бургас като са дадени указания. 

 

Пр.пр. № 2012/2012г. по описа на АП – Бургас. Образувана на 

29.06.2012 г въз основа на жалба. С протокол за случаен избор преписката е 

разпрделена на прокурор Георги Кузманов.  С постановление от 12.07.2012 г. 

АП – Бургас е потвърдила постановлението на ОП – Бургас за отказ да се 

образува досъдебно производство. С постановление от 22.10.2012 г. по 

преписката № 12281/2012 г. по описа на ВКП е потвърдено постановлението 

на АП – Бургас. 

 

Инстанционните преписки от АП – Бургас към ВКП се придвижват 

своевременно. Не се констатираха забавяния в действията на прокурорите 

от АП – Бургас.  

 

Г. Проверка на преписки на специален надзор 

 

Със Заповед ЛС – 2184/30.05.2007г. на Главния прокурор на Република 

България, е отменен съществуващия до тогава ред за водене на „Специален 

отчет” /СО/ на делата и преписките в прокуратурите. Въведен е 

„Специален надзор”, като форма на постоянен и засилен прокурорски 

надзор само по определени категории дела. 

По този ред през 2010 г. в апелативния район са били наблюдавани 

общо 471 бр. досъдебни и съдебни производства, съставляващи 1.45% от 

наблюдаваните през отчетният период досъдебни производства. 

 

Със Заповед № 455/22.02.2011 г. на Главния прокурор на Република 

България, е утвърдено „Указание за засилена методическа помощ и 

надзор по определени наказателни производства в системата на 

Прокуратурата на Република България. С т. 25от раздел V „Преходни 

разпоредби” от посоченото Указание се отменят Заповед № ЛС - 

2184/30.05.2007г. на Главния прокурор на Република България и 
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противоречащите му части от Заповед № 3202/25.09.2008г. на Главния 

прокурор.  

Отменят се и всички останали заповеди и указания, регламентиращи 

осъществяването на „Специален надзор”, които противоречат на 

указанието.     

Преустановен е воденият до този момент специален надзор на някои 

категории дела. С новата система за надзор е въведен качествено нов подход, 

при които се акцентира върху индивидуалната преценка за фактическата и 

правна сложност на делата, значението им за практиката или изключителният 

им обществен интерес, както и върху качеството и резултатността от 

провежданото разследване.  

Създадената нова организация на работа по делата на специален надзор 

на практика е започнала да действа от 01.04.2011 г. когато  е изтекъл срокът, 

даден по смисъла на т. 29 от Указанието за преценка, кои дела ще продължат 

да се водят на специален надзор. Три са категориите дела, които, според 

Указанието, подлежат на специален надзор: 

 

 Наказателни производства, определени с изрично разпореждане 

на Главния прокурор; 

 Наказателни производства, посочени (наблюдавани) от ВСС; 

 Наказателни производства, посочени от Европейската комисия 

чрез Министерство на правосъдието. 

 

Според т. 13 от горепосоченото Указание функциите на надзорен 

прокурор по наказателните производства, посочени (наблюдавани) от ВСС и 

посочени от Европейската комисия чрез Министерство на правосъдието се 

осъществяват от прокурор при съответния специализиран отдел на Върховна 

касационна прокуратура -  съобразно предмета на разследването. 

Прокурорите от Апелативна прокуратура осъществяват функциите на 

надзорен прокурор само по дела, взети на специален надзор с изрично 

разпореждане на Главния прокурор, когато той ги е определил за 

прокуратура, която ще осъществява надзорни функции съгласно т.12 от 

горепосоченото Указание. 

 С установеният нов ред е преустановена тенденцията към непрекъснато 

увеличаване на броя на досъдебните производства, взети на различно 

основание на СН в прокуратурите по формални и неефективни критерии. 

На практика  това довежда до съществено намаляване броя на делата, 

наблюдавани като специален надзор, както в целия апелативен район, така и  

от Апелативна прокуратура – Бургас. 

 

 При създадената нова организация за вземане на дела на СН, 

статистическите данни от предходните години и проверявания период са 
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несъпоставими, което възпрепятства извършването на анализ за 

проявление на определени тенденции.  

 

Преписките в АП – Бургас по взети през 2011 г. досъдебни 

производства  на специален надзор са общо 4 бр., а през 2012 г. – 3 бр. По тях 

няма произнасяния през проверявания период.  

 

 
  наш номер ДП номер текст от НК 

2
0
1
1

 г
. 

СН-8/2009  6/2009 на ОД на МВР - Сливен чл.253, ал.1 от НК 

СН-26/2010 4/2010 на ОСО при БОП чл.253, ал.3, т.2, вр.ал.1 от НК 

СН-30/2011 1727/2010 на РУП-Сливен 

чл.115 и чл.116, ал.1, т.6, 
предл.2 и 3, вр.чл.115, 
вр.чл.20, ал.2 от НК 

СН-39/2010 224/2010 на ОД на МВР - Бургас чл.253, ал.1 от НК 

2
0
1
2

 г
. 

СН-1/2012 57/2012 на НСлС 
чл.333, вр.чл.330, ал.1, 
предл.1, вр.ал.2, т.1 от НК 

СН-2/2012 51/2012 на НСлС 

чл.167, ал.3; чл.255, ал.1, т.2, 
вр.чл.26, ал.1; чл.227б, ал.2, 
вр.ал.1 и чл.253, ал.1 от НК 

СН-3/2012 301/2012 ОД на МВР - Бургас чл.116б, т.4 и т.6 от НК 

 

 

Пр.пр. № 26/2010г. по описа на АП – Бургас /прокурори Пеева и 

Дачева от ОП – Бургас/. Преписката е образувана в АП - Бургас на 18.01.2010 

г., а на специален надзор във ВКП е въз основа писмо № 1434/03.02.2010 г. 

На 08.02.2010 г. е разпределена на надзорен прокурор Петров. Спазвани са 

изискванията за разрешаване продължаването сроковете по разследването 

при многократните искания за удължаване на срока. 

 

Пр.пр. № 8/2009г. по описа на АП - Бургас. Преписката е образувана 

в АП – Бургас на 12.02.2009 г. Производството е на специален отчет въз 

основа на писмо на ВКП № 3198/06.03.2009 г. Сроковете са продължавани 

многократно и законосъобразно. На 17.10.2012 г. е внесен обвинителен акт – 

НОХД № 459/2012 г. по описа на ОС – Сливен.  

 

Пр.пр. № 2/2012г. по описа на АП-Бургас. Преписката е образувана в 

АП - Бургас на 17.05.2012 г. – наблюдаващ прокурор М. Досева. С писмо на 

ВКП № 6115/28.06.2012 г. производството е взето на специален надзор на 

основание т.6, б. „б” от Указание за засилена методическа помощ и надзор по 

определени наказателни производства в системата на Прокуратурата на РБ. 

Образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 167, ал. 3, 

чл. 255, ал.1, т.2, вр. чл. 26, ал.1, чл. 227 б, ал.2, вр. ал.1 и ч. 253 ал. 1 НК.  
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Извършена бе проверка и на всички останали наказателни 

производства, които са на специален надзор от АП – Бургас  през 2011 и 2012 

г. 

  

Установи се, че работата на прокурорите от АП - Бургас по 

преписките и делата на специален надзор е много добре организирана. 

Проверените преписки показват добро взаимодействие между прокурорите 

от АП  и ОП от апелативния район. Преписките са много добре подредени и 

водени.  

 

Д. Проверка по преписки, образувани по жалби на лишени от 

свобода 

 

Провериха се преписките, образувани по жалби на лишени от свобода, 

отнасящи се до условно предсрочно освобождаване, прекъсване, отлагане 

изтърпяване на наказанието: 

 

Пр.пр. №145/2012г. по описа на АП – Бургас. Преписката е 

образувана по жалба на лишен от свобода, заведена на 13.01.2012 г. срещу 

постановление на ОП – Бургас за отказано отлагане изпълнението на 

наложено наказание. На същия ден за наблюдаващ прокурор, въз основа на 

случаен избор, е определена Р. Янкова, която с постановление от същата дата 

е оставила без разглеждане жалбата като процесуално недопустима и 

неоснователна. 

 

Пр.пр. №479/2012г. по описа на АП – Бургас. Преписката е 

образувана на 10.02.2012 г. по жалба срещу постановление на ОП – Сливен, с 

което се отказва прекъсване изтърпяването на наказанието „лишаване от 

свобода”. Същият ден на случаен принцип преписката е  разпределена на 

прокурор Красимирова /протоколът е приложен/. Изискани са допълнителни 

материали за комплектоване на преписката, които са получени на 12.03.2012 

г. С постановление от 14.03.2012 г. АП – Бургас е потвърдила 

постановлението на ОП – Сливен. Същото е обжалвано пред ВКП, която с 

постановление от 09.05.2012 г. е потвърдила постановлението на АП – 

Бургас. 

 

Пр.пр. №2948/2012г. по описа на АП – Бургас. Образувана на 

27.09.2012 г. по жалба срещу отказ на ОП – Бургас за изготвяне на 

предложение за условно предсрочно освобождаване. Същият ден на случаен 

принцип преписката е  разпределена на прокурор Георги Кузманов. На 

05.10.2012 г. с постановление на АП – Бургас е потвърдено постановлението 

на ОП  - Бургас.  
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Бяха проверени също и следните преписки: вх. № 860/2012 г, вх. № 

1382/2011 г., вх.№ 826/2011 г,  вх. № 1144/2011 г., вх. № 1427/2011г., вх. № 

2899/2011 г., вх. № 2643/2011 г., вх. № 2327/2012 г., вх. № 159/2012 г., вх. № 

1506/2012 г. 

 

Преписките са прецизно комплектовани, прономеровани и 

прошнуровани, като към всяка от тях е приложен опис на преписката, 

извлечение от протокол за избор на наблюдаващ прокурор, жалба и копия 

от постановленията, както на съответната ОП, така и на АП – Бургас, 

при обжалване на постановлението на АП- Бургас пред ВКП се прилага и 

допълнителен опис към съответната преписка с копие от постановлението 

на ВКП. 

По преписките се спазват Указания И -30/05.03.2009г. на Главния 

прокурор за дейността на прокуратурата по привеждане в изпълнение на 

влезлите в сила присъди, решения и определения на съда. Произнасянията на 

прокурорите от АП – Бургас са своевременни. Уведомяват се 

жалбоподателите, като копия от постановленията се изпращат и на ВКП.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта са приложени изготвените  от АП – Бургас 

Справки №2 по организацията на образуването и движението на 

преписките за 2011 и 2012 г. 

 

ІІІ. Проверка по организацията на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор. 

 

          От предоставената справка се установи, че през 2011 г. общият брой на 

образуваните ВНОХД на въззивна инстанция е 85 бр., от които по жалби 69 

бр. и по протести – 8 бр., по жалби и протести – 8.   

Приключени са общо 90 бр., от които 3 бр. уважени протести, 

неуважени – 4 бр.,частично уважени – 2. От тях: 

 

 по протести: 

- поддържани протести на ОП от АП – 8 

- неподдържани протести на ОП от АП- 1; 

 

 по жалби и протести: 

- поддържани протести на ОП от АП – 6 

- неподдържани протести на ОП от АП- 2. 

 

Общият брой на образуваните на въззивна инстанция ВНЧД е 210 бр., 

от които по мерки за неотклонение – 139, а други – 71. Приключени за 
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проверявания период са общо – 211 бр., от които брой уважени протести – 8, 

брой неуважени протести – 14, частично уважени – 5. 

 

 През същия период прокурорите от АП – Бургас са изготвили и подали 

6 бр. протеста до ВКС, от които 4 бр. са уважени и 2 бр. са неуважени от 

ВКС.  

 

          За 2012 г. общият брой на образуваните ВНОХД на въззивна инстанция 

е 96 бр., от които по жалби 75 бр. и по протести – 7 бр., по жалби и протести 

– 13.   

Приключени са общо 97 бр., от които 4 бр. уважени протести, 

неуважени – 2 бр.,частично уважени – 1. От тях: 

 

 по протести: 

- поддържани протести на ОП от АП – 7 

- неподдържани протести на ОП от АП- 0; 

 

 по жалби и протести: 

- поддържани протести на ОП от АП – 12 

- неподдържани протести на ОП от АП - 3. 

 

Общият брой на образуваните през 2012 г. на въззивна инстанция 

ВНЧД е 154 бр., от които по мерки за неотклонение – 79, а други – 75. 

Приключени за проверявания период са общо – 156 бр., от които брой 

уважени протести – 4, брой неуважени протести – 1, частично уважени – 2. 

 

 През същия период прокурорите от АП – Бургас са изготвили и подали 

7 бр. протеста до ВКС, от които 3 са неуважени от ВКС, а частично уважен 

е 1.  През 2012 г. няма уважени от ВКС протести на АП – Бургас.  

 

Бяха проверени  преписки, по които са подадени  касационни протести 

до ВКС, както и такива, касаещи искания за възобновяване на 

наказателното производство. 

 

Касационни протести: 

 

Вх. № 1377/2012г. по описа на АП – Бургас. Преписката е образувана 

на 01.06.2012 г., като на случаен принцип съгласно протокол от същата дата е 

определен прокурор Иванка Козарова. Образувано е ВНОХД № 118/12 г. по 

протест на ОП - Бургас. Делото е било насрочена за 12.06.2012 г. като е 

участвала прокурор Козарова. С решение № 106/22.06.2012 г. АС – Бургас е 

изменил присъдата на ОС - Бургас.  На 02.07.2012 г. АП – Бургас е изготвила 

касационен протест и с решение № 561/21.01.2013 г. ВКС е изменил 



 32 

въззивното решение на БАС като е намалил размера на наложеното 

наказание. 

 

Вх. № 1441/2012г. по описа на АП – Бургас. Преписката е образувана 

на 10.05.2012 г. и на същата дата на случаен принцип е определен за 

наблюдаващ прокурор Жанет Красимирова – съгласно приложен протокол. 

Образувано е ВНОХД № 117/12 г. по протест на ОП - Бургас. Делото е било 

насрочена за 30.05.2012 г. като е участвала прокурор Красимирова. С 

присъда № 194/05.12.12 г. АС – Бургас е отменил присъдата на БОС и е 

постановил нова, с която признава подсъдимия за виновен по чл. 252, ал. 2 

НК, а по обвинението за получени неправомерни доходи – за невинен и го 

оправдава. На 18.12.2012 г. АП – Бургас е изготвила касационен протест, 

изпратен на 25.01.2013 г. до ВКП.   

 

Вх. № 3489/2011г. по описа на АП – Бургас. Преписката е образувана 

на 29.12.2011 г. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

същата дата  - Л. Петров. По протест на ОП – Бургас е образувано е ВНОХД 

№ 313/11 г.  Делото е било насрочена за 05.01.2012 г. като прокурор Петров е 

участвал. С присъда № 2/05.01.12 г. АС – Бургас е отменил присъдата на БОС 

и е постановил нова, с която признава подсъдимия за виновен по чл. 283а, т., 

вр. чл.282, вр. чл.93, вр. чл.26, вр. чл. 55 от НК. На 17.01.2012 г. АП – Бургас 

е изготвила касационен протест. С решение № 254/05.07.2012 г. ВКС  

отменява въззивната присъда и признава подсъдимия за невиновен. 

 

Вх. № 3083/2011г. по описа на АП – Бургас. Преписката е образувана 

на 29.11.2011 г. като на същата дата е определен за наблюдаващ прокурор 

Козарова – съгласно приложен протокол. По жалба на подсъдимия е 

образувано ВНОХД № 279/11 г. Делото е било насрочена за 19.12.11 г. като е 

участвала прокурор Козарова. С решение № 19/01.03.11 г. АС – Бургас е 

изменил присъдата на Сливенския ОС като е преквалфицирал деянието и 

оправдал подсъдимия по обвинението по чл. 6, ал. 1 от ЗДвП. В останалата 

част присъдата е потвърдена. На 17.02.2012 г. АП – Бургас е изготвила 

касационен протест. С решение № 211/11.09.2012 г. ВКС  отменява 

въззивната присъда и изменява първоинстанционната.  

Преверени са и: вх. № 2609/2012 г., вх. № 337/12 г., вх. № 1231/12 г. 

 

 Действия на прокуратурата по възобновяване на наказателното/ 

административнонаказателното производство 

  

Бяха проверени  следните преписки: 

 

Пр.пр. № 1506/2012г. по описа на АП – Бургас. Преписката е 

изпратена от ОП – Ямбол в АП – Бургас на 18.05.2012 г. по повод жалба 
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срещу постановление на ОП – Ямбол за отказ  от изготвяне на искане по реда 

на чл. 420 ал.1 вр.чл. 419, ал.1 НПК за възобновяване на НОХД. С протокол 

от 18.05.2012 г. преписката е разпределена на прокурор Р. Янкова. С 

постановление от 14.06.2012 г. е отменено постановлениете на ОП – Ямбол. 

 

Пр.пр. № 2385/2011г. по описа на АП – Бургас. Преписката е 

получена в АП – Бургас на 12.09.2011 г. въз основа на жалба, изпратена от 

Затвора - Бургас. Съгласно приложен протокол от същата дата за 

наблюдаващ прокурор е избран прокурор Григорова. С постановление от 

13.10.2011 г. е потвърдено постановление на ОП – Ямбол, с което е отказано 

внасяне на искане за възобновяване на НОХД.  

 

Пр.пр. № 1889/2011г. по описа на АП – Бургас. Преписката е 

постъпила в АП – Бургас на 14.07.2011 г. от ОП – Ямбол. С протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор от същата дата е определен Диамандиев. С 

постановление на АП – Бургас от 02.08.2011 г. е потвърдено постановлението 

на ОП – Ямбол, като е изменено основанието за отказ да се изготви искане за 

възобновяване на наказателно производство – липса на основанията по чл. 

422, ал. 1, т.1 - 3 от НПК. 

  

Пр.пр. №1318/2011г. по описа на АП – Бургас. Преписката е 

изпратена в АП – Бургас на 01.06.2011 г. от ОП – Бургас. С протокол за избор 

от същата дата за наблюдаващ прокурор е определен Л. Петров. С 

постановление от 10.06.2011 г. е потвърдено постановлението на ОП – 

Бургас, с което е отказано изготвянето на искане за възбновяване на НОХД.  

 

Пр.пр. № 2327/2012г. по описа на АП – Бургас. Преписката е 

получена  от ОП – Бургас. С протокол от 20.07.2012 г. преписката е 

разпределена на прокурор  Л. Петров. С постановление на АП – Бургас от 

01.08.2012 г. е потвърдено постановление на ОП – Бургас, с което е отказано 

предложение за възобновяване на административнонаказателното 

производство. С постановление от 14.09.2012 г. на  прокурор във ВАП е 

потвърдено постановлението на АП – Бургас.  

  
Пр.пр. № 1078/2011г. по описа на АП – Бургас. Преписката е 

получена  на 04.05.2011 г. от ОП – Ямбол. С протокол от същата дата 

преписката е разпределена на прокурор  Ж. Красимирова. С постановление 

на АП – Бургас от 30.05.2011 г. е потвърдено постановление на ОП – Ямбол, 

с което е отказано да се изготви предложение за възобновяване на 

административнонаказателното производство. С постановление от 25.08.2011 

г. на  прокурор във ВАП е потвърдено постановлението на АП – Бургас.  
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Пр.пр. № 159/2012г. по описа на АП – Бургас. Преписката е 

образувана на 16.01.2012 г. в АП – Бургас по жалба с искане за 

възобновяване на НАХД  по реда на чл. 380 НПК. С постановление на АП – 

Бургас от 23.01.2012 г. жалбата е оставена без уважение от 

административния ръководител на АП – Бургас, като процесуално 

недопустима. 

 

Пр.пр. № 299/2011г. по описа на АП – Бургас. Преписката е 

постъпила на 07.02.2011 г. от ОП – Бургас по предложение от 

замадминистративния ръководител на ОП – Бургас. С постановление на АП – 

Бургас от 08.02.2011 г. на Апелативния прокурор на основание чл. 380, ал. 1 

от НПК е отказано изготвяне предложение за възобновяване  по НАХД. 

 

    Създадена е добра организация на наказателно – съдебният надзор. 

Постигната е равномерна натовареност на прокурорите при участия в 

съдебни заседания. Същите предварително и задълбочено проучват делата 

и изготвят мотивирани и обосновани касационни протести. 

 

     2. Гражданско-съдебен надзор. 

 

 През 2011 г. гражданско - съдебният надзор в  АП – Бургас е изразен в 

участие на прокурори в 16 бр. граждански дела, а през 2012 г. - прокурори от 

АП – Бургас са участвали в 17 бр. граждански дела, част от които са по 

ЗОДОВ. На основание Заповед № 02/10.01.2012 г. на Административния 

ръководител на АП – Бургас за отговорник за гражданско-съдебния надзор е 

определена прокурор Румяна Янкова. 

 

Наблюдателните преписки са комплектовани с всички необходими 

материали.  

     

     На случаен принцип бяха проверени следните преписки:   

 

Вх № 1330/2012г. по описа на АП – Бургас. Преписката е образувана 

на 02.05.2012 г. като на същата дата е определен за наблюдаващ прокурор 

Жанет Красимирова, а от 10.05.2012 г. – Кремена Стефанова. Образувано е 

гр. д. № 125/2012 г. /по реда на чл. 258 и сл. ГПК/ по описа на АС – Бургас, 

като с писмо № 5651/18.05.2012 г. на ВКП до АП – Бургас е разпоредено 

участието на прокурор от АП – Бургас в съдебното заседание и при наличие 

на основание /ако не е в интерес на Прокуратурата на РБ/ да се обжалва 

постановения съдебен акт от АС – Бургас в срок. 

С решение № 50/14.06.2012 г.  въззивният съд се е произнесъл като на 

28.06.2012 г. АП – Бургас е изготвила касационна жалба  на основание чл. 

280, ал. 1, т. 1  и ал. 2 от ГПК. С определение № 430/02.04.2013 г. ВКС е 
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допуснал касационното обжалване и е насрочил делото за разглеждане в 

открито заседание. 

 

Вх № 2494/2012г. по описа на АП – Бургас. Преписката е образувана 

на 29.08.2012 г. и на същата дата е определен за наблюдаващ прокурор  – 

Кремена Стефанова, видно от приложения протокол. Образувано е гр. д. № 

2078/12 г.. с писмо № 8974/31.07.2012 г. на ВКП до АП – Бургас е 

разпоредено участието на прокурор от АП – Бургас в съдебното заседание и 

при наличие на основание /ако не е в интерес на Прокуратурата на РБ/ да се 

обжалва постановения съдебен акт от АС – Бургас в срок. 

С решение № 80/03.10.2012 г.  въззивният съд се е произнесъл като е 

потвърдил решението на ОС – Бургас, с което прокуратурата е осъдена на 

заплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди. На 29.10.2012 г. 

АП – Бургас е изготвила касационна жалба  на основание чл. 280, ал.1, т.1  и 

ал. 2 от ГПК.  

Проверени са и следните преписки по ЗОДОФ: вх. 987/11, № 249/11 г., 

вх. № 1844/11 г. 

 

     Установи се, че организацията на работа по гражданско-съдебния 

надзор в АП – Бургас е добра. Изготвените жалби отговарят на всички 

изисквания на ГПК. Същите са подробно мотивирани и придружени с 

изложения на касационните основания по чл.280, ал.1 от ГПК. Изпълняват 

се указанията на ВКП за допълване на касационните жалби. 

 

3. Административно – съдебен надзор и надзор за законност в 

защита на обществения ред и правата на гражданите. 

 

През проверявания период надзорът за законност, защита на 

обществения интерес и интереса на граждани, е осъществяван в съответствие 

със задачите, поставени и конкретизирани в плановете на АП – Бургас и 

ВАП, както и в указанията, дадени в тази насока. 

 

Дейността по административния надзор за законност през 2011 и 2012 

г. в Апелативен район - Бургас е осъществявана основно от прокурорите, 

включени в създадените в изпълнение на Заповед № ЛС- 6899/ 30.10.2007 г. 

на Главен Прокурор на Прокуратура на Република България 

административни отдели в окръжните прокуратури и определените поименно 

с нарочни заповеди на административните ръководители - в районните 

прокуратури. 

 Съобразно Заповед № АП-02/10.01.2012 г. на Административен 

ръководител Апелативен Прокурор на Апелативна Прокуратура Бургас са 

определени двама прокурори /Ж. Красимирова и Р. Янкова/ по щат, 

отговарящи за дейността по административния надзор за законност, като 
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реално през двете години по този надзор е работила прокурор Жанет 

Красимирова. 

Планът на Апелативен район - Бургас е изпълнен в пълен обем. 

В изпълнение на същия прокурорът от Апелативна прокуратура -  

Бургас е приключил своевременно проверката, свързана организацията на 

работа и ефективността на прокурорските действия и актове, както и 

прилагането на утвърдената Методика за взаимодействие с контролните 

органи в дейността по надзора за законност в Окръжна Прокуратура Бургас 

и районните прокуратури в гр. Сливен и гр. Ямбол. Копие от констатациите 

са изпратени, както на проверените прокуратури, така и на Отдел 

„НЗЗОИПГ” при ВАП. 

През проверявания период е изпълнена неизменно съществуващата за 

АП – Бургас задача да следи и завежда своевременно като преписки 

сигналите в средствата за масова информация, съдържащи данни за допуснати 

закононарушения или издадени незаконосъобразни административни актове и 

да предприема предвидените по закон действия. 

 Копия от всеки прокурорски акт и справка по НЗЗОИПГ, изготвени от 

окръжните прокуратури са изпращани своевременно на АП – Бургас, а в 

окръжните прокуратури – копия от всеки прокурорски акт и справка по 

НЗЗОИПГ на районните прокуратури, за сведение и контрол. 

В апелативния район е осъществяван постоянен надзор върху актовете 

на областните управители по повод разпореждане с държавна собственост от 

страна на окръжните прокуратури, а от страна на районните прокуратури - 

този върху актовете на местните органи на власт посредством изпращане на 

протоколите от проведените заседания на общинските съвети по чл. 29 от 

ЗМСМА. 

В изпълнение на плана на АП Бургас за 2012 г. и по указание на отдел 

„НЗЗОИПГ” при ВАП е осъществена тематична проверка за 

законосъобразност на решенията на общинските съвети относно управлението 

и разпореждането с язовири - публична общинска собственост.  

През 2012 г. прокурори от Апелативна Прокуратура - Бургас са 

извършили лична проверка за законосъобразност в дейността на Областна 

Дирекция „Земеделие и гори” и ТРА към ДФ „Земеделие” по ЗПЗП - Ямбол 

по повод спазването на разпоредбите на законодателството за условията и 

реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, в 

резултат на която са изготвени 43 предложения по реда на чл. 145, ал.1, т. 5, 

ЗСВ за образуване на досъдебни производства от компетентните окръжни 

прокуратури. 

 АП -  Бургас е извършила контролна проверка в Окръжна 

Прокуратура Бургас във връзка с констатирани в хода на годишната ревизия 

за 2010 г. пропуски при архивирането на преписки по надзора за законност, 

защита на обществения интерес и правата на гражданите, приключила с 

доклад до Административния ръководител на АП за обстоятелството, че са 
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преодолени пропуските в дейността по архивирането на преписките в 

предходните два периода. 

По разпореждане на ВАП Апелативна Прокуратура – Бургас е изискала 

по реда на чл. 145, ал.1, т. 1, ЗСВ информация и е изготвила Доклад за 

дейността на териториалните поделения на органите на Главна инспекция по 

труда, НОИ и НАП, функциониращи на територията на Апелативен район 

Бургас. 

По разпореждане на Зам. Главен прокурор при ВАП Апелативна 

Прокуратура Бургас възложи с указание от 10.05.2012 г. извършването на 

проверка по законосъобразност на актовете на Общинска служба 

„Земеделие” – гр. Несебър, свързани със сигнал на НСА „В. Левски”, 

отнасящ се до проблеми със стопанисването и управлението на 

предоставената им „Водна учебна спортна база - гр. Несебър”, след което са 

изготвени е внесени 9 протеста от страна на ОП – Бургас срещу нищожните 

актове.  

Взаимодействието със специализираните контролни органи 

традиционно е добро. 

Основната форма на взаимодействие с контролните органи е по реда на 

чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, чрез възлагателни проверки.   

 

Действащата в отчетния период Методика за взаимодействие на 

прокуратурата с контролните органи при противодействие на 

закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и 

правата на гражданите /разработена през 2011 г./ е била изключително 

полезна в работата на прокуратурата и взаимодействието с контролните 

органи.  

 

Общият брой подадени предложения по чл. 145, ал. 1, т. 6, ЗСВ е 198. 

За 2011 г. те са 84, а за 2010 г. - 55. 

 

В сравнение с 2011 г. увеличението е с 135.71%, а в сравнение с 2010 г. 

то е 260%. 

 

Работата по административно-съдебния надзор е организирана  на 

много добро ниво. Изпълнени са всички задачи, съгласно плана на 

прокуратурата, в определените срокове и в пълен обем. Организацията по 

изпълнението на задачите по административно-съдебния надзор е 

съобразена с целта на извършваните проверки.  

 

 

Забележка: Към Акта е приложена изготвена  от АП – Бургас Справка  

№3  по организацията на  съдебния надзор, както и докладите за 2011 и 2012 

г. 
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         II.АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

           

Въз основа на  извършената проверка се налагат следните 

ИЗВОДИ: 

  

Апелативна прокуратура - Бургас е добре администрирана 

прокуратура, като издаваните актове и разпореждания на апелативния 

прокурор са в съответствие и в изпълнение на актовете на Главния 

прокурор и ВКП. 

 Осъществяването на ръководно-контролната дейност по отношение 

на прокурорите в АП – Бургас е организирана на добро ниво. 

 

Апелативна прокуратура – Бургас е осъществявала методическо 

ръководство  спрямо по – долустоящите прокуратури от апелативния 

район, чрез издаване съответни заповеди, указания и препоръки в резултат 

на извършените тематични и инстанционни  провeрки.  

Проверките са осъществени при спазване на Методическите указания 

за контрол в системата на Прокуратурата на РБ, утвърдени със Заповед № 

1692/26.05.2010 г. на Главния прокурор на РБ.  

Води се и Регистър за дисциплинарните производства и предприетите 

по чл. 327 от ЗСВ мерки срещу магистрати от района на АП – Бургас. 

 

Входящите и изходящият дневник, както и останалите по-горе 

проверени книги, се водят като цяло съгласно изискванията на Правилника 

за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България /ПОДАПРБ/. Същите не се приключват с отбелязване на 

последен номер, подпис и печат на административния ръководител.  

В апелативния се установи наличието на практика, при която при 

постъпването на преписка в прокуратурата се дава входящ номер на 

преписката и при последващо образуване на досъдебно производство се 

въвежда нов номер, който е различен от въведения номер на разследващия 

орган. С цел 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. 

Прекомерният брой книги /на хартиен носител/, както и двойната 

номерация излишно бюрократизират деловодната дейност в апелативния 

район и не кореспондират с процеса на въвеждане на електронно управление 

в съдебната система. 
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 Въведен е случайният принцип за разпределение на преписките и 

делата. При възникнала служебна необходимост от промени в начина на 

разпределение на преписките и делата, административният ръководител 

издава нова заповед.  

 Проведените курсове и семинари през проверявания период от време 

безспорно са допринесли за повишаване на професионалната квалификация 

на прокурорите при АП - Бургас.  

 

Дейността на прокурорите от Апелативна прокуратура – Бургас, 

работили през 2011 и 2012 г. по възложените преписки, е на добро 

професионално ниво. По всички проверени преписки има своевременно 

произнасяне от прокурорите.  

Всички прокурорски актове са мотивирани и отговарят на 

изискванията на НПК.  Показват познаване на преписките от фактическа 

страна. 

Инстанционните преписки от АП – Бургас към ВКП се придвижват 

своевременно. Не се констатираха забавяния в действията на прокурорите 

от АП – Бургас. 

 

Установи се, че работата на прокурорите от АП - Бургас по 

преписките и делата на специален надзор е много добре организирана. 

Проверените преписки показват добро взаимодействие между прокурорите 

от АП  и ОП от апелативния район. Преписките са много добре подредени и 

водени.  

 

Много добра е организацията  по преписките, образувани по жалби на 

лишени от свобода. Преписките са прецизно комплектовани, прономеровани 

и прошнуровани, като към всяка от тях е приложен опис на преписката, 

извлечение от протокол за избор на наблюдаващ прокурор, жалба и копия 

от постановленията, както на съответната ОП, така и на АП – Бургас, 

при обжалване на постановлението на АП- Бургас пред ВКП се прилага и 

допълнителен опис към съответната преписка с копие от постановлението 

на ВКП. 

По преписките се спазват Указания И -30/05.03.2009г. на Главния 

прокурор за дейността на прокуратурата по привеждане в изпълнение на 

влезлите в сила присъди, решения и определения на съда. Произнасянията на 

прокурорите от АП – Бургас са своевременни. Уведомяват се 

жалбоподателите, като копия от постановленията се изпращат и на ВКП.  

Изготвените от прокурорите на АП – Бургас касационни протести, 

всички подавани в срок, отговарят на изискванията на НПК. Същите са 

подробно мотивирани и показват задълбочено познаване на всички 

обстоятелства по конкретното дело.  
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Съгласно Указание изх. № 154/28.03.2012 г. на Главният прокурор на 

Република България  детайлно се анализират причините, довели до връщане 

на дела за допълнително разследване, както и до постановяване на 

оправдателните присъди за региона на Апелативна прокуратура – Бургас. 

          Дейността по наказателно-съдебния надзор в Апелативна 

прокуратура - Бургас е много добре организирана.  

 

Работата по гражданско-съдебния и административно-съдебния 

надзори е организирана  на много добро ниво. Изпълнени са всички задачи, 

съгласно плана на прокуратурата по административно-съдебния надзор, в 

определените срокове и в пълен обем.  

 

 

 На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет отправя  следните 

 

 

 ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Книгите, регистрите и дневниците на хартиен носител да се 

приведат 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, като се организира календарното им  

приключване за всяка година с отбелязване на последен номер, подпис и 

печат на административния ръководител.  

 

2.  Да се създаде организация, при която максимално да се съкрати 

срока и се отстранят неточностите при деловодното обработване на 

прокурорските актове.  

 

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. Да се насрочи работно съвещание с административните 

ръководители в апелативния район, на което да се обсъдят 

възможностите за уеднаквяване практиката на административно 

завеждане на преписките и досъдебните производства в района, като се 
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изключи двойното номериране.  За целта се издаде и заповед в тази 

връзка.  

 

5. Произнасянията по чл. 234 от НПК да се предхождат от по – 

задълбочен анализ и оценка на основателността на искането за 

удължаване на срока за разследване по ДП, като същото бъде уважавано 

само при действително наличие на предпоставките, предвидени в чл.234, 

ал. 3 от НПК.  

           

 

 

        Определям срок за изпълнение на препоръките – 30 дни.         

          В изпълнение на разпоредбата на чл.58(4) от Закона за съдебната власт, 

административният ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас следва 

да уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръките в указания 

срок. 

          На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр  от 

настоящия  Акт за резултати от извършена проверка да бъде връчен  по 

надлежния ред на административния ръководител на Апелативна 

прокуратура – Бургас. 

          Административният ръководител да запознае прокурорите от 

Апелативна прокуратура - Бургас с резултатите от извършената планова 

проверка.  

          На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок от 

връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да 

бъдат  направени  възражения пред Главния инспектор. 

          Административният ръководител да приобщи към личните кадрови 

досиета на прокурорите, работили през 2011 и 2012 г. в Апелативна 

прокуратура - Бургас, положителните констатации за тяхната работа, 

направени в  настоящия Акт,  които да се вземат предвид при атестирането 

им с оглед разпоредбата на  чл.198, ал.2, т.3 от ЗСВ. 

 

 

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Главния прокурор на 

Република България, за сведение. 

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

          1. Заповед № Заповед  № ПП-01-25/08.04.2013 г. на Главния инспектор 

на ИВСС; 
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          2.Справка № 1  по административно-ръководната и контролна дейност 

за 2011 и 2012 г.; 

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

преписките за 2011 и 2012г.; 

          4.Справка № 3 по  организацията на  съдебния надзор  през 2011 и 2012 

г.; 

          5.Копия от доклади, регистри, заповеди, справки, преписки, дела и др., 

които са били предмет на анализ в Акта.  

 

 

 

 

 

 

ИНСПЕКТОР:   

        

   АЛБЕНА КУЗМАНОВА 


