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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- 54/05.05.2013 г.  на Главния инспектор на ИВСС. 

 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-54/05.05.2013 г.  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 Окръжна прокуратура 

– Бургас, изискване и предоставяне от Окръжна прокуратура – Бургас 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/, справка относно 

дейността ОСО в ОП – Бургас. Справките включват данни за 2011 г. и 

2012 г. и отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите и 

следователите за същия период.  

 

 

Актът с резултатите от проверката се състои от две части: 

 

1. Част  първа – Проверка на Окръжна прокуратура Бургас 

2. Част втора – Проверка на ОСлО към Окръжна 

прокуратура Бургас. 
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ЧАСТ ПЪРВА 

             ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС 

 

 
  

 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.  

 

Утвърдения щат прокурори за 2011 и 2012 години в ОП - Бургас е 

22 щ. бройки, разпределени както следва: 

 

 1   щ. бройка Административен ръководител Окръжен 

прокурор; 

 3 щ. бройки Заместник на Административния ръководител 

Окръжен прокурор; 

 18 щ. бройки прокурор 

 

Зает щат  2011 г: 

 1   щ. бройка Административен ръководител Окръжен 

прокурор; 

 2 щ. бройки Заместник на Административния ръководител 

Окръжен прокурор; 

 11 щ. бройки прокурори 

 

Незаети щатни бройки за прокурори – 7 и 1 щ. бройка Заместник 

на Административния ръководител Окръжен прокурор. 

 

При наличието на 7 броя свободни щатни бройки за длъжността 

„прокурор в ОП” – Бургас и при изключителна служебна необходимост, на 

основание чл. 147, във връзка с чл. 87, ал. 1 от Закона за съдебната власт в 

ОП - Бургас през 2011 г. са работили пет командировани от РП – Бургас 

прокурори, които изпълняват длъжността „прокурор в ОП” - Бургас, а 

именно: прокурор – Керка Дюлгерска, командирована от 01.04.2009г.; 

прокурор Димо Маджаров, командирован от 26.04.2010г.; прокурор Елгина 
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Чалъмова, командирована от 26.04.2010г.; прокурор Галина Колева, 

командирована от 26.04.2010г. и прокурор Георги Кузманов – 

командирован от 08.03.2010г. 

Прокурор Георги Кузманов е откомандирован на 01.06.2012 г. и 

прокурор Елгина Чалъмова е откомандирована на 02.07.2012 г., а 

останалите прокурори работят и понастоящем в ОП - Бургас. 

През 2011 г. на основание Заповед № 485/24.02.2010 г. на Главен 

прокурор на РБ, считано от 01.03.2010 г.  до 14.07.2011 г. прокурор 

Светлозар Костадинов Костов е командирован да изпълнява функциите на 

„прокурор в Софийска градска прокуратура”. Към момента той заема 

длъжността „Административен ръководител на Специализираната 

прокуратура“ град София.  

През 2011 година прокурор Т. Стоянова е била в продължителни 

болнични 24 /двадесет и четири/ календарни дни. 

 

Зает щат  2012 г: 

 1   щ. бройка Административен ръководител Окръжен 

прокурор; 

 2 щ. бройки Заместник на Административния ръководител 

Окръжен прокурор; 

 14 щ. бройки прокурори 

 

Незаети щатни бройки за прокурори – 4 и 1 щ. бройка Заместник 

на Административния ръководител Окръжен прокурор. 

 

Понастоящем в ОП – Бургас  работят 3 командировани прокурори от 

РП - Бургас, които изпълняват длъжността „Прокурор в ОП” - Бургас: 

прокурор – Керка Дюлгерска, командирована от 01.04.2009г.; прокурор 

Димо Маджаров, командирован от 26.04.2010г.; прокурор Галина Колева, 

командирована от 26.04.2010г. 

През 2012 година няма отсъствали прокурори от Окръжна 

прокуратура град Бургас за период повече от един месец. 

 

 Администрация - общ брой служители и конкретно заети 

длъжности: 

 

Административният състав на Окръжна прокуратура град Бургас /без 

Окръжен следствен отдел/ през 2011г. е изцяло зает и се състои от  31 

съдебни служители, обособени в следните структурни звена:  

1.  Съдебен администратор -1.  
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2. Звено „Финансова и стопанска дейност” със следните 

длъжности: 1 началник на отдел „Финансово - стопански дейности”, 1 

главен счетоводител, 2 старши специалист – счетоводители, 1 касиер, 1 

домакин и 1 снабдител. 

3. Звено „Административна дейност” със следните длъжности: 1 

началник административна служба, 1 административен секретар,  1 главен 

специалист „Човешки ресурси”. 

4. Звено „Информационно обслужване и технологии, статистика 

и анализ“- 1 системен администратор - 2-ра степен и 1 главен специалист – 

компютърна обработка на данни. 

5. Служба „Регистратура и деловодство” - 1 младши 

специалист – административна служба, 1 бр. завеждащ административна 

служба, 6 съдебни секретари – протоколисти, 3 компютърни оператори, 

изпълняващи деловодни функции. 

6. Съдебен архивар - 1. 

7. Призовкар – 1. 

8. Шофьор -1. 

9. Чистач -1.  

     10. Прокурорски помощник – 3. 

 

През 2012 г административният състав на ОП - Бургас /без Окръжен 

следствен отдел/. е зает изцяло и се състои от 29 съдебни служители, 

обособени в следните структурни звена: 

      1. Съдебен администратор - 1. 

2. Звено „Финансова и стопанска дейност” - 1 главен 

счетоводител, 1 главен специалист – счетоводител, 1 старши специалист – 

счетоводител, 1 касиер, 1 домакин. 

3. Звено „Административна дейност” - началник служба, 1 

административен секретар,  1 главен специалист - човешки ресурси. 

4. Звено „Информационно обслужване и технологии, статистика 

и анализ” - 1 системен администратор – 1-ва степен и 1 главен специалист – 

компютърна обработка на данни. 

5. Служба „Регистратура и деловодство” - 1 младши 

специалист – административна служба, 1 бр. завеждащ служба, 6 съдебни 

секретари, 3 съдебни деловодители. 

6. Съдебен архивар – 1. 

7. Призовкар - 1. 

8. Шофьор – 1. 

9. Чистач - 1.  

    10. Прокурорски помощници – 3. 
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Прокурорите от ОП - Бургас са настанени в  сградата на Съдебната 

палата заедно с районна прокуратура и апелативна прокуратура и 

съответните съдилища. Битовото осигуряване на прокурорите и 

деловодството на прокуратурата е на добро ниво. Прокурорите работят 

самостоятелно или по двама в стая,  като площта на стаите е достатъчна 

за нормална работа. Всички прокурори и служители разполагат с 

компютри, свързани в мрежа с един сървър. 

 

Административен ръководител Окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура град Бургас, считано от 20.07.2010 г., е г-жа Калина 

Чапкънова. 

 

2. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

В представените справки № 1 по организацията на 

административната дейност на ОП – Бургас за 2011 г. /стр. от №3 до 

№10/  и за 2012 г. /стр. от №3 до №10/ са описани водените на основание 

ПАДАПРБ, по указания на ВКП и по собствена преценка на хартиен и на 

електронен носител книги. Проверени са: 

 

Изходящ регистър: 

Започнат е през 2006 г. За 2011 г. е приключен с писмо № И-

296/3.12.2011 г. Краят на годината е отбелязан, но не е положен печат и 

подпис на съответния административен ръководител. По част от 

номерата за календарната година са приложени допълнителни бележки в 

случаите, когато пространството в графите не е достатъчно за нанасяне 

на данните. Регистърът е прономерован и прошнурован без да е положен 

подпис и печат на съответния административен ръководител и секретар.  

 

Азбучник:  

Започнат е през 2009 г. Не е прономерован и прошнурован и 

липсват печат и подпис. Вторият том, започнат от 01.01.2013 г., е в 

същото състояние. 

 

Входящ регистър: 

2011 г.: 

Том 1 – от 03.01.2011 г. /от вх. №1 до №990/2011 г./ - 

прономерован, прошнурован с подпис и печат на административния 
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ръководител и административния секретар. Съдържа 199 листа. Липсват 

зачерквания, графите са попълвани четливо. 

Същото важи и за следните проверени томове на входящия 

регистър: 

Том 2 -  от № 991/2011 г. до № 2025/ 2011 г.   

Том 3 -  от № 2026/2011 г. до № 3020/2011 г. 

Том 4 -  от № 3021/2011 г. до № 4030/2011 г. 

Том 5 -  от № 4031/2011 г. до №5030/ 2011 г. 

Том 6 - от № 5031/2011 г. до №5995/2011 г. – По определени 

номера /напр. №5108, №5110/ са прилагани допълнителни данни с 

трайно прикрепени листчета. 

Том 7 - от 5996/2011 г. до №6737/2011 г.   

 

2012 г.:  

Том 1 – от № 1/2012 г. до № 990/2012 г. – прономерован, 

прошнурован с подписи на административния ръководител и 

административния секретар. Същото важи и за следните проверени 

томове: 

Том 2 – от № 991/2012 г. до 1995/2012 г. – Всички дати на 

завеждане в този том са положени с печат. 

Том 3 – от № 1996/2012 г. до № 2985/2012 г. 

Том 4 – от № 2986/2012 г. до № 3975/2012 г . 

Том 5 – от № 3976/2012 г. до № 4970/2012 г. 

Том 6 – от № 4971/2012 г. до № 5965/2012 г. 

Том 7 -  от № 5966/2012 г. до № 6950/2012 г  

Том 8 - от № 6951/2012 г.до № 7342/2012 г и от № 1/2013 г. до № 

555/2013 г. – 24.01.2013 г.  

 

Датата на резолюцията по съответния входящ номер в повечето 

случаи е на същия ден, от което се  констатира бързина на 

обработване на доклада. 

 

Азбучник за споразумения: 

Започнат през 2007 г. и продължава и до момента – прономерован 

и прошнурован, но без подпис на административния ръководител. 

 

Описна книга на досъдебни производства: 

От № 1 до 177 за 2011 г. – Изключително много допълнителни 

данни по приложени листове по описната книга. Прономерована, 
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прошнурована, подпечатана и подписана от секретаря. Липсва подпис на 

административния ръководител. 

От № 178 до № 370 за 2011 г. – констатациите са както за първия 

том. Подписана е само от административния ръководител.  

Същото важи и за следните проверени томове: 

От № 371 до № 568 за 2011 г.  

От № 569 до № 765 за 2011 г.   

От № 766 до № 780 за  2011 г. и от 1 – до 170 на 2012 г.  

От № 171 до № 356 за 2012 г.   

От № 357 до № 546 за 2012 г.  

От № 547 до № 743 за 2012 г. 

От № 744/2012 г. до края на 2012 г. и от № 1 до № 95/ 2013 г.  

 

Азбучник на пострадали лица: 

Започнат през 2008 г. – прономерован, прошнурован, подписан от 

административен секретар. 

Азбучник на обвиняемите лица по внесени в съда обвинителни 

актове. - проверен 

Азбучник на известните извършители и обвиняеми лица - 

проверен. 

Азбучник към книгата за изпълнение на присъди, подлежащи на 

изпълнение: Води се от 1991 г. –до 2013 г. – не е прономерован и 

прошнурован. 

 

Регистър за дела на специален надзор: Води се от 2009 г. – 

Прошнурован и прономерован, но без надлежните подписи и печати.  

 

Книги за обвинителните актове: 

В три тома: 2008 г.,; 2009 г. и 2010 г.; 2011 г., 2012 г. и 2013 г.  – 

прономеровани и прошнуровани са. 

 

Книга за споразумения: Започната е през 2008 г.  и се води и до 

момента. 

 

Представена за проверка е и Папка за данни  /Доклад/ на 

участвали прокурори от съдебните заседания, както и членове на 

комисии, която е разгледала материалите по досъдебните производства 

по описа на ОП – гр. Бургас, и са взети решения относно движение на 

досъдебното производство на съдебна фаза. Комисията дава становище 
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по върнати дела и оправдателни присъди. Изготвена е бланка, която се 

попълва от комисията, която дава становище по всяко конкретно дело. 

 

Присъдна книга: Води се в два тома: 

Първият том е от 2006 г. Календарните години не са приключени 

по надлежния ред. Прономерована и прошнурована. Няма необходимите 

подписи и печат. Няма данни да са извършени проверки от 

административния ръководител. Няма календарно приключване за 2011 

г. По книгата има нетрайно прикрепени подлепващи листчета: напр. по 

вх. № 117, 118, 119 – от  2011 г.  

От отразяванията по книгата се констатира изключително бързо 

изпълнение на присъдите – на същия или на следващия ден. Видно е, че 

предвиденият в чл. 416, ал.5 от НПК срок се спазва в ОП – Бургас. 

 Наблюдава се специфично отразяване при изпълнение на 

присъдите – напр. пр. вх. № 69/11 г. и 69а/11 г. – Касае се за едно и също 

осъдено лице, но отделните номера отразяват двете наложени му 

наказания – лишаване от свобода и лишаване от упражняване на 

определена професия.   

По вх. № 107/11 г. - с присъда № 461/17.11.2010 г. по НОХД № 

732/2010 г. на БОС е наложено наказание „две години лишаване от 

свобода при общ режим” В ОП – Бургас копието е получено на 18.10., а е 

изпратено за изпълнение на 28.10.2010 г. / Изпълнението се бави с десет 

дни, защото се изчаква кумулация!/  

По вх. № 28/2012 г.: Определение № 94/03.04.2012 г. по НОХД 

№146/12 г. на ОС – Бургас е получено за изпълнение на 06.04.12 г., но е 

изпратено едва на 23.04.12 г. до ОП – Сливен за изпълнение  - по чл. 306 

от НПК. /изпълнението е след 17 дни!/ 

По  вх. № 51/12 г.: Отново по реда на 306 от НПК. Получено в 

прокуратурата на 05.06.12 г. по НОХД № 1753/11 г. – Изпратено за 

изпълнение в ОП - Сливен на 03.08. 2012 г /След почти 2 месеца!/  

 

Констатират 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. 
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Втори том: Започнат е от № 95/2012 г. – подписан и подпечатан, 

прономерован и прошнурован. 

 

Констатира се водене на значителен брой книги, дневници и 

регистри на хартиен носител. Само описването им в приложените 

Справки № 1 за 2011 и 2012 г. е разположено върху седем страници.  

 

Проверените на случаен принцип книги, се водят като цяло 

съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България 

/ПОДАПРБ/. Същите са прономеровани и прошнуровани, но не се 

приключват с отбелязване на последен номер, а често липсват подпис и 

печат на административния ръководител, не се установяват и данни за 

извършени проверки. 

Следва да се отбележи, че информацията се отразява обективно 

и пълно, липсват поправки и задрасквания. 

Установява се излишно бюрократизиране на деловодната дейност 

както в апелативния район, така и в ОП – Бургас в частност. 

 

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. Във връзка с тази констатация при 

плановата проверка на АП – гр. Бургас бе дадена препоръка с цел 

процесуална ефективност и деловодна нагледност движението на 

съответната преписка и веднъж въведеният номер на досъдебното 

производство от разследващия орган да продължава движението в 

прокуратурата под същия входящ номер на досъдебното производство. 

В изпълнение на препоръките на ИВСС на 20.06.2013 г. в АП – 

Бургас е проведено работно съвещание с участието и на 

административните ръководители на окръжните прокуратури, на 

което са обсъдени възможностите за уеднаквяване на практиката по 

административното завеждане на преписките с изключване на 

двойното номериране на досъдебните производства. В тази връзка 

Административният ръководител на АП – Бургас апелативен прокурор 

Емил Христов  е  издал Заповед № 30/21.06.2013 г., с която, считано от 

01.01.2014 г., се установява воденето на досъдебните производства 

само по номер на прокурорската преписка и номер на досъдебното 
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производство от разследващия орган/ съответното РПУ или 

следствие/. 

   

 Конкретни обстоятелства, свързани с отбелязванията по 

определени преписки, са отразени в частта на Акта, касаеща 

проверката на преписките и делата. 

 

 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

В ОП – Бургас са инсталирани следните правни програми, 

инсталирани в мрежов вариант за ползване от всички чрез изградената 

локална мрежа: Апис, Сиела и Лакорда. Има и web-базирана версия на 

Сиела и Лакорда на вътрешната страница - http://local.prb.bg. 

 

Деловодни програми: 

Деловодството на Окръжна прокуратура гр. Бургас използва web 

базираната платформа – УИС - Унифицирана Информационна Система.  

Унифицираната информационна система е въведена в Окръжна 

прокуратура град Бургас със Заповед № РД-04-07/04.02.2009г. на 

Административен ръководител Окръжен прокурор град Бургас, в 

изпълнение на Заповед № 198/27.01.2009г. на заместника на главния 

прокурор г-н Христо Манчев и е в действие от 16.02.2009 година. 

Въвеждането на данните в УИС се извършва от съдебните служители, 

определени със Заповед на Административния ръководител и при 

спазване на Указанията  на ръководството за работа с УИС и 

Инструкциите, изпратени от Прокуратура на РБ.  

През 2011 година не са проведени обучения на съдебните 

служители, които  въвеждат информацията в  УИС. 

През 2012 година е проведено  едно обучение на съдебните 

служители, които въвеждат информацията в УИС, съгласно утвърдената 

вътрешноведомствена програма за обучения на Прокуратура на РБ. 

В процес на разработка е УИС 2, който ще стартира от есента на 

2013. 

Програма за атестиране на прокурори: водена на основание с 

чл.66, чл.67 и чл.68 от Наредба № 3 на ВСС от 30 май 2011 г. за 

показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, прокурор, 

следовател, административен ръководител и заместник на 

административен ръководител и Заповед № ЛС-198/2008г. на заместник 

главен прокурор на ВКП. 

 

http://local.prb.bg/
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 Организация на   дейността   по   водене   на   статистиката 

съгласно указанията на ВКП и конкретни заповеди на административния 

ръководител както следва: 

 

 2011 г.: 

 Съобразно Заповед РД – 04-63/15.06.2011 г. на 

Административен ръководител Окръжен прокурор на ОП - Бургас 

относно организацията на работа по изготвянето на шестмесечния 

доклад и статистическите сведения по утвърдените таблици за дейността 

на ОП - Бургас и Районните прокуратури в Бургаския съдебен район през 

2011 година. 

 Съобразно Заповед № РД – 04-06/09.01.2012 г. на 

Административен ръководител Окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура град Бургас относно организацията на работа по 

изготвянето на Годишния доклад за прилагането на закона и дейността 

на Окръжна прокуратура гр. Бургас, разследващите органи и Районните 

прокуратури в Бургаския съдебен район през 2011 година. 

 

2012 г.: 

 В изпълнение на Заповед РД-04-05/05.01.2012г. на 

Административен ръководител Окръжен прокурор на ОП - Бургас 

относно своевременното и качествено попълване и изпращане на 

статистическите таблици и годишен доклад за дейността на 

прокуратурите е създадена организация на работата в структурните 

звена на Окръжна прокуратура град Бургас. 

 Съобразно Заповед РД – 04-69/18.06.2012 г. на 

Административен ръководител Окръжен прокурор на ОП - Бургас 

относно организацията на работа по изготвянето на шестмесечния 

доклад  за 2012 г. и статистическите сведения по утвърдените таблици за 

дейността на Окръжна прокуратура град Бургас и Районните 

прокуратури в Бургаския съдебен район, в изпълнение на Разпореждане 

на Апелативния прокурор на гр. Бургас изх. № И-276/2012 г. 

 Съобразно Заповед РД – 04-02/16.01.2013 г. на 

Административен ръководител Окръжен прокурор на ОП - Бургас 

относно организацията на работа по изготвянето на Годишния доклад за 

прилагането на закона и дейността на Окръжна прокуратура гр. Бургас, 

разследващите органи и Районните прокуратури в Бургаския съдебен 

район през 2012 година. 
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Аналитичната дейност   

Съобразно Указание изх. № 301/2007г., изм. и доп. с Указание № И-

283/2008г., на Главния прокурор на Република България в Окръжна 

прокуратура Бургас и районните прокуратури се изготвят доклади за 

месечно отчитане; първо, второ, трето, четвърто тримесечие; първо и 

второ шестмесечие; деветмесечие и годишен доклад.  

Работи се по предоставени макети на статистически таблици от VII-

ми отдел "Информация, анализ и методическо ръководство" към ВКП. 

При отчитане на първо шестмесечие и годишен доклад се изготвя и 

аналитична част към доклада, в който е включен задълбочен анализ за 

дейността на Бургаски окръжен район – общо 9 прокуратури. 

В изпълнение на Указание  № 154/28.03.2012г. на Главен прокурор 

на РБ се провеждат  Съвещания  по обсъждане на докладите  на 

прокурорите за върнатите дела от съда и оправдателни присъди. 

Провеждат се съвещания за запознаване на магистратите с 

резултатите от извършените проверки и ревизии, както и такива за 

запознаване на магистратите и анализиране резултатите от изготвения 

годишен доклад на прокуратурата.  

 При необходимост се провеждат и други анализи  и съвещания  по 

определени теми и насочености. 

  

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

В Окръжна прокуратура град Бургас веществените доказателства 

се съхраняват в склад, съгласно изискванията на ПОДАПРБ. В 

създадения електронен  регистър се отразява движението на всяко едно 

веществено доказателство.  Веществените доказателства се приемат в 

прокуратурата с приемателно–предавателни протоколи, от конкретен 

съдебен служител, като приемането и предаването се удостоверява с 

подпис. Същите се описват във водения дневник, дава им се пореден 

номер и се предават в съда. 

Във връзка с организацията по приемането, съхранението и 

движението на веществените доказателства в ОП – Бургас 

административният ръководител ежегодно издава заповед - на основание 

чл. 105 от ПОДАПРБ, с която се създава комисия за ежегодна 

инвентаризация за наличността и съхранението на веществените 

доказателства.  
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За 2011 г. комисията по чл. 105 от Правилника е назначена със 

Заповед № РД-09-09/2011 г.  През 2012 г. са издадени следните заповеди 

съгласно чл. 105 от ПОДАПРБ: Заповед № РД-09-05/2012 г., Заповед№ 

РД-09-08/2012 г., Заповед № РД-09-13/2012 г., Заповед № РД-09-14/2012 

г., като допълнителните заповеди са издадени по повод продължителен 

отпуск по болест на членове на комисията. 

В тази връзка бе проверен и дневникът за веществените 

доказателства. За книги за веществени доказателства  и през двете 

години на проверявания период се използват пригодени за целта 

тетрадки със съответните графи по приемане и предаване на 

веществените доказателства. По някои преписки са приложени копия от 

приемателно-предавателни протоколи, като последните се съхраняват в 

самостоятелни папки.  

През 2012 година са извършени проверки на складовете за 

веществени доказателства и трезорната касета, ползвана от 

Окръжна прокуратура град Бургас, находяща се в Уникредит Булбанк 

за съхраняване на ВД – пари и ценности. 

 

4. Принцип на случайния подбор при разпределение на 

преписките и делата. 

През 2011 година са издадени следните заповеди   на  

административния ръководител по надзорите - Заповед РД-04-

19/18.02.2011г., РД-04-24/28.02.2011г. и РД-04-96/07.10.2011г. а през 

2012 г.: Заповед РД-04-39/02.04.2012г. и Заповед РД-04-98/31.08.2012г., 

като с последната се отменят всички предходни и разпределението на 

прокурорите, отговорници по надзори в Окръжна прокуратура гр. 

Бургас, с всички произтичащи от това права и задължения, е както 

следва:  

 

1. ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО – ръководител надзора -  
Заместник на Административния ръководител Окръжен прокурор  на 
Окръжна прокуратура гр. Бургас -  прокурор Ангел Атанасов Георгиев. 
 Подпомагащи дейността по надзора – прокурор Величка  Костова 
Петрова, а от 31.08.2012 г. – Деян Генчев Петров. 

 

2. СЪДЕБЕН НАДЗОР - ръководител надзора - прокурор Елка 

Русева Добрикова, а от 31.08.2012 г. – Росица Георгиева Дапчева. 

2.1. Наказателно съдебен надзор - ръководител надзора -  
прокурор Елка Русева Добрикова, а след 31.08.2012 г. - Росица 

Георгиева Дапчева.   Подпомагащ дейността по надзора до 31.08.2012 г. 
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–  прокурор Елгина Янчева Чалъмова - изпълняващ длъжността 

„прокурор в Окръжна прокуратура” град Бургас, командирован от 
Районна прокуратура гр. Бургас, а след тази дата – прокурор Добрикова. 

2.2. Изпълнение на наказанията - ръководител надзора -  
прокурор Румяна Иванова Славова. Подпомагащ дейността по надзора 
– прокурор  Красимира Георгиева Кателиева - изпълняващ длъжността 
„прокурор в Окръжна прокуратура” град Бургас, командирован от 
Районна прокуратура гр. Бургас. 

         2.3. Гражданско-съдебен надзор - ръководител надзора - 
прокурор Гергана Стоянова Илиева. Подпомагащ дейността по 
надзора –  прокурор Весела Илич Пеева, а след 31.08.2012 г. – прокурор 
Манол Манолов. 

 

3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА 

ПРЕСТЪПНОСТ И КОРУПЦИЯТА  - ръководител надзора - 
Заместник на Административния ръководител Окръжен прокурор  на 
Окръжна прокуратура гр. Бургас - прокурор  Ангел Атанасов Георгиев. 

Подпомагащ дейността по надзора – прокурор  Ангел Славов Ангелов. 

 

4. СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР – ръководител надзора прокурор Петя 

Петрова Кралева. Подпомагащ дейността по надзора – прокурор 
Величка Костова  Петрова. 

 

5. АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР – Станимир Христов -  
„заместник на административния ръководител – заместник окръжен 
прокурор  - ръководител отдел „Административен” на Окръжна 
прокуратура гр. Бургас, а от 02.04.2012 г. – прокурор Желязко Георгиев 

Георгиев. 

5.1. Административно съдебен надзор – участия в съдебни 
заседания: прокурор Станимир Христов -  „заместник на 
административния ръководител – заместник окръжен прокурор - 
ръководител отдел „Административен” на Окръжна прокуратура гр. 
Бургас, прокурор Тиха Стоянова и прокурор Желязко Георгиев, а от 
посочената по-горе дата в този екип е включена и прокурор Галя 

Желязкова Колева – изпълняващ длъжността „прокурор в ОП” – Бургас, 
командирован от РП – Бургас. 

5.2. Надзор за законност, защита на обществения интерес и 

правата на гражданите - ръководител отдел „Административен” на 
Окръжна прокуратура гр. Бургас - Станимир Христов -  „зам. на 
административния ръководител – зам. окръжен прокурор, прокурор 
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Желязко Георгиев и прокурор Тиха Стоянова. Със Заповед № РД – 04 - 

39/2012 г. надзорът е осъществява от екипа по т. 5.1. /поради 
преминаване на Станимир Христов на длъжност „Съдия в АС”/. 

 

6. НАДЗОР    ЗА    ЗАКОННОСТ    И    ЗАКРИЛА    НА    

МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА – ръководител 
надзора -  прокурор  Огнян Стоянов. Подпомагащ дейността по надзора 
– прокурор  Елгина Чалъмова - изпълняващ длъжността „прокурор в 
Окръжна прокуратура” град Бургас, командирован от Районна 
прокуратура гр. Бургас. Със Заповед № РД-04-98/2012 г. за ръководител 
на надзора е определен прокурор – Йорданка Цветанова Дачева, а 
прокурор Стоянов е подпомагащ дейността по надзора.  

  

 7.   НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА И ЗАДЪРЖАНЕ ПО ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И 

МЕРКИТЕ ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ  „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” В 

МЕСТАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ - ръководител надзора – прокурор Ангел 

Славов Ангелов.  Подпомагащ дейността по надзора –   прокурори 
Георги Стойков Кузманов и  Димо Янчев Маджаров - изпълняващи 
длъжността „прокурор в Окръжна прокуратура” град Бургас, 
командировани от Районна прокуратура гр. Бургас. Считано от 
31.08.2012 г. за подпомагащ дейността по надзора /вместо прокурор 
Кузманов/ е определен прокурор Дарин Велчев Христов. 
 

 8. НАДЗОР „ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ И 

МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЩ” – ръководител надзора 
Административен ръководител Окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура гр. Бургас - прокурор  Калина Стефанова Чапкънова - 

Кючукова.  
 Подпомагащ прокурор Керка Станкова Дюлгерска - изпълняващ 
длъжността „прокурор в Окръжна прокуратура” град Бургас, 
командирован  от Районна прокуратура гр. Бургас. Съгласно заповед № 
РД-04-98/2012 г. се променя наименованието на надзора в  НАДЗОР 

„МЕЖДУНРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”  със същите 
прокурори за ръководител и подпомагащ. 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНО-РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ И 

ДЕЙНОСТИ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 

ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР - Административен ръководител Окръжен 



17 

 

прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас – прокурор Калина 

Стефанова Чапкънова - Кючукова. 

 

Съгласно горепосочените Заповеди на административния 
ръководител, определените подпомагащи надзорите прокурори са 
длъжни да извършват възложената им работа от ръководителите на 
надзорите, както и да ги заместват в тяхно отсъствие. 

 

В изпълнение на заповед № ЛС-6185/12.09.2007 г. на Главния 

прокурор на Р. България и № ЛС-6310/02.10.2007 г. на заместника на 

главния прокурор, разпределението на новопостъпващите материали в 

Окръжна прокуратура  гр. Бургас, се извършва на принципа за случаен 

подбор, като е внедрен софтурния продукт “Law Chоiсe”.  
Административният  ръководител на Окръжна прокуратура - 

Бургас е издал Заповед № РД-04-37/10.10.2007 г., с която е създал 

организация за разпределение на делата и преписките в прокуратурата на 

принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, 

съобразно поредността на постъпването им. Считано от 15.10.2007 г. 

преписките и делата се разпределят чрез предоставения от ВСС 

програмен продукт Law Choice, с изключение на преписките, които не са 

пряко свързани с прокурорската работа /административно - 

организационни, финансово - стопански, информационно-аналитични и 

др./. Със заповедта са определени служителите, които ще работят с 

програмния продукт, 10 групи преписки, прокурорите между които ще се 

разпределят преписките в групите и процента натовареност на всеки 

прокурор в групите. Тази заповед впоследствие е изменяна със Заповеди 

№№ РД-04-02/04.01.2011 г., РД-04-08/25.01.2011 г., РД-04-18/18.02.2011 

г., РД-04-21/22.02.2011 г., РД-04-29/15.03.2011 г.,  РД-04-49/09.05.2011 г., 

РД-04-52/18.05.2011 г., РД-04-59А/30.05.2011 г., РД-04-61/08.06.2011 г., 

РД-04-64/16.06.2011 г.,  РД-04-72/30.06.2012 г., РД-04-77/27.07.2011 г.,   

РД-04-88/08.09.2011 г., РД-04-92/26.09.2011 г., РД-04-102/18.10.2011 г., 

РД-04-107/24.10.2011 г., РД-04-117/07.11.2011 г., РД-04-118/08.11.2011 г., 

РД-04-120/14.11.2011 г., РД-04-130/05.12.2011 г., РД-04-131/05.12.2011 г., 

РД-04-137/14.12.2011 г., РД-04-09/13.01.2012 г, РД-04-23/27.02.2012 г., 

РД-04-27/28.02.2012 г., РД-04-66/15.06.2012 г., РД-04-97/31.08.2012 г. на  

Административния ръководител.1  

 

                                           
1 Копия от Заповедите са приложени към настоящия Акт 
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В  изпълнение на Заповед № ЛС-6310/02.10.2007 г. на Зам. на 

Главния прокурор при Върховна касационна прокуратура на Република 

България, относно създаването на организация за разпределение на 

делата и преписките в прокуратурите на принципа на случайния подбор 

чрез електронно разпределение с програмен продукт "Law Ckoice 3.2", 

съобразно поредността на постъпването им и на основание чл. 140, вр. 

чл. 9 от Закона за съдебната власт, административният ръководител  - 

окръжен прокурор Калина Чапкънова със своя Заповед № РД-04-02/2011 

г. е определила нови вътрешни правила за случайното разпределение на 

преписките и делата в ОП – Бургас. Считано от 10.01.2011 г. преписките 

и досъдебните производства да се разпределят с програмата само при 

първоначалното им постъпване в прокуратурата съобразно поредността 

на постъпването им между прокурорите в съответните групи. 

Повторното разпределение на същите може да се извършва само в 

случаите когато се налага замяна на наблюдаващия прокурор.  
Определени са следните групи и прокурори в съответните 

групи, между които преписките и досъдебните производства се 

разпределят, както следва: 

Група „Окръжен прокурор” /ОП/– в нея се включва 

административния ръководител и заместниците му.  

Група „Инстанционен прокурорски надзор” /ИПН/ 

Група „Образувани досъдебни производства по дежурства, 

разпределени и преразпределени от „Административен ръководител” и  

„Европейска заповед за арест” /ДПД/ 

Група „Молби на граждани, ЮЛ, постъпили по компетентност и от 

ОДМВР и РПУ – предварителни проверки /ПП/ 

Група „Изпълнение на присъди” /ИП/ 

Група „Проверка в затвора и ареста” /ПЗА/ 

Група „Проверки по молби на граждани и ЮЛ – административна 

дейност” /ПАД/ 

Група „Искане за удължаване на срока по чл. 234, ал. 3 от НПК 

/ИУС/ 

Група „Гражданско-съдебен надзор” /ГСН/ 

Група „Преписки и дела с особен обществен интерес” /ДООИ/ 

Група „Противодействие на организираната престъпност” /ПОП/ 

Група „Престъпления срещу права върху интелектуалната 

собственост и компютърни престъпления” /ПИСКП/ 

Група „Специализирано звено” /СЗ/ 
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Натовареността на Административен ръководител Окръжен 
прокурор на ОП – Бургас е определена на 100% в групи „ОП" и 
„ИУС".  Прокурор Чапкънова е включена и със 100% в следните 
групи: ИПК, ДПД, ПП, ПЗА, ДООИ и  СЗ, и не участва в 
разпределението на преписки  и дела от групи: ИП, ГСН, ПОП, 
ПИСКИ. Заместниците на административния ръководител - заместник 
окръжните прокурори в група „ОП" са с 0 % натовареност, който да се 
променя в случай на отсъствие на административния ръководител на 100 
%. В случаите на отсъствие повече от 5 /пет/ работни дни на 
Административния ръководител, на определения със заповед 
заместник натовареността в останалите групи да се променя на 10 
%. Заместникът на административния ръководител – 
заместник окръжен прокурор г-н Ангел Георгиев е със 70 % 
натовареност в съответните групи / ИПК, ДПД, ПП, ПЗА, 
ДООИ, ПОП/ и 100% „ИУС". Заместник окръжния прокурор г-н 
Станимир Христов е със 100 % натовареност в група „ПАД" и „ИУС". 
Определен е процентът на натовареност на всички прокурори в 
отделните групи - 100 %, като на отсъстващите за съответния период 
този процент е  0 %.   

След първоначалното определяне на наблюдаващ прокурор на 
преписките и делата в група „ПОП", в случай на необходимост за 
определяне на друг наблюдаващ прокурор, това става след резолюция на 
ръководителя на групата – заместник - административния ръководител - 
заместник окръжен прокурор - г-н Ангел Георгиев – съгласно Указание 
№ 45/2009г. на Зам. на Главен прокурор при ВКП г-н Камен Ситнилски в 
изпълнение на Заповед № 3202/2008г. на Главния прокурор на Република 

България. 
          Със своя Заповед № РД-04-18/18.02.2011 г. административният 
ръководител окръжен прокурор на ОП – Бургас е променил групите 
както следва:  Групи ОП, ИПК, ИП, ПЗА, ПП, ПАД, ИУС, ГСН, ДООИ, 
ПОП, ПИСКИ, СЗ остават. Създават се нови: „Образувани ДП, 
европейски заповеди за арест” /ДПД/, „Образувани ДОСЪДЕБНО 
ПРОИЗВОДСТВО с изключителна фактическа и правна сложност или с 
предмет данъчни престъпления” /ДПИФПС и ДП/, „Международно 
правно сътрудничество” /МПС/, „Преписки с изключителна фактическа 
и правна сложност или с предмет данъчни  престъпления” /ПИФПС и 
ДП/. Административният ръководител се включва във всички групи, 

с изключение на: ИП, ГСН, ПОП, ПИСКИ.  

Със Заповед №РД-04-102/18.10.2011 г. административният 

ръководител окръжен прокурор на ОП – Бургас е променил групите 
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както следва:  Група ИУС се разделяна две: „ИУС - от районните 

прокурори” /ИУС 1/ и „ИУС – от прокурорите от ОП – Бургас” /ИУС 2/, 

в които административният ръководител е със 100 % натовареност, а 

прокурор Ангел Георгиев е изключен от тях. 

Със Заповед №РД-04-137/14.12.2011 г. административният 

ръководител окръжен прокурор на ОП – Бургас е променил групите на 

разпределение както следва: Група „ДПИФПС и ДП” е трансформирана 

в „Образувани ДП и преписки, касаещи корупционни престъпления, 

пране на пари и сложни икономически  данъчни престъпления” /ДПП КП 

ПП СИДП/, в която нова група е включен и административният 

ръководител.    

 

Със Заповед №РД-04-09/13.01.2012 г., във връзка със Заповед № 

36/2012 г. на Главния прокурор на РБ, административният ръководител 

окръжен прокурор на ОП – Бургас е определил натовареността на АР да 

бъде 100% в групите „ОП”, ИУС 1”, ИУС 2” и да бъде 50% в останалите 

групи. Административният ръководител се включва във всички 

групи с изключение  на ПП, ИПК, ДПП КП ПП СИДП, ИП, ПАД, ГСН, 

ПИСКП. За заместник административният ръководител зам. окръжен 

прокурор Ангел Георгиев е определена натовареност 90% в съответните 

групи и 100% - в група „ИУС 2”. Същият е изключен от следните 

групи: ИП, ПАД, ГСН. За заместник административният ръководител 

зам. окръжен прокурор Станимир Христов в е определена натовареност 

100% - в група „ПАД”.  

 

Заповеди №РД-04-23/27.02.2012 г., Заповед №РД-04-

27/28.02.2012 г., Заповед №РД-04-66/15.06.2012 г. и Заповед №РД-04-

97/31.08.2012 г във връзка със Заповед № 36/2012 г. на Главния 

прокурор на РБ, са издадени поради настъпили кадрови промени. 

Административният ръководител окръжен прокурор на ОП – Бургас е 

определил натовареността на АР да бъде 100% в групите „ОП”, ИУС 1”, 

ИУС 2” и да бъде 50% в останалите групи. Административният 

ръководител е изключен от: ПП, ИПК, КП ПП ИДП, ИП, ПАД, ГСН, 

ПИСКП. На окръжния прокурор се разпределят преписки и дела от 

следните групи: ОП, ДПД, МПС, Преписки и дела с ООИ, ПЗА, ИУС 

1, ИУС 2.  За заместник административният ръководител зам. окръжен 

прокурор Ангел Георгиев е определена натовареност 90% в съответните 

групи и 100% - в група „ИУС 2”. Същият е изключен от следните 

групи: ИП, ПАД, ГСН.  
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Анализът на гореизложеното показва, че в ОП - 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 процент  натовареност, който следва да бъде 

не по-малко от 50% от натовареността на останалите прокурори в 

съответните групи.  

 

Разпечатка от протокола от ежедневното разпределение, 

извършено на случаен принцип,  се  прилага към преписките и делата. 

 

5. Извършени проверки по инициатива на административния 

ръководител и по разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт. 

 

5.1. За 2011 г.: 

5.1.1. По инициатива на административния ръководител  

В изпълнение на Плана за дейността на ОП - Бургас за 2011 година 

е извършена комплексна ревизия на Районните прокуратури за 2010 

година, съгласно Заповед РД-04-65/17.06.2011 година на Окръжен 

прокурор град Бургас. 

 

5.1.2. По разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт 

 

 инспекторска проверка по пр. вх. № 5727/2010 г. по описа 

на ОП-Бургас, съгласно Разпореждане изх. № 2359/2010 г. на 

Административен ръководител - Апелативен прокурор на гр. Бургас и 

Разпореждане № РД – 04 - 14/2011 г. на Административен ръководител 

Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура град Бургас, с което е 

сформирана Комисия в състав от трима прокурори от състава на 

Бургаска Окръжна прокуратура, определени на случайния принцип, чрез 

софтуерен продукт „Komisii”, да извършат проверка в РП-Айтос, по 

повод изпратено в ОП-Бургас „предложение” от прокурор П. Манукян, 

съвместно с главен специалист – компютърна обработка на данни в ОП-

Бургас - г-жа Антония Гелова. Проверката е относно начина на 

разпределение на преписките и делата в РП-Айтос през 2010 година и 

по-конкретно спазването на  случайния принцип при тяхното 

разпределение. 
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 в изпълнение на Заповед ЛС № 354/09.02.2011 г. на Главен 

прокурор, Заповед АП № 24/21.03.2011 г. на Апелативна прокуратура 

град Бургас е възложено извършване на тематична ревизия на 

районните прокуратури от Бургаски съдебен район и ОП-Бургас със 

Заповед № РД 04-33/30.03.2011 г. на Административен ръководител – 

Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура град Бургас на тема: 

„Практическо прилагане в дейността на окръжните и районни 

прокуратури в РБ на Инструкцията за поддръжка и използване на 

електронният регистър на лица с неприключили наказателни 

производства и на Инструкцията за взаимодействието между ПРБ и 

МВР при разследването на две или повече досъдебни производства, 

образувани и водени срещу едно и също лице”; 

 

 по разпореждане И-49/2011 г. на ВАП, вх.5130/2011 г. по 

описа на ОП-Бургас е извършена проверка по административен надзор 

за законност на РП-Несебър. 

 

 5.1.3. На прокуратурата от други органи на съдебната власт. 

 

 със Заповед № 25/22.03.2011 г. на Апелативен прокурор е 

възложено извършването на комплексна ревизия в Окръжна 

прокуратура град Бургас за 2010 г.; 

 със Заповед № ТП-01-26/19.06.2011 г. на Гл.инспектор на 

ИВСС е извършена тематична проверка в  Окръжна прокуратура град 

Бургас относно изпълнение на присъдите, наложени на лица 

извършили транспортни престъпления; 

 тематична проверка от ИВСС относно приложението на 

чл.72 и чл.73 от НПК. 

 

5.2. За 2012 г.: 

 

5.2.1. По инициатива на административния ръководител  

 Със Заповед № РД-04-68/18.06.2012 г. е възложено 

извършването на комплексна ревизия на всички Районни прокуратури в 

съдебния окръг за 2011 г.  като ревизията да бъде извършена съобразно 

предварително изготвен план от ръководителя на екипа – заместника на 

административния ръководител  заместник окръжен прокурор  Ангел 
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Георгиев. Реализацията на ревизията включва изготвянето на датиран и 

подписан от прокурорите доклад в срок до 27.08.2012 г. Същият е 

изготвен  непосредствено преди започването на настоящата 

проверка, т.е. в началото на м. юни 2013 г. Забавянето с около 9 

месеца, на практика осуетява постигането на целите и задачите на 

осъществяваната на основание чл. 142, ал. 2 от ЗСВ контролна 

дейност. Съгласно Методическите указания за контрол в системата 

на ПРБ, утвърдени със Заповед № 1692/2010 г. на Главния прокурор 

на РБ, комплексните ревизии на по-ниските по степен прокуратури 

се планират и извършват минимум на две години. В конкретния 

случай за проверяваната прокуратура остават само няколко месеца 

за преодоляване на евентуално констатираните пропуски и слабости 

и изпълнение на дадените препоръки. 

  През 2012 г. е извършена контролна проверка в арестите 

и затвора. 

 През 2012 г. е извършена инвентаризация, съгласно чл.22 от 

Закона за счетоводството на активите и пасивите на Окръжна 

прокуратура град Бургас. 

 

5.2.2. По разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт 

 по разпореждане И-11/22.02.2012 г. на ВАП, вх.1023/2012 г. 

по описа на ОП-Бургас е извършена планова проверка по 

административен надзор за законност в РП-Несебър; 

 по разпореждане И-46/29.10.2012 г. на ВАП, вх.6211/2012 г. 

по описа на ОП-Бургас е извършена планова проверка по 

административен надзор за законност на РП-Несебър; 

 четири броя ревизии, съвместно с Апелативна прокуратура 

град Бургас, срещу лица с две и повече неприключени досъдебни 

производства; 

 девет броя ревизии, съвместно с Апелативна прокуратура 

град Бургас, срещу лица с три и повече неприключени досъдебни 

производства; 

 

 5.2.3. На прокуратурата от други органи на съдебната власт. 

 със Заповед № 30/08.06.2012 г. на Апелативен прокурор е 

възложено извършването на комплексна ревизия в Окръжна 

прокуратура град Бургас за 2011г.; 
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ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението 

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

 

Броят на наблюдаваните от ОП – Бургас преписки през 2011 г. 

е 1652, от които 1523 новообразувани.  През  2012 г. броят на 

наблюдаваните е 1894, от които 1787 новообразувани. 

През 2011 г. са решени  660 преписки, а през 2012 г.– 841.  

 

През 2011 г. са решени само 40%  от наблюдаваните преписки, а 

през 2012 г. – 44%, от което се налага изводът, че в  ОП – Бургас в 

рамките на една година голям процент от делата остава 

неприключен, въпреки че съгласно Справка № 2 за 2012 г. останали 

нерешени към 31.12.2012 г. от образуваните преди 31.12.2011 г. са 

само 4 бр. преписки.  

 

Откази да се образува наказателно производство -  през 2011 г. 

са постановени 167 отказа /25,3 % от решените/, а през 2012 г. – 250 

/29,7% от решените/. 

Образуваните досъдебни производства през 2011 г. са 186, а през 

2012 г. – 233. 

Изпратените по компетентност преписки през 2011 г. са 280,  а 

през 2012г. – 320. 

Прекратените с резолюция преписки, съгласно Указание И-

281/08.12.06 г. на Главния прокурор на Република България по 

възлагането, извършването и приключването на предварителните 

проверки, както и реда за тяхното продължаване /отменено/ или съгласно 

чл.8 от Инструкция №И 89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата: 

през 2011 г. – 27, а през 2012 г. – 38. 

 

Констатира се увеличаване броя на наблюдаваните през 2012 г. 

производства /с 14,6%/, респективно на новообразуваните такива, като 

през 2012 г. е относително по-висок и процентът на отказите за 

образуване на наказателно производство – от 25,3% - на 29,7%. 

 

Обжалваните откази от образуване на досъдебно производство 
през 2011 г. са  15, а през 2012 г. – 13. През 2011 г. са отменени 2 

постановления на ОП за отказ от образуване на досъдебно производство, 

докато потвърдените от АП – Бургас са 13, а през 2012 г. са отменени 2 

постановления, а потвърдените са  - 11. 
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Сравнението сочи, че в процентно съотношение броят на 

обжалваните постановления за отказ от образуване на досъдебно 

производство е значително спаднал, а именно – от 8,9% /от 

постановените откази/ през 2011 г.  на 5,2% - през 2012.  Отказите за 

образуване на досъдебните  производства са постановени от 

наблюдаващия прокурор след като доказателствата са анализирани  

всестранно и обективно и едва тогава е постановен съответният 

прокурорски акт,  резултат от  което е  сериозното намаляване на 

обжалванията.  

 

 На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 

 

Пр. пр. № 4678/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор 

Елгина Чалъмова.  Преписката е образувана на 08.09.2011 г. по повод 

препратен по компетентност от  ВКП сигнал до ОП – Бургас. Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 09.09.2011 г.  С 

постановление от 15.09.2011 г. е  постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство.  

 

Пр. пр. № 267/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Георги 

Кузманов.  Преписката е образувана на 17.01.2012 г. г. чрез препращане 

от РП – Бургас от 10.01.2012 г за произнасяне по компетентност. 

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 17.01.2012 г. 

С постановление от 23.03.2012 г. АП – Бургас отменя постановление от 

14.03.2012 г. на ОП – Бургас, с което материалите по преписката са 

изпратени по компетентност на РП – Бургас и изпраща преписката на ОП 

– Бургас. С постановление от 28.03.2012 г. е  постановено отказ от 

образуване на досъдебно производство.  

 

Пр. пр. № 5947/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор 

Манол Манолов.  Преписката е изпратена на 15.10.2012 г. от РУП – 

Карнобат в ОП – Бургас по компетентност и е получена на 17.10.2012 г. 

Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. С 

постановление от 24.10.2012 г. е  постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство.  

 

Пр. пр. № 5453/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор 

Росица Дапчева.  Преписката е образувана на 08.09.2011 г. г. след 

препращане от ОДМВР – Бургас по компетентност. Приложен е 
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протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 25.09.2012 г.  На същата 

дата е изготвено постановление за отказ от образуване на досъдебно 

производство.  

 

Пр. пр. № 5457/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор 

Йорданка Дачева. Преписката е образувана на 25.09.2012 г. г. след 

препращане от ОДМВР – Бургас по компетентност. Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 25.09.2012 г.  С 

постановление от 22.10.2012 г. е  постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство. 

 

Пр. пр. № 2825/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор 

Красимира Кателиева.  Преписката е образувана на 19.05.2012 г. по 

повод изпращане от І РУП – Бургас с мнение за прекратяване по чл. 9, 

ал.2 НК. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

19.05.2012 г.  С постановление от същата дата е  постановен отказ от 

образуване на досъдебно призводство.  

 

Пр. пр. № 5300/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Димо 

Маджаров.  Преписката е препратена от РУП – Несебър и е образувана 

на 19.09.2012 г.  в ОП – Бургас. Приложен е протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор от 19.09.2012 г.  С постановление от 25.09.2011 г. 

е  постановено отказ от образуване на досъдебно производство. 

 

Пр. пр. № 5555/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Димо 

Маджаров.  Преписката е изпратена по компетентност от РП - Бургас. 

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 29.09.2012г. 

С постановление от 02.10.2012 г. е  постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство. 

 

Пр. пр. № 857/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Румяна 

Славова.  Преписката е изпратена от РП – Средец в ОП – Бургас по 

компетентност и е образувана на 16.02.2012 г. Приложен е протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор от 17.02.2012 г. С постановление от 

20.02.2012 г. е  постановено отказ от образуване на досъдебно 

производство. 

 

Пр. пр. № 6217/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Ангел 

Ангелов.  Преписката е образувана след препращане от РП – Айтос и е 

получена на 30.11.2011 г.  Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
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прокурор от 01.12.2011 г. От 03.02.2012 г. ОП – Бургас е продължила 

срока за разследване с 4 месеца. С постановление от 22.08.2012 г. е 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство.  

 

Пр. пр. № 1307/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Петя 

Кралева.  Преписката е образувана на 28.02.2011 г. Приложен е протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор от 28.02.2011 г. С постановление от 

30.05.2011 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 

производство. 

 

Пр. пр. № 37/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Огнян 

Стоянов.  Преписката е получена по компетентност от РП – Царево на 

04.01.2012 г. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

05.01.2012 г. С постановление от 25.01.2012 г. е  постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство. 

 

Пр. пр. № 3636/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Керка 

Дюлгерска.  Преписката е изпратена от РП – Бургас по компетентност. 

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 28.06.2012 г. 

С постановление от 05.11.2012 г. е  постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство.  

 

Пр. пр. № 1899/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор 

Гергана Илиева. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

от  08.04.2011 г. С постановление от 20.07.2011 г. е  постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство.  

 

Пр. пр. № 3575/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор 

Весела Пеева.  Преписката е образувана на 05.07.2011 г. /изпратена от 

Митница – гр. Бургас/. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор от 06.07.2011 г. С постановление от 19.07.2011 г. е постановен 

отказ от образуване на досъдебно производство, като в постановлението 

не е упоменато същото да бъде изпратено на административно-

наказващия орган за налагане на административно наказание. 

 

Пр. пр. № 3353/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор 

Красимира Стефанова.  Преписката е получена от Агенция „Митници” - 

Бургас  на 22.06.2011 г.. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор от 23.06.2011 г. – Станимир Христов, а от 27.06.2011 г. – 

Кремена Стефанова – преразпределена на база негово становище.  С 
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постановление от 29.07.2011 г. е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство, след което преписката е изпратена на 

администратвно-наказващия орган за налагане на административно 

наказание. 

 

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. 1144/2012г. на ОП – Бургас. Прокурор Галина Колева. 

Отказ за образуване от 12.06.2012 г. на ОП – Бургас на основание чл. 

213, ал.1 от НПК. Постъпила жалба от 22.06.2012 г. в ОП – Бургас – 

атакувано е постановлението на ОП – Бургас. На 28.06.2012 г. 

преписката е изпратена по компетентност заедно с жалбата. С 

постановление на АП – Бургас от 13.07.2012 г. е потвърдено 

постановлението на ОП – Бургас. С постановление от 22.10.2012 г. на 

ВКП постановленията на АП и ОП – Бургас са потвърдени.  

 

Пр. пр. 457/2011 г. на ОП – Бургас. Прокурор Ангел Георгиев. На 

25.01.2011 г. е изпратена преписката на РП – Бургас ведно с жалба срещу 

постановление за отказ за образуване на досъдебно производство на РП – 

Бургас. С постановление от 07.02.2011 г. е  потвърдено постановлението 

на РП - Бургас за отказ за образуване на досъдебно прозводство. С 

постановление от 24.03.2011 г. на АП – Бургас е потвърдено 

постановлението на ОП – Бургас. 

 

 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: 

Назначаването на проверки по преписки в началото на 2011 г. в 

ОП - Бургас се е извършвало съгласно действалото тогава Указание 

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

2011г. и през цялата 2012 г. -  съгласно Инструкция 89/2011г. на главния 

прокурор и министъра на вътрешните работи за провеждане на 

предварителните проверки.   
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Преписките в Окръжна прокуратура – Бургас се решават от 

прокурорите в установения срок. Към всяка от преписките се прилага 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. 

В  постановленията за отказ да се образува досъдебно 

производство, с които се прекратяват преписките, се указва 

възможността за обжалването им пред по-горестоящата 

прокуратура. 

Прокурорите от ОП – Бургас нямат единна практика в случаите, 

когато е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 

след което преписката следва да бъде изпратена на администратвно-

наказващия орган за налагане на административно наказание: в някои 

случаи в постановленията е упоменато, че преписката следва да се 

изпрати за налагане на административно наказание и тя е изпратена, в 

други – не е изпратена, а в трети –  в постановлението това даже не е 

вписано. 

Движението на преписките се отразява пълно и точно  във 

входящия дневник, с много малко изключения. 

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство, преписките ведно с постъпилите 

жалби  се администрират своевременно и изпращат на АП – Бургас по 

компетентност.  

 

 Инстанционни преписки 

 

 Общият брой на инстанционните решения на Апелативна 

прокуратура – гр. Бургас по преписки на Окръжна прокуратура, 

които са приключили с постановление за отказ от образуване на 

досъдебно производство за 2011 г е 21, а за 2012 г. – 24. От тях през 2011 

г. – отменени 2 постановления, а потвърдени  - 19. През 2012 г. са 

отменени 9, а всички останали са пътвърдени – 15.  

 

Докато през 2011 г. отменените от АП – Бургас откази на ОП – 

Бургас от образуване на досъдебно производство са 9,5 %, то през 2012 

г. те възлизат на 37,5 %, което налага извода за непрецизиране от 

страна на прокурорите в ОП – Бургас на съответните откази от 

образуване на досъдебно призводство.  

 

Съгласно представените от ОП – Бургас Справки № 2 за 2011 и 

2012 г. инстанционни решения на Апелативна прокуратура по 

преписки на Окръжна прокуратура, които са приключили с  
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резолюции по чл. 4 и чл. 5 от  Инструкция № И 89/10.03.2011г. за 

проверявания период  не са постановявани.      

         

 Инстанционните  решения на Окръжна прокуратура  по 

преписки на районните  прокуратури, които са приключили с 

постановление за отказ от образуване на досъдебно производство за 

2011 г. са  общо  469, като от тях отменени са 62 , а потвърдени са 407 

постановления. За 2012 г. данни са както следва: общо решения – 474, 

отменени 38, потвърдени 436. 

           

Инстанционните  решения на Окръжна прокуратура  по 

преписки на районни прокуратури, които са приключили с  

резолюции по чл. 4 и чл. 5 от  Инструкция № И 89/10.03.2011г. за 2011 

г. общо са  42, от които 9 са отменени, а 33 – потвърдени. През 2012 г. – 

са постановени общо 73, от които отменени – 19, потвърдени – 54. 

 

Констатира се процентно увеличаване на постановленията за 

отмяна на резолюции от 21,4 % - през 2011г. на 26,5 – през  2012  г. 

Прави впечатление изключително високият процент отменени 

резолюции по преписки на РП – Бургас: през 2012 г. – от 51 /общо за РП 

– Бургас/ – 34 са потвърдени, а 17 – са отменени, т.е. една трета – 33,3 

%. За сравнение: през 2011 г. общо на РП – Бургас се падат 31 

постановления, като само по 5 от тях е постановена отмяна на 

резолюцията /15,1 %/. Налага се изводът за стриктно осъществен 

процесуален контрол от страна на Окръжна прокуратура – гр. Бургас  

по наблюдаваните преписки. 

Нерешени в едномесечен срок инстанционни преписки  няма. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки: 

 

Пр. пр. 4088/2010г. на ОП – Бургас. Прокурор Величка Костова. 

С постановление на АП – Бургас от 25.01.2011 г. по разпореждане на 

ВКП е извършен служебен инстанционен контрол върху постановление 

изх. № 4088/16.12.2010 г. на ОП – Бургас, с което е потвърдено 

постановлението на ОП – Бургас. 

 

Пр. пр. 2045/2012г. на ОП – Бургас. Прокурор Румяна Славова. С 

постановление на АП – Бургас от 04.06.2012 г. е извършен служебен 

инстанционен контрол върху постановление от 03.05.2012 г. на ОП – 

Бургас, с което е потвърдено постановлението на ОП – Бургас. 



31 

 

 

Пр. пр. 406/2011г. на ОП – Бургас. Прокурор Румяна Славова. С 

постановление на АП – Бургас от 27.06.2011 г. е извършен служебен 

инстанционен контрол върху постановление за отказ от 17.05.2011 г. на 

ОП – Бургас, с което е потвърдено постановлението на ОП – Бургас. 

 

Пр. пр. 1348/2012г. на ОП – Бургас. Прокурор Ангел Георгиев. 

Отказ за образуване от 22.05.2012 г. на ОП – Бургас на основание чл. 

213, ал.1 от НПК. С писмо, получено на 01.06.2012 г. в ОП – Бургас 

Апелативна прокуратура – гр. Бургас е изискала преписката като същата 

е изпратена в АП на 05.06.2012 г. С постановление на АП – Бургас от 

19.06.2012 г. е потвърдено постановлението на ОП – Бургас. 

 

Пр. пр. 2260/2010г. на ОП – Бургас. Прокурор Елка Добрикова. 

Отказ за образуване от 08.11.2010 г. на ОП – Бургас. По разпореждане от 

17.01.2011 г. на ВКП е извършен инстанционен контрол върху 

преписката от АП – Бургас. С постановление на АП – Бургас от 

14.02..2011 г. е потвърдено постановлението на ОП – Бургас.  

 

Пр. пр. 210/2011 г. на ОП – Бургас. Прокурор Огнян Стоянов. С 

писмо от 12.01.2011 г. е изпратена жалба срещу резолюция от 04.01.2011 

г. на РП – Карнобат. С постановление от 10.02.2011 г. резолюцията е 

отменена. С писмо от 25.02.2011 г. преписката е поискана от АП – Бургас 

за послужване. С постановление от 17.03..2011 г.  на АП – Бургас 

постановлението на ОП е отменено.  

 

Пр. пр. 624/2011 г. на ОП – Бургас. Прокурор Весела Пеева. На 

04.02.2011 г. е постъпила жалба срещу постановление за прекратяване на 

наказателно производство на РП – Бургас. С постановление от 12.04.2011 

г. е  отменено постановлението на РП - Бургас за прекратяване на 

наказателно производство.  

 

Пр. пр. 6096/2010 г. на ОП – Бургас. Прокурор Елка Добрикова. 

На 24.11.2010 г. е постъпила жалба ведно с преписката срещу 

постановление за отказ за образуване на досъдебно производство от 

25.09.2010 г. на РП – Несебър. С постановление от 07.01.2011 г. е  

отменено постановлението на РП - Несебър за отказ за образуване на 

досъдебното производство.  
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Пр. пр. 5255/2010 г. на ОП – Бургас. Прокурор Георги Кузманов. 

На 07.10.2010 г. е постъпило становище ведно с жалба ведно с 

преписката  срещу постановление за отказ за образуване на досъдебно 

производство от 23.09.2010 г. на РП – Карнобат. С постановление от 

09.11.2010 г. на ОП - Бургас е  отменено постановлението на РП - 

Карнобат  за отказ за образуване на досъдебното производство.  

 

Пр. пр. 6670/2010 г. на ОП – Бургас. Прокурор Петя Кралева. На 

22.12.2010 г. е постъпила жалба ведно с преписката срещу постановление 

за отказ за образуване на досъдебно производство на РП – Айтос. С 

постановление от 23.02.2011 г. е  отменено постановлението на РП  за 

отказ за образуване на досъдебното производство.  

 

Пр. пр. 6656/2011 г. на ОП – Бургас. Прокурор Керка Дюлгерска. 

На 28.12.2010 г. е изпратено жалба срещу постановление за отказ от 

образуване на досъдебно производство на РП – Бургас в ОП – Бургас. С 

постановление от 27.01.2011 г. е  потвърдено постановлението на РП  - 

Бургас за отказ за образуване на досъдебно производство. 

 

Пр. пр. 6664/2010 г. на ОП – Бургас. Прокурор Керка Дюлгерска. 

На 29.12.2010 г. е изпратена преписката  от РП – Средец в ОП - Бургас за 

служебна проверка съгласно указание № 350/06 на АП – Бургас. С 

постановление от 06.01.2011 г. е  потвърдено постановлението на РП  - 

Средец за отказ за образуване на досъдебно производство. 

 

На случаен принцип бяха проверени и пр.пр. №5852/2011, № 

6444/12, № 2588/2011 и № 531/2011 г. на ОП – Бургас, последните две - 

на прокурор Ангел Георгиев. По двете преписки се потвърждават 

постановленията съответно на РП – Айтос и РП – Карнобат за отказ от 

образуване на досъдебното производство.  

 

Пр. пр. 301/2011 г. на ОП – Бургас. Прокурор Гергана Илиева. На 

17.01.2011 г. е изпратена преписка на РП – Бургас ведно с жалба срещу 

постановление за отказ за образуване на досъдебно производство на РП – 

Бургас. С постановление от 07.02.2011 г. е  отменено постановлението на 

РП  за отказ за образуване на досъдебно производство. 

 

Пр. пр. 1885/2011 г. на ОП – Бургас. Прокурор Гергана Илиева. 

На 14.04.2011 г. в ОП – Бургас е постъпило становище, ведно с жалба и 

преписката на РП – Карнобат срещу постановление за отказ от 
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31.03.2011 г. за образуване на досъдебно производство на РП – Карнобат. 

С постановление от 18.04.2011 г. е  отменено постановлението на РП  за 

отказ за образуване на досъдебно производство. 

 

Пр. пр. 667/2010 г. на ОП – Бургас. Прокурор Ангелов. На 

22.12.2010 г. е постъпила жалба ведно с преписката срещу постановление 

за отказ за образуване на досъдебно производство на РП – Айтос. С 

постановление от 23.02.2011 г. е  отменено постановлението на РП - 

Айтос за отказ за образуване на досъдебно производство. 

 

Констатира се, че към обжалваните откази  ОП – Бургас  

прилага становища от наблюдаващите прокурори по повод получената 

жалба срещу изготвеното от тях постановление. 

Не винаги във въззивните постановления на ОП – Бургас се 

отразява възможността  за обжалване пред АП – Бургас. 

Установи се, че постъпилите в ОП - Бургас жалби срещу 

постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство се 

администрират своевременно и делата се изпращат незабавно за 

произнасяне на по-горестоящата прокуратура. Изпълняват се 

указанията, дадени при отмяна на постановленията. Движението на 

преписките се отразява коректно. 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП - Бургас, на основание чл.54, ал.1, 

т.2 ЗСВ.2 

 

През 2011 г. в ОП - Бургас са наблюдавани общо 14213  

досъдебни, бързи и незабавни производства, от които 1410 досъдебни 

производства, 7 бързи и 4 незабавни производства. Новообразуваните са 

както следва: досъдебни производства – 709 и  всички бързи и незабавни 

производства, съответно  – 7 бр. и 4 бр.    

През 2012 г. в ОП - Бургас са наблюдавани общо 16664 

досъдебни, бързи и незабавни производства. От тях: 1651 – досъдебни и 

15 – бързи. Новообразуваните досъдебни производства  са  848, а от  

бързите  производства – 13.    

                                           
2 Предвид забраната, установена с чл. 198 от НПК, движението на конкретно проверените 

досъдебните производства не се публикува. 
3 В този брой не влизат спрените ДП от  предходни години, а тези, които са наблюдавани 

от няколко прокурори, са отчетени на всеки от тях /Съгласно приложената Справка № 3/ 
4 Важи като по т.2 
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През 2012 г. се е увеличил ръстът на наблюдаваните производства 

/със 17, 2%/ като може да се констатира незначителен спад /в 

процентно съотношение/ на новообразуваните  производства. 

 

Приключени от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове през 2011 г.  са  865 досъдебни 

производства и 6 бързи и 4 бр. незабавни производства. През 2012 г. са 

приключени 908 досъдебни производства и 15 бързи производства.   

 

Спрените досъдебни производства  през 2011 г. са общо 171, от 

тях спрени срещу неизвестен извършител – 156, спрени срещу известен 

извършител – 15. 

Спрените досъдебни производства през 2012 г. са общо 185, от 

които 172 срещу неизвестен извършител и 13 срещу известен 

извършител. 

 

През 2012 г. се установява запазване на относителния дял на 

спрените досъдебни производства срещу неизвестен извършител и 

намаляване на тези срещу известен извършител спрямо 2011 г., макар 

общият брой на спрените  за 2012 г . да е по-висок. То е следствие от 

по-качественото водене на досъдебните дела и даваните указания от 

прокурорите в насока разкриване на извършителя и действия по 

разследване. 

 

Прекратените наказателни производства  през 2011 г. са общо 

464, от които 60 водени срещу известен извършител и 404 водени срещу 

неизвестен извършител; прекратени поради изтекла давност – 50; 

обжалвани пред съда – 9, от тях отменени – 3; няма обжалвани пред по-

горестояща прокуратура  прекратявания.  

Прекратените наказателни производства  през 2012 г. са общо 

526, от които 40 водени срещу известен извършител и 486 водени срещу 

неизвестен извършител. Прекратени по давност са 58; обжалвани пред 

съда – 10, от тях отменени – 5; обжалвани пред по-горестояща 

прокуратура - 2, от тях няма отменени  постановления за прекратяване 

на наказателното производство. 

 

Обжалваните пред съда прекратени наказателни производства и 

незначителният брой отменени /за 2011 г. – 3, а за 2012 г. – 5/, налага 

изводът, че постановленията за прекратяване, изготвени от 
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прокурорите в ОП - Бургас, са законосъобразни и обосновани. Липсата 

на обжалвани пред по-горестоящата прокуратура постановления за 

прекратяване за 2011 г. и на отменени прекратени наказателни 

производства от по-горестоящата прокуратура през 2012 г. също сочи 

за  подобряване качеството на съдебните актове. 

 

На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 

 

Пр. пр. № 5874/2010 г. по описа на ОП –Бургас, ДП № 628/2010 

г. по описа на МВР – Бургас, ДП № 729/2010 г. по описа на БОП. 

Образувано на 11.11.2010 г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.319б, ал.1 от НК. На 13.01.2011 г. срокът за 

разследване е удължен с 4 месеца от наблюдаващия прокурор. На 

22.2.2011 г. е привлечено в качеството на обвиняем известно лице, а на 

07.03.11 г. – е привлечено друго. С постановление от 21.04.2011 г. на 

прокурор Г. Илиева наказателното производство е прекратено на 

основание чл. 243, ал.1, т.1 от НПК.  Указано е преписи от 

постановлението да се изпратят на заинтересованите лица. 

 

Пр. пр. № 1909/2011 г. по описа на ОП –Бургас, ДП № 02-

196/2011 г. по описа на ІІ - РПУ на МВР – гр. Бургас, ДП № 187/11 г. 

на БОП. Образувано на 11.04.2011 г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. С постановление от 01.12.2011 г. 

ОП – Бургас наказателното производство се прекратява на основание чл. 

9, ал.2 от НК.  Указано е препис да се изпрати на  потърпевшото лице. 

 

 Пр. пр. № 4399/2010 г. по описа на ОП – Бургас, ДП № 06-

293/2010 г. по описа на РПУ на МВР – гр. Айтос, ДП № 612/10 г. на 

БОП. Образувано на 16.08.2010 г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК. На 17.09.2010 г. с постановление 

ОП – Бургас е приела по подсъдност въпросното дело. С постановление 

от 21.03.2011 г. на ОП – Бургас наказателното производство се 

прекратява на основание чл. 24, ал.1 т. 1 от НПК. Указано е преписи да се 

изпратят на обвиняемия и потърпевшото лице. Постановлението не е 

обжалвано.  

 

 Пр. пр. № 4898/2011 г. по описа на ОП – Бургас, ДП № 02-

1325/2011 г. по описа на ІІ - РПУ на МВР – гр. Бургас, ДП № 583/11 г. 

на БОП. Образувано на 18.09.2011 г. срещу известен извършител за 
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престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4 от НК. С постановление от 20.09.2011 

г. НП се прекратява на основание чл.24, ал.1 т. 1НПК. Указано е преписи 

да се изпратят на обвиняемия и потърпевшото лице. Приложени са 

обратните разписки след уведомяването. 

 

Пр. пр. № 6426/2010г. по описа на ОП – Бургас, ДП № 07-

635/2010 г. по описа на РПУ на МВР – гр. Карнобат, ДП № 785/10 г. 

на БОП. Образувано на 12.12.2010 г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. С постановление от 

23.06.2011 г. ОП – Бургас /прокурор Р. Славова/ наказателното 

производство се прекратява на основание чл.24,ал.1, т.1 от НПК. Указано 

е преписи да се изпратят на обвиняемия и потърпевшото лице, като са 

приложени обратните разписки. 

 

Пр. пр. № 6644/2010г. по описа на ОП – Бургас, ДП № 684/2010 

г. по описа на ОД на МВР – гр. Бургас, ДП № 824/10 г. на БОП. 

Образувано на 28.12.2010 г. срещу известен извършител за престъпление 

по чл. 214, ал.2, т.1 от НК. С постановление от 11.04.2011 г. ОП – Бургас 

/заместник-окръжен прокурор Ангел Георгиев/ наказателното 

производство се прекратява на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. 

Указано е преписи да се изпратят на обвиняемия и потърпевшото лице, 

за което са приложени и обратни разписки. 

 

Пр. пр. № 3493/2010г. по описа на ОП – Бургас, ДП № 06-

392/2010 г. по описа на РПУ на МВР – гр. Айтос, ДП № 754/10 г. на 

БОП. Образувано на 24.11.2010 г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл. 248а, ал.2 от НК. С постановление от 14.04.2011 г. 

ОП – Бургас /прокурор - В. Костова/  наказателното производство се 

прекратява на основание чл.24, ал.1, т.4 от НПК. Указано е преписи да се 

изпратят на обвиняемия и потърпевшото лице, като са приложени 

обратните разписки. По преписката е осъществена служебна проверка 

от АП – Бургас. С постановление от 17.05.2011 г. е потвърдено 

постановлението на ОП – Бургас. 

 

Пр. пр. № 5848/2019г. по описа на ОП –Бургас, ДП № 130/200 

9г. по описа на РПУ на МВР – гр. М. Търново, ДП № 639/09 г. на 

БОП. Образувано на 26.11.2009 г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл. 242, ал.1, б. „б” от НК. На 16.04.2010 г. пристигнало 

в ОП – Бургас с мнение за предаване на съд.С постановление от 

02.06.2011 г. ОП – Бургас  - Ангел Ангелов/ се прекратява НП на 
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основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Указано е преписи от постановлението 

да се изпратят на обвиняемия, постановено е връщане на автомобили, 

изпратен е препис и на МВР за вдигане на ограничителната мярка. 

 

Пр. пр. № 3472/2010г. по описа на ОП –Бургас, ДП № 103/2010 

г. по описа на ОСО – гр. Бургас, ДП № 677/10 г. на БОП. Образувано 

на 20.10.2010 г. срещу известен извършител за престъпление по чл. 248а, 

ал.2 от НК. С постановление от 30.05.2011 г. ОП – Бургас /прокурор 

Димо Маджаров/ на основание чл.24,ал.1, т.1 от НПК наказателното 

производствое прекратено. Указано е преписи да се изпратят на 

обвиняемия, АП – Бургас и ВКП. Приложени са обратните разписки. 

  

Проверени са и пр.пр. №4270/2099 г., пр.пр. №3520/2011 г., 

пр.пр. №,2070/10 г, пр.пр. № 3493/10 г., пр.пр. № 4874/12 г., пр.пр.№ 

3525/2011 г., пр.пр. № 2534/12 г., пр.пр. №  3515/11 г., пр.пр. № 3578/12 

г., пр.пр. №3406/12 г., пр.пр. №6478/11 г., пр.пр. №4072/12 г., пр.пр. 

№3712/12 г., пр.пр. № 4502/2011, пр.пр. № 4856/09 г. 

 

Проверяващият екип от ИВСС установи, че в постановленията на 

прокурорите от ОП – Бургас за прекратяване на наказателното 

производство се указва уведомяване на заинтересованите лица, като 

към всички дела се прилагат и обратните разписки. 

 

Удължаване на срока на разследване по досъдебните 

производства: 

 

Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване 

срока на разследване през 2011 г. – общ брой –1060, от които 

уважени – 1040, а неуважени – 20; през 2012 г. общият брой на 

исканията е 1193, от които са уважени 1157, а неуважени са 36. 

Направените искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на съответната прокуратура за 2011 г.  възлизат общо 

на 492, а през 2012 г. – 498,  като и през двете години всички са 

уважени. 

През 2011 г. са направени 828 искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на по – горестоящата 
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прокуратура, от които не са уважени само 2; през 2012 г. броят на 

тези искания е  950, като не е уважено 1 искане.  

 

При проверката на конкретни досъдебни производства се 

установи, че исканията за удължаване на срока на разследване до 

административния ръководител на съответната прокуратура и до 

ръководителя на горестоящата прокуратура се  изготвят съобразно 

изискванията на НПК, в указания срок, но не винаги тези искания са 

добре мотивирани. 

 

Възобновените наказателни производства през 2011са общо 68, а 

през 2012г. – 88 бр. 

 

Ръстът на възобновените дела за проверявания период е 

относително стабилен. Спазва се процесуалният срок за възобновяване 

на наказателните производства. 

 

 Беше извършена проверка на досъдебни производства, по които 

наказателното производство е спирано и възобновявано:  

 

Пр. пр. № 3543 /2011 г.  по описа на ОП – Бургас, ДП № 03-

326/2011 г. по описа на РУП – Камено, ДП № 352/11 по описа на ОП – 

Бургас. Прокурор Галина Колева. Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор от ОП –  Бургас на 06.07.2011 г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК. 

…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. 

 

Пр. пр. № 5686 /2010 г.  по описа на ОП – Бургас, ДП № 

442/2003 г. по описа на ОСО - Бургас, ДП № 725/10 на ОП – Бургас. 

Прокурор Галина Колева. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на 20.05.2003 г. от РП - Бургас срещу известен 

извършител за престъпление по чл. 311, ал.1 от НК. … В 

постановлението за спиране е указано делото да остане на съхранение в 

ОП – Бургас, т.е. спазена е т. 20 от Указание на ВКП Изх.№ И-

55/14.02.08г., коригирано с писмо Изх.№ И-55/01.04.08г. и допълнено от 

Указание № И-55/20.03.2009г. и заповед на главния прокурор № ЛС – 
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103/21.01.2010г. във връзка с действията по спрените наказателни 

производства. 

  

Пр. пр. № 3516/2011 г.  по описа на ОП – Бургас, ДП № 96/2011 

г. по описа на ОСО - Бургас, ДП № 372/11 на ОП – Бургас. Прокурор 

Огнян Стоянов. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор от ОП –  Бургас на 02.07.2011 г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК. … 

Очевидно е, че издаването на цитираната заповед е непосредствено 

преди началото на настоящата проверка и със същата се цели 

прекратяване практиката на неспазване на Указание на ВКП Изх.№ И-

55/14.02.08г., коригирано с писмо Изх.№ И-55/01.04.08г. и допълнено от 

Указание № И-55/20.03.2009г. и заповед на главния прокурор № ЛС – 

103/21.01.2010г. във връзка с действията по спрените наказателни 

производства и по специално т. 20, съгласно която „спрените на 

основание чл. 244, ал.1, т.1 и т.3 от НПК досъдебни производства, се 

съхраняват в прокуратурата”. 

  

Пр. пр. № 3774 /2011 г.  по описа на ОП – Бургас, ДП № 03-

326/2011 г. по описа на РУП – Камено, ДП № 352/11 на ОП – Бургас. 

Прокурор Галина Колева. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор от ОП –  Бургас на 06.07.2011 г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК. … 

Констатират се действия от страна на прокурора съгласно Указания 

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

България. 

 

Пр. пр. № 3840/2009 г.  по описа на ОП – Бургас, ДП № 431/09 г. 

по описа на ОДМВР -  гр. Бургас, ДП № 459/09 на ОП – Бургас. 

Прокурор Керка Дюлгерска. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор от ОП –  Бургас на 28.08.2009 г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл. 255, ал. 3 от НК. Делото е 

спряно на 05.07.2011 г. с постановление на ОП – Бургас на основание чл. 

244, ал.1, т.3 от НПК, като изрично е отбелязано делото да се изпрати 

на разследващия полицай при ОДМВР, което представлява неспзване на 

Указание на ВКП Изх.№ И-55/14.02.08г., коригирано с писмо Изх.№ И-

55/01.04.08г. и допълнено от Указание № И-55/20.03.2009г. и заповед на 

главния прокурор № ЛС – 103/21.01.2010г. във връзка с действията по 

спрените наказателни производства и по специално т. 20, съгласно 

която „спрените на основание чл. 244, ал.1, т.1 и т.3 от НПК 
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досъдебни производства, се съхраняват в прокуратурата. … В 

постановлението за възобновяване е даден срок за разследване два 

месеца – налице е неспазване на Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. 

на Главния прокурор на Република България. 

 

Пр. пр. № 3543 /2011 г.  по описа на ОП – Бургас, ДП № 03-

326/2011 г. по описа на РУП – Камено, ДП № 352/11 на ОП – Бургас. 

Прокурор Галина Колева. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор от ОП –  Бургас на 06.07.2011 г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК.  … 

Действията на прокурор Колева са при спазване на Указания № 

9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния прокурор на Република България. 

 

Пр. пр. № 6494 /2010г.  по описа на ОП – Бургас, ДП № 5/2012 г. 

по описа на ОСО - Бургас, ДП №820/10 на ОП – Бургас. Прокурор 

Дарин Христов. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор от РП –  Бургас на 12.01.2010 г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 227б, ал. 2 от НК. … 

Налице е неспазване на Указание на ВКП Изх.№ И-55/14.02.08г., 

коригирано с писмо Изх.№ И-55/01.04.08г. и допълнено от Указание № 

И-55/20.03.2009г. и заповед на главния прокурор № ЛС – 103/21.01.2010г. 

във връзка с действията по спрените наказателни производства и по 

специално т. 20, съгласно която „спрените на основание чл. 244, ал.1, 

т.1 и т.3 от НПК досъдебни производства, се съхраняват в 

прокуратурата”. 

С писмо на заместника на административния ръководител 

прокурор Росица Дапчева от 03.06.2013 г. делото е изискано в ОП – 

Бургас с оглед съхраняването му в същата прокуратура до възникване 

основание за възобновяването му съгласно Заповед № РД-04-

46/31.05.2013 г. на административния  ръководител.  

   

Пр. пр. №  983/2004 г.  по описа на ОП – Бургас, ДП № 225/07 г. 

по описа на ОДМВР - Бургас, ДП № 529/07 на ОП – Бургас. Прокурор 

Величка Костова. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор от ОП –  Бургас  през 2007 г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл. 255 от НК. Делото е спряно на 

05.07.2012 г. с постановление на ОП – Бургас на основание чл. 244, т.1, 

т.3 от НПК. като изрично е указано досъдебното производство да се 

изпрати на разследващия орган. /Указание на ВКП Изх.№ И-55/14.02.08г. 

не е спазено/. С постановление от 07.06.2013 г. делото е възобновено 
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като е поискано удължаване на срока от АП - Бургас /спазване на 

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

Република България/. По делото са приложени две справки относно 

конкретно извършени ОИМ с оглед възобновяване на досъдебното 

производство. 

 

В някои от постановленията на прокурорите от ОП – Бургас се 

изписва единствено прокурорският номер, като не се отразява номера 

на досъдебното производство по описа на съответното РПУ. 

Наблюдателните производства по спрените досъдебни 

производства са оформени и комплектовани според изискванията и по 

приложения опис може да се направи справка по образуването и 

движението на досъдебните производства. Описани са и размерът на 

сроковете по вече възобновени досъдебни производства, както и 

датите на спирането на същите. Към всички дела са приложени и 

карти за състояние на НП към ЦИССС. 

Констатира се, че при спиранията на основание чл. 244, ал.1 т.3 

от НПК  делата се възобновяват в едногодишния срок по чл. 244, ал. 8 

от НПК. 

 

Макар и рядко, установени са случаи при които след  

възобновяване на наказателното производство, наблюдаващият 

прокурор не е искал удължаване на срока за разследване съгласно 

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

Република България. 

 

Проверяващият екип установи неспазване на Указание на ВКП 

Изх.№ И-55/14.02.08г., коригирано с писмо Изх.№ И-55/01.04.08г. и 

допълнено от Указание № И-55/20.03.2009г. и заповед на главния 

прокурор № ЛС – 103/21.01.2010г. във връзка с действията по спрените 

наказателни производства и по специално т. 20, съгласно която 

„спрените на основание чл. 244, ал.1, т.1 и т.3 от НПК досъдебни 

производства, се съхраняват в прокуратурата”. 
Следва да се отбележи, че с писмо на заместника на 

административния ръководител прокурор Росица Дапчева от 

03.06.2013 г. делата са изискани в ОП – Бургас с оглед съхраняването 

им в същата прокуратура до възникване основание за възобновяването 

им съгласно Заповед № РД-04-46/31.05.2013 г. на административния  

ръководител. Очевидно е, че издаването на цитираната заповед е 

непосредствено преди началото на настоящата проверка и със същата 
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се цели прекратяване практиката на неспазване на горецитираното 

Указание. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки на ОП – 

Бургас, спрени срещу неизвестен извършител: 

 

Пр. пр. №1182/2012 г.  по описа на ОП – Бургас, ДП №04-238/12 

г. РПУ – Бургас, ДП № 119/12 г. на ОП - Бургас. Прокурор Кателиева. 

Досъдебното производство е образувано от РУП - Бургас срещу 

неизвестен извършител от 28.02.2012 г. с протокол за разпит за 

престъпление по чл. 249, ал.1, вр. чл. 26 от НК. С постановление от 

05.07.2012 г. наказателното производство е спряно. … 

Пр. пр. №1125/2012 г.  по описа на ОП – Бургас, ДП №60/12 г. 

поописа на  ОСО при БОП, ДП № 197/12 г. на ОП - Бургас. Прокурор 

Кателиева. С постановление от 19.06.2012 г. наказателното производство 

е спряно. … 

 

Проверени са и следните преписки срещу неизвестен извършител: 

пр.пр. № 859/2012 г., пр.пр. №3222/201 г., пр.пр. № 6042/2011 г., пр.пр. 

№  427/2012 г.,  пр.пр. № 685/2012 г., пр.пр. №3936/12 г., пр.пр. № 

682/12 г., пр.пр. № 4992/11 г., пр.пр. №  6457/11 г., пр.пр. № 3936/11 г., 

пр.пр. № 4238/11 г., пр.пр. №  4746/11 г. - всички по описа на ОП – 

Бургас. 

 

От така проверените преписки на ОП – Бургас, спрени срещу 

неизвестен извършител, следва да се отбележи, че постановленията 

за спиране са мотивирани, законосъобразни, обосновани, като са дадени 

задължителни указания на органите на полицията за издирване на 

извършителя. Изисквани са актуални справки от полицията, както и 

изготвяне на календарни планове за предприетите издирвателни 

мероприятия. Преписките са оформени систематично, хронологично и 

имат прегледен вид. По всички преписки е приложена карта от ЦИССС. 

Констатира се, че по преписките липсват планове за ОИМ с цел 

установяване на изършителя. В редки изключения, се изпраща справка с 

бланкетен вид, че няма основание за възобновяване на досъдебното 

производство, без към тях да са посочени предприетите и извършени 

оперативно-издирвателни мероприятия! 
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В ОП – Бургас през 2011 г. са наблюдавани 18 бр. наказателни 

производства на специален надзор, а през 2012 г. – 20, всички те са 

подробно описани в раздел 12 на съответната Справка № 3. 

 

Следва да се отчете факта, че 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. 

25 от раздел V „Преходни разпоредби” от посоченото Указание са 

отменени Заповед № ЛС - 2184/30.05.2007г. на Главния прокурор на 

Република България и противоречащите му части от Заповед № 

3202/25.09.2008г. на Главния прокурор.  

Отменени са 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. По делата, взети на специален надзор с 
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изрично разпореждане на Главния прокурор прокурорите от Окръжна 

прокуратура осъществяват функциите на надзорен прокурор само, 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 Окръжна прокуратура – Бургас. 

 

Просрочени преписки 

 

При извършване на планова проверка на ОП – Бургас и изисканата 

към момента справка от прокуратурата се установи, че към 11.06.2013 г. 

нерешени от прокурор в едномесечния срок са общо 10 досъдебни 

производства /Виж приложената към Акта справка/. 

 

Прави впечатление, че по четири от тях наблюдаващ прокурор е 

заместник административният ръководител заместник окръжния 

прокурор Ангел Георгиев. 

 

1. Вх. № 2079/2007 г. по дознание № 310/07 г. по описа на 

ОДМВР – Бургас. Преписката е заведена на 15.08.2007 г. за 

престъпление по чл. 256, ал. 1, т.6 от НК като материалите са изпратен от 

ОДМВР – Бургас. … 

 

2. Вх. № 7489/2007 по описа на ОП – Бургас, ДП № 476/2007 г. на 

ОДМВР – Бургас. Заведена на 04.07.2007 г. в ОД на МВР – Бургас за 

престъпление по чл. 321, ал.3, вр. ал.2 и ал.1 от НК и изпратена в ОП - 

Бургас на12.02.2009 г. като на същата дата е разпределена на 

наблюдаващия прокурор и са взети мерки за неотклонение от ОС – 

Бургас. … 

 

3. Вх. Пр. № 4276/2009 г. по дознание  № 34/2010 по описа на СО 

при БОП. Преписката е заведена на 09.09.2009 г. след подаден сигнал и 

същият ден е разпределена на наблюдаващия прокурор. След извършена 

проверка на 25.05.2010 г. с постановление е образувано досъдебно 
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производство за разследване от дознател при ОДМВР – Бургас по чл. 

282, ал.1 от НК. … 

 

4. Вх. пр. № 4976/2009 г. по дознание № 57/2012 г. Заведена на 

14.10.2009 г. Препратена по компетентност от друга прокуратура и е 

заведена на същата дата в ОП - Бургас. На 15.10.2009 г . е разпределена 

на наблюдаващия прокурор. На 23.10.2009 г. е последвало възражение за 

компетентност. На 03.11.2009 г. е постановено образуване на досъдебно 

производство за разследване от дознател. … 

Предвид гореизложеното могат да се направят следните изводи: 

 

По четирите преписки е допуснато нарушение, изразяващо се в 

бездействие – неизпълнение на служебните задължения от страна 

на прокурор Георгиев и неспазване на процесуалните срокове, като 

след приключване на досъдебните производства същият не е 

упражнил правомощията си в предвидения от чл. 242, ал.3 от НПК 

срок. 

По този начин неоправдано е забавено производството и 

срокът за разследване е твърде продължителен, с което е нарушен 

чл. 22 от НПК. В тази връзка е и чл. 6 от Конвенцията за защита 

правата на човека и основните свободи, според който ”всяко лице 

при определянето на неговите граждански права и задължения или 

при наличието на каквото и да е наказателно обвинение срещу него 

има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в 

разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в 

съответствие със закона”. Налице е неоправдано забавяне, с което се 

създават реални предпоставки за търсене на обезщетение по реда на 

глава ІІІа от ЗСВ от пострадалите лица, доколкото практиката на 

Европейския съд по правата на човека е, че за неоправдани забавяния 

по вина на властите се дължи обезщетение за продължителността 

на наказателното производство  и нарушаване на изискването за 

разумен срок  по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС. 

 

Останалите шест просрочени досъдебни производства се 

наблюдават от следните прокурор: Д. Петров – пр.пр. № 5215/2007 г. – 

от 14.03.2013 г.; пр.пр. № 2307/2011 г. – от 21.11.2012 г.; прокурор Е. 

Добрикова – пр.пр. № 5550/2009 г. – от 03.04.2013 г.; пр.пр. № 6272/2010 

г. – от 11.03.2013 г.; пр.пр. № 2524/2012 г. – от 29.04.2013 г.; прокурор 

О.Стоянов – пр.пр. №1466/2012 г. – от 01.04.2013 г. 
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Констатира се липса на организация за ускоряване 

приключването на просрочените дела както от страна на 

административния ръководител окръжен прокурор г-жа Калина 

Чапкънова, така и от страна на заместник административния 

ръководител – заместник окръжен прокурор – г-н Ангел Георгиев. 

Нещо повече, последният ръководи надзора по досъдебното 

производство и освен, че има просрочени дела, носи пряка 

отговорност по организацията на работата по приключването на 

делата по съответния надзор. 

Следва да се отчете и фактът, че по сигнал № 798/2011 г. по 

описа на ИВСС за нарушения по пр.пр. № 6131/2010 г. по описа на ОП – 

Бургас Ясен Тодоров в качеството си на инспектор в ИВСС е дал 

препоръки по повод работата на прокурор Георгиев по цитираното 

дело в насоки за по-бързото приключване на производството със 

задължение да уведомява ИВСС за хода му като изпраща и копия от 

постановените прокурорски актове. Към административния 

ръководител на ОП – Бургас е била отправена препоръка за 

упражняване на правомощията по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ при преценка за 

извършено дисциплинарно нарушение.5 

 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2011 г. в ОС – Бургас са внесени общо 147 обвинителни акта, 

от които: по образувани досъдебни производства през проверявания 

период – 37, а по образувани  в предходни години – 110.  

През 2012 г. в ОС – Бургас са внесени 138 обвинителни акта: по 

образувани досъдебни производства през проверявания период  - 40, а по 

образувани в предходни години – 98. 

 

Върнатите от съда дела през 2011 г. с внесени обвинителни 

актове  общо са 19,  от които 14 – с разпореждане /от тях 4 бр. са 

протестирани, като само 1 протест е уважен, а останалите 3 – неуважни/  

а 5 – с определение на съда. 

                                           
5 С  писмо изх. № А-01-79/2013 г. по повод искане от ВСС ИВСС е уведомил г-н Тодоров в 

качеството му на Председател на комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” 

за постъпилите жалби срещу прокурор Ангел Георгиев. 
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През 2012 г. от съда са върнати 316 дела с внесени обвинителни 

акта. От тях 24 са върнати с разпореждане /от тях протестирани са 8, от 

които 1 протест е уважен, 5 не са уважени, 1 е оттеглен и 1 е върнат 

като просрочен/, а 6 – с определение на съда.  

 

Високият брой на върнатите с разпореждане на съда дела 

показва, че същите са необосновани, немотивирани, с допуснати 

процесуални нарушения в досъдебното производство, какъвто е и 

изводът, направен в доклада на проверяваната прокуратура. 

В тази връзка, в рамките на комплексната ревизия на ОП – Бургас 

от прокурори от АП – Бургас за 2011 г.  е извършена проверка относно 

спазването на Указание №154/28.03.2012г. на Главният прокурор на 

Република България за подобряване на организацията на работа в 

Прокуратурата на Република България с цел намаляване на 

върнатите от съда дела за доразследване и на оправдателните 

присъди. Констатирано е, че като цяло указанието се спазва - издадена 

е Заповед №РД-04-45/18.04.2012г. на Административният ръководител 

на ОП- Бургас в изпълнение на горепосоченото указание, включително за 

създаване на регистри за постановените оправдателни присъди и 

върнатите дела за доразследване, правилата за анализа им, 

предприемане на мерки за подобряване на работата и правила за 

отчетност, създадени са регистри за оправдателните присъди и 

върнатите от съда в електронен вариант, като е установено, че към 

регистрите не се съдържат становища и доклади по р.ІІ и ІІІ  от 

горепосоченото указание. Дадени са указания на Административният 

ръководител на ОП - Бургас и на отговорника по наказателно-съдебния 

надзор и още по време на ревизията е започнало изготвяне на 

съответните становища и доклади.  

Статистическите данни обаче показват, че взетите мерки са 

формални и не са довели до реален положителен резултат, тъкмо 

обратното – броят на върнатите от съда дела расте. 

 

Решените от съда дела през 2011 г.  по обвинителен акт са общо 

98. От тях: 

                                           
6 Съгласно Справка № 4 в общия брой върнати от съд обвинителни актове са включени и 10 броя 

произнасяния на съда с връщане по обвинителни актове, които са били внесени в предходния отчетен период. Също така 

един обвинителен акт  се отчита като върнат от съда на трима прокурори, тъй като и внасянето е направено от тях.  
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Осъдителни присъди по общия ред – 36; от тях протестирани – 

3 /и трите протеста са неразгледани от АС-Бургас към края на 2011 г./ 

Оправдателни присъди по общия ред – 3 /от тях протестирани 

са  2, като единия протест е неразгледан от АС-Бургас към края на 2011 

г., а по другия АС-Бургас отменя оправдателната присъда и връща 

делото на ОС-Бургас за ново разглеждане/. 

 

През 2012 г. решените от съда дела по обвинителен акт са 109. От 

тях: 

Осъдителни присъди по общия ред - 42, от тях протестирани – 6 

/5 протеста са неразгледани от АС-Бургас към края на 2012 г. и по 1 

протест АС-Бургас се произнася като отменя присъдата на ОС-Бургас и 

връща делото на ОП-Бургас за доразследване/. 

Оправдателни присъди по общия ред – 6 /всичките са 

протестирани, като 1 протест не е уважен, а останалите 5 не са 

разгледани от АС-Бургас към края на 2012 г./. 

 

На случаен принцип бяха проверени дела, по които са внесени  

обвинителни актове в ОС през 2011 г. и 2012 г.: 

 

ПД № 114/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор  Румяна 

Славова. На 14.11.2011 г. досъдебното производство е получено в 

Окръжна прокуратура – Бургас. Внесен обвинителен акт на 08.12.2011 г. 

Приложена е попълнена статистическата карта за обвиняемо лице. 

 

ПД № 62/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Огнян 

Стоянов. На 10.05.2011 г. досъдебното производство е получено в 

Окръжна прокуратура – Бургас. Внесен обвинителен акт на 29.06.2011 г. 

Приложена е попълнена статистическата карта за обвиняемо лице. 

 

ПД №120/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Керка 

Дюлгерска. На 16.11.2011 г. досъдебното производство е получено в 

Окръжна прокуратура – Бургас. Внесен обвинителен акт на 20.12.2011 г. 

Приложена е попълнена статистическата карта за обвиняемо лице. 

 

ПД №115/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Димо 

Маджаров. На 09.11..2011 г. досъдебното производство е получено в 
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Окръжна прокуратура – Бургас. Внесен обвинителен акт на 12.12.2011 г. 

Приложена е попълнена статистическата карта за обвиняемо лице. 

 

ПД № 113/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Георги 

Кузманов. На 31.10.2011 г. досъдебното производство е получено в 

Окръжна прокуратура – Бургас. Внесен обвинителен акт на 07.12..2011 г. 

Приложена е попълнена статистическата карта за обвиняемо лице. 

 

ПД № 125/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Галина 

Колева. На 08.12.2011 г. досъдебното производство е получено в 

Окръжна прокуратура – Бургас. Внесен обвинителен акт на 28.12.2011 г. 

Приложена е попълнена статистическата карта за обвиняемо лице. 

 

ПД № 64/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Станимир 

Христов. На 06.07.2011 г. досъдебното производство е получено в 

Окръжна прокуратура – Бургас. Внесен обвинителен акт на 07.07.2011 г. 

Приложена е попълнена статистическата карта за обвиняемо лице. 

 

Проверени са още и следните ПД: ПД №104/2011 г., ПД 

№121/11г., ПД №124/11г., ПД №116/11г., ПД №105/11 г., ПД №97/11г., 

ПД № 118/11г. 

 

Осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 371 и сл. 

НПК/ - 21 бр. - няма протестирани; 

 

През 2011 г. осъдителни присъди по реда на Глава ХХVІІ от 

НПК /чл.371 и сл. от НПК/ са 21 /няма протестрани/, а през 2012 г. – 23. 

/От тях протестирани -  4, като 2 протеста са уважени, 1 не е разгледан от 

АС-Бургас към края на 2012 г. и по 1 протест АС-Бургас се произнася 

като отменя присъдата и връща делото на ОС-Бургас за ново 

разглеждане/. 

По този ред и през двете години няма оправдателни  присъди. 

 

В случая се касае за стриктното спазване на чл. 371 и сл. НПК от 

страна на прокуратурата и конкретното му прилагане от прокурорите 

с цел бързина на наказателното правораздаване. Липсата на 

оправдателни присъди категорично налага извода, че доказателствения 

материал по делата  е преценен процесуално правилно от 

наблюдаващите прокурори. 
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От извършената проверка на конкретни дела се установи, че при 

изготвянето на обвинителните актове прокурорите не винаги спазват 

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

Няма еднотипност, хронология и система на подреждане на 

папките, което води до непрегледност на самото дело. 

Движението на делата бе проследено и в книгата за внесени 

обвинителни актове, всички данни се отразяват пълно и точно. 

 

Броят на споразуменията в хода на съдебното следствие през 

2011г. е  33. През 2012 г. броят на споразуменията е 36. 

 

Внесените споразумения в съда по чл. 381 от НПК през 2011 г. 

са общо 81, като през същата година са одобрени 64, а неодобрени и 

върнати на прокурора са 14 бр. споразумения. През 2012 г. – общо 

внесени са 56, като в края на периода одобрени от съда са 42 бр., а 12  не 

са одобрени.  

 

На случаен принцип бяха проверени:  

 

СПО №8/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Елгина 

Чалъмова. На 01.02.2010 г. преписката е постъпила в ОП – Бургас с 

мнение за съд. На 21.02.2010 г. споразумението е изпратено в ОС – 

Бургас. Одобрено е на 25.02.2011 г. от съда. 

 

СПО №17/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Кремена 

Стефанова. На 11.04.2011 г. преписката е постъпила в ОП – Бургас с 

мнение за съд. На 20.04..2011 г. споразумението е изпратено в ОС – 

Бургас. Одобрено е на 27.04.2011 г. от съда. 

 

СПО №12/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Гергана 

Илиева. На 01.03.2011 г. преписката е постъпила в ОП – Бургас с мнение 

за съд. На 23.03.2011 г. споразумението е изпратено в ОС – Бургас. 

Одобрено е на 30.03.2011 г. от съда. 

 

СПО № 54/2012г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Елгина 

Чалъмова. На 08.06.2012 г. преписката е постъпила в ОП – Бургас с 

мнение за съд. На 18.06.2012 г. споразумението е изпратено в ОС – 

Бургас. Одобрено е на 19.06.2012 г. от съда. 
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СПО № 13/2012г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Огнян 

Стоянов. На 06.02.2012 г. преписката е постъпила в ОП – Бургас с 

мнение за съд. На 01.03.2012 г. споразумението е изпратено в ОС – 

Бургас. Одобрено е на 11.06.2012 г. от съда. 

 

СПО  № 2/2012г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Ангел 

Георгиев. На 06.01.2012 г. преписката е постъпила в ОП – Бургас с 

мнение за съд. На 11.01.2012 г. споразумението е изпратено в ОС – 

Бургас. Одобрено е на 19.01.2012 г. от съда. 

 

СПО № 1/2012г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Димо 

Маджаров. /В залата се е явила прокурор Калина Чапкънова/. На 

05.01.2012 г. преписката е постъпила в ОП – Бургас с мнение за съд. На 

10.01.2012 г. споразумението е изпратено в ОС – Бургас. Одобрено е на 

13.01.2012 г. от съда.  

 

СПО № 12/2012г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Ангел 

Ангелов. На 20.03.2012 г. преписката е постъпила в ОП – Бургас с 

мнение за съд. На 04.04.2012 г. споразумението е изпратено в ОС – 

Бургас. Одобрено е на 11.04..2012 г. от съда. 

 

СПО № 24/2012г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Георги 

Кузманов. На 14.05.2012 г. преписката е постъпила в ОП – Бургас с 

мнение за съд. На 29.05.2012 г. споразумението е изпратено в ОС – 

Бургас. Одобрено е на 06.06.2012 г. от съда. 

 

СПО № 32/2011 г., № 1341/2010 по описа на ОП – Бургас. С 

протоколно определение от 18.04.2012 г. по дело № 387/2012 г. на 

Специализирания наказателен съд, на три лица са наложени наказания 

„лишаване от свобода”. Определението е влязло в законна сила на 

18.04.2012 г., но същото е получено в ОП – Бургас на 24.01.2013 г. и 

то,  едва след като ОП – Бургас е изискала с писмо от Специализирана 

прокуратура – София да й бъде изпратен заверен препис на 

определението по НОХД № 387/2012 г., тъй като присъдите са заверени в 

книгата по изпълнение на наказанията, но не са изпратени за изпълнение 

от ОП – гр. Бургас, поради наличие на предпоставки по чл. 422 ал.1, т.5 

вр. чл. 348, ал.1 т.1 от НПК. След възобновяване на делото и отменянето 

на определение на ОС Бургас по НОХД № 897/2011г. е образувано ново 

дело в СНС - № 387/12 г. и с лицата е постигнато споразумение, а 

наложените наказания са във връзка с чл. 66 от НК, т.е. не подлежат на 
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изпълнение. В действителност, Указание № 94/26.03.2012 г. за 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на специализирания 

наказателен съд, не съдържа разпоредба, уреждаща конкретния случай. 

Би следвало, за постановяването на конкретното определение в срока по 

чл. 416, ал.5 от НПК да бъде информирана и ОП – Бургас, която да 

приключи  преписката /отразена в книгата по изпълнение на наказанията/ 

по изпълнение на първоначално наложените от ОС – Бургас наказания, 

след което същата да се изпрати за нуждите на ЦИССС. 

 

Проверени са и следните дела, при които са внесени в съда 

споразумения за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК: пр.пр. 

№74/2011г., пр.пр. №75/2011г., пр.пр. № 64/2011 г., пр.пр. №65/2011 г., 

пр.пр. №66/2011 г., пр.пр. №67/2011 г., пр.пр. №71/2011 г., пр.пр. 

№75/2011г., пр.пр. №59/2011 г., пр.пр. №60/2011 г., пр.пр. № 61/2011 

г., пр.пр. №62/2011 г., пр.пр. №63/2011 г. 

 

Към всяка преписка е налично копие от протокола на съда. 

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 всички преписки е приложена карта от ЦИССС, както и копие 

от подписаното от сраните споразумение. 

От проверените разгледани дела по реда на глава 29 – решаване на 

делото със споразумение - е видно, че в съдебно заседание влизат 

същите прокурори, които са изготвили споразумението, което дава 

възможност да се защити позицията на прокуратурата по възможно 

най-добрия начин от прокурора,който познава делото в детайли. 

Предлаганите споразумения обаче не се съгласуват 

предварително нито с административния ръководител, нито с 

неговите заместници. До момента не е издавана и заповед от 

административния ръководител в тази насока. 

Окръжна прокуратура – Бургас застъпва становището, че 

предварителното одобряване на споразумението от страна на 

административния ръководител е  практика, която противоречи на 

закона. Всъщност, може да се обобщи, че това е позицията на 

прокурорите  в  целия апелативен район. Прокурорите от ОП - Бургас 

категорично не са съгласни да представят споразуменията си нито за 

одобрение, нито за съгласуване или пък резолиране от страна на 

административния ръководител. Информирани са, че в Апелативен 
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район – Пловдив тази практика е въведена, където се констатират 

нищожен брой неодобрени от съда споразумения.  

В Ръководство по приложението на НПК на ВКП въз основа на 

Заповед № 935/05.04.2011 г. на Заместника на главния прокурор при ВКП 

Галина Тонева, са включени препоръки изх. № 14939/2009 – ГП/ 

21.03.2011 г. на завеждащ отдел „Съдебен и изпълнение на 

наказанията” при ВКП Людмил Петков за работа при прилагането на 

институтите по глави: глава 27 и глава 29 от НПК. На 

административните ръководители се препоръчва в подходяща форма 

да организират обучението на прокурорите с цел повишаване 

квалификацията им при работа с горепосочените институти. В т. 5, 6 

и 7 от раздел ІІІ /”При сключване на споразумение”/ на писмото са 

развити препоръки по същество, свързани с приложението на чл. 55 т 

НК, чл. 24 във връзка с чл. чл. 23 и 25 от НК, както и касаещи сключване 

на споразумение по чл. 384 от НПК. 

 

 

Предложенията по реда на чл.375 от НПК, за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание при 

условията на чл.78а от НК от ОП – Бургас са както следва:  

През 2011 г. са внесени  46 предложения по реда на чл. 375 от 

НПК. През 2011 г.  общо по този ред са решени 57 бр.  дела, като 45 са 

уважените предложения, 6 бр. – оправдани и прекратени в предвидените 

от закона случаи и 6 бр. са върнати от съда.  

През 2012 г. са общо по този ред са внесени 19 предложения, като 

през същата година решени от съда по този ред са 24 бр. дела, от тях 

уважени – 22, върнати от съда – 2.  

 

На случаен принцип бяха проверени част от досъдебните 

производства, приключени по този ред: 

 

Пр. пр. № 9/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Весела 

Пеева. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Бургас на 30.03.12 г. 

На 11.04.2012 г. е внесено в съда с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание на 

основание на чл. 78а от НК. С решение от 06.06.2012 г. е приложена 

разпоредбата на чл. 78а от НК.  

 

Пр. пр. № 7/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Галина 

Колева. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Бургас на 
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15.03.2012 г. На 27.03.2012 г. е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на основание на чл. 78а от НК. С решение от 

11.05.2012 г. е приложена разпоредбата на чл. 78а от НК. На 12.07.2012 г. 

АС – Бургас е пэтвърдил решението. 

 

Пр. пр. № 4/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Кремена 

Стефанова. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Бургас на 

15.02.12 г. На 22.02.2012 г. е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на основание на чл. 78а от НК. С решение от 

03.04.2012 г. е приложена разпоредбата на чл. 78а от НК. 

 

Пр. пр. № 2/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Димо 

Маджаров. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Бургас на 

06.01.12 г. На 18.01.2012 г. е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на основание на чл. 78а от НК. С решение от 

23.02.2012 г. е приложена разпоредбата на чл. 78а от НК. 

 

Пр. пр. № 17/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Керка 

Дюлгерска. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Бургас на 

23.10.12 г. На 21.11.2012 г. е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на основание на чл. 78а от НК. С решение от 

10.01.2013 г. е приложена разпоредбата на чл. 78а от НК. 

 

Пр. пр. № 15/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор 

Красимира Кателиева. Делото е получено в Окръжна прокуратура – 

Бургас на 09.10.12 г. На 08.11.2012 г. е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на основание на чл. 78а от НК. С решение от 

30.11.2012 г. е приложена разпоредбата на чл. 78а от НК. 

 

Пр. пр. № 13/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Деян 

Петров. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Бургас на 17.07.12 

г. На 03.10.2012 г.е внесено в съда с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание на 

основание на чл. 78а от НК. С решение от 26.02.2013 г. е приложена 

разпоредбата на чл. 78а от НК.  
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Пр. пр. № 16/2012 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Димо 

Маджаров. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Бургас на 

22.10.12 г. На 08.11.2012 г.е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на основание на чл. 78а от НК. С решение от 

14.12.2012 г. е приложена разпоредбата на чл. 78а от НК. 

 

Пр. пр. № 37/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Елка 

Добрикова. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Бургас на 

05.10.2011 г. На 15.11.2011 г. е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на основание на чл. 78а от НК. С решение от 

16.12.2011 г. е приложена разпоредбата на чл. 78а от НК. 

 

Пр. пр. № 34/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Керка 

Дюлгерска. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Бургас на 

06.10.2011 г. На 24.10.2011 г. е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на основание на чл. 78а от НК. С решение от 

15.11.2011 г. е приложена разпоредбата на чл. 78а от НК. 

 

Пр. пр. № 33/2011 г. по описа на ОП – Бургас. Прокурор Кремена 

Стефанова. Делото е получено в Окръжна прокуратура – Бургас на 

26.09.2011 г. На 24.10.2011 г. е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на основание на чл. 78а от НК. С решение от 

21.02.2012 г. е приложена разпоредбата на чл. 78а от НК., потвърдено с 

решение на АС – Бургас от 08.05.2012 г. 

 

Бяха преверени и следните дела, разглеждани по реда на чл. 375 от 

НПК: пр.пр. № 32/2011 г., пр.пр. № 26/11 г., пр.пр. № 24/11г., пр.пр. № 

23/11г., пр.пр. № 25/11г., пр.пр. № 41/11г. 

 

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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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.  

Прокурорските дела са много добре комплектовани с 

необходимите материали, касаещи наказателното производство. 

От проверените разгледани дела по реда на чл. 375 от НПК - 

предложения за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание при условията на чл. 78а от 

НК – е видно, че и в този случай /както и при разглеждане на делата по 

реда на глава 29 от НПК/ в съдебно заседание влизат същите 

прокурори, които са изготвили постановлението за освобождаване от 

наказателна отговорност. 

 

3. Проверка на организацията по изпълнение на 

наказанията 

 

През 2011 г. са приведени в изпълнение 119 /по лица/ или 117 

присъди /изпратени за изпълнение/, като неприведени присъди в срок – 

няма. Отлагания на изпълнението на наказанието – 1. 

През 2012 г. са приведени в изпълнение 99 /по лица/ присъди, а 

неприведени присъди в срок, както и отлагания на изпълнението на 

наказанието,  няма. 7 

 

На случаен принцип бе извършена проверка на част от 

присъдните преписки, както следва: 

  

Пр. № 13Д/2011 г. по описа на ОП – Бургас. С писмо № Р-

2/26.01.2011 г. ОП – В. Търново е изпратила в ОП – Бургас присъда за 

изпълнение по делегация по НОХД № 709/2007 г. по описа на ОС – 

Велико Търново. ОП – Бургас е изпратила същата за изпълнение на 

01.02.2011 г. С писмо от 03.02.2011 г. ГД „Охрана” – Бургас е уведомила 

прокуратурата, че лицето не е установено. Същият ден ОП – Бургас е 

изпратила писмо до ОДМВР – Бургас - сектор „Криминална полиция” – 

за издирване на осъденото лице, като е поискан и номер на телеграмата 

за обявяване лицето за издирване. Такова уведомление е получено в ОП 

– Бургас на 08.02.2011 г. , последвано от второ уведомително писмо от 

30.03.2011 г., че лицето не е установено. С писмо от 05.04.2011 г. БОП е 

                                           
7 1 бр. съдебен акт срещу 2 лица с наложено наказание „лишаване от свобода” не е приведен 

през предходен период, поради възобновяване на производството, което е приключило през 2012 г., с 

условни наказания. 
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уведомила ОП – Велико Търново, че присъдата по делегация не е 

приведена в изпълнение,  поради неустановяване на лицето. 

На 31.08.2011 г. Главна дирекция „Охрана” към ОДМВР – Бургас е 

уведомил ОП – Бургас, че лицето е установено и е конвоирано до затвора 

– Бургас. С писмо от 08.09.2011 г. БОП е уведомила ОП – Велико 

Търново, че наказанието е приведено с начална дата 31.08.2011 г., а със 

следващо писмо от 29.10.2012 г. -  че наказанието е изтърпяно. 

 

 Пр. № 63/2011 г. по описа на ОП – Бургас. С  определение от 

26.04.2011 г. ОС - Бургас  е привел в изпълнение присъдата по 

наказателно дело по описа на наказателен съд в гр. Берлин – Германия. 

На подсъдимия е наложено наказание една година и десет месеца 

„лишаване от свобода” при първоначален строг режим. ОС уведомява 

ОП - Бургас с изпращане на препис от определението на 23.06.2011 г. 

/около един месец след датата на определението/. На 27.06.2011 г. ОП - 

Бургас го изпраща за изпълнение но Началник ОЗ „Охрана на съдебната 

власт” – гр. Бургас. На 04.07.2011 г. звеното конвоира лицето до затвора 

– Бургас. На 19.07.2011 г. ОП - Бургас е уведомила ОС – Бургас, че е 

привела в изпълнение присъдата като за начало на изпълнението е 

посочена датата 04.07.2011 г. На 21.01.2013 г. ОП - Бургас е уведомила 

ОС - Бургас, че наказанието е изтърпяно. 

 

Пр. № 120/2011 г. по описа на ОП – Бургас. На 21.12.2011 г. ОС - 

Бургас е изпратил препис от определение  № 496 от 01.12.2011 г. по 

НОХД № 1396/2011 г. по описа на БОС влязло в законна сила на 

19.11.2011 г. 

На 22.12.2011 г. БОП е изпратила присъдата на началника за 

затвора в Бургас за изпълнение. На 29.10.12 г. ОП - Бургас е уведомила 

ОС - Бургас, че е привела определение № 496/2011 г. по НОХД № 

1396/2011 г. на ОС Бургас за наказание в размер на една година и десет 

месеца „лишаване от свобода”  с начало 20.09.2011 г.  

Справките, получени от Затвора – Бургас относно привеждането 

изпълнението на присъдите са изготвени коректно, точно, подробно е 

описан текстът, по който е приведено изпълнението, датата на започване 

на изтърпяване на наказанието, размера, както и в отделни случаи – и 

изготвени индивидуални корекционни планове за работа с лишения от 

свобода. 

 

Пр. № 78/2011 г. по описа на ОП – Бургас. НОХД № 786/2011 г. 

по описа на ОС – Бургас. С протоколно определение от 13.07.2011 г. е 
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одобрено споразумение  налагане на наказание лишаване от свобода за 

срок от пет години. Официално ОП – Бургас е уведомена на 25.07.2011 г. 

/след 12 дни/, като същият ден ОП – Бургас  е изпратил препис от 

протокола за изпълнение до началника  на затвора – Бургас.  

 

Разликата от 12 дни е неоправдана и би следвало наблюдаващите 

прокурори по дела, които са с наложени наказания „лишаване от 

свобода” да изискват протокола от одобреното споразумението още в 

самото съдебно заседание с цел бързо и ефективно изпълнение на 

наказанието. В разговор с административният ръководител окръжен 

прокурор на ОП – Бургас бе констатирано, че от ОС – Бургас са 

наложили практиката протоколът с одобреното споразумение да се 

изпраща официално, а не непосредствено след заседанието. При всяко 

положение обаче, получаване на протокола след 12 дни води до 

необосновано забавяне на изпълнението на наказанието. 

 

Пр. № 1/2012 г. по описа на ОП – Бургас. С  протокол от 

27.02.2012 г. на ОС - Бургас по НЧД № 123/2012 г. на осъденото лице е 

определено общо наказание три години  лишаване от свобода при 

първоначален строг режим на изтърпяване. На 16.03.2012 г. копие от 

протокола е изпратен на ОП – Бургас. На 19.03.2012 г. ОП – Бургас е 

изпратила заверен препис от протокола на началника на затвора – Бургас 

за изпълнение. На 05.04.2012 г. ОП - Бургас е уведомила ОС - Бургас, че 

е привела в изпълнение наказанието.  

 

Пр. № 77/2011 г. по описа на ОП – Бургас. С  протокол от 

27.02.2012 г. на ОС - Бургас по НЧД № 123/2012 г. е определено общо 

наказание три години лишаване то свобода при първоначален строг 

режим. На 16.03.2012 г. копие от протокола е изпратен на ОП – Бургас. 

На 19.03.2012 г. ОП – Бургас е изпратила заверен препис от протокола на 

началника на затвора – Бургас за изпълнение. На 05.04.2012 г. ОП - 

Бургас е уведомила ОС - Бургас, че е привела в изпълнение наказанието.  

 

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

ОП – Бургас. 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 
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в изпълнение, след което се преценява налице ли са  предпоставките по 

чл. 306 от НПК и веднага се внася предложение в съда. 

Констатират се случаи, когато протоколът със споразумението 

по глава 29 ат НПК се изпраща от ОС – Бургас  със закъснение на 

прокурора в нарушение на чл. 416 от НПК. 

Няма данни присъдната книга за 2011 г. и  2012 г. да е 

проверявана ежемесечно. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

  

През 2011 г. прокурорите от ОП – Бургас са взели участие  по 100 

граждански дела, като са участвали в 142 съдебни заседания по 

граждански дела. Предявени граждански искове – 11. Обжалвани от 

прокурор съдебни решения по граждански дела: 2. 

През 2012 г. прокурорите от ОП – Бургас  са взели участие по 148 

граждански дела, като са участвали в 208 съдебни заседания по 

граждански дела. Предявени са 46 граждански искове. Обжалвани  от 

прокурор са 7 бр. съдебни решения по граждански дела. 

 

Бяха проверени следните   пр.пр. по описа на ОП – Бургас: 

 

Участие на прокурори от ОП – Бургас в дела по чл. 336 от ГПК 

 

Гр. д. № 1532/2011 г. по описа на ОС – Бургас. /по  жалба вх. № 

5102/2011 г./  С решение от 28.11.2011  г. на ОС - Бургас  лицето е 

поставено под пълно запрещение. 

Гр. д. № 2160/2010 г. по описа на ОС – Бургас. /по молба вх. 

№6592/2010 г./  С определение от 12.01.2011 г. производството е 

прекратено, поради оттегляне на иска. 

Бяха проверени и следните разглеждани по реда на чл. 336 от ГПК 

дела: гр. д. №1132/12 г., гр. д. 1166/12 г. – по описа на ОС – Бургас. 

 

Участие на прокурори от ОП – Бургас в дела по чл. 155 от ТЗ 

 

Пр. пр. № 1224/11 г по описа на ОП – Бургас, т. д. № 198/2011 г. 

по описа на ОС – Бургас. С решение от 04.07.2011  г. на БОС е 

прекратено ООД. 

Пр. пр. № 6536/10 г. по описа на ОП – Бургас,  т. д. № 98/2011 г. 

по описа на ОС – Бургас. С решение от 27.10..2011  г. на ОС - Бургас е 

прекратено ООД. 
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Бяха проверени и т.д. № 265/2012 г. и №266/2012 г. по описа на 

ОС - Бургас по чл. 155 от ТЗ. 

 

Участие на прокурори от ОП – Бургас по дела по ЗОДОВ 

 

Гр. д. № 7511/2009г. по описа на РС – Бургас, № 5794/10 г.  по 

описа на ОС – Бургас. Води се  по чл. 2, ал.1 т.2 от ЗОДОВ. С решение 

от 15.12.2010 г. по въззивно гр.д. № 1711/2010 т.  по описа на ОС – 

Бургас е потвърдено решението на РС Бургас. Решението на ОС – Бургас 

е обжалвано е пред ВКС и същото е отменено. 

Бяха проверени още и гр. д. № 1481/11 г. по описа на ОС – 

Бургас и въззивно гр. д. № 742/12 г. по описа на ОС Бургас , водени 

по ЗОДОВ. 

 

4. Административно-съдебен надзор. 

 

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2011 

г.  – общо 1260, от тях: участие по закон – 908, участие по преценка на 

прокурора – 49, участие по Указание И-196/08.06.2011 г. – 303. 

 

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2012 

г.  –общо 1898, от тях: участие по закон – 1609, участие по преценка на 

прокурора – 37, участие по Указание И-196/08.06.2011 г. – 252. 

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

Деловодните книги и регистри в ОП - Бургас, се водят като цяло 

съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България 

/ПОДАПРБ/. Същите са прономеровани и прошнуровани, но не се 

приключват с отбелязване на последен номер, което създава 

възможност за дописване на номера, често липсват подпис и печат на 

административния ръководител, не се установяват и данни за 

извършени проверки. 
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Следва да се отбележи, че информацията се отразява обективно 

и пълно, липсват поправки и задрасквания. 

Установява се излишно бюрократизиране на деловодната дейност 

както в апелативния район, така и в ОП – Бургас в частност. 

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. Във връзка с тази констатация при 

плановата проверка на АП – гр. Бургас е дадена препоръка с цел 

процесуална ефективност и деловодна нагледност движението на 

съответната преписка и веднъж въведеният номер на досъдебното 

производство от разследващия орган да продължава движението в 

прокуратурата под същия входящ номер на досъдебното производство. 

В изпълнение на препоръките на ИВСС на 20.06.2013 г. в АП – 

Бургас е проведено работно съвещание с участието и на 

административните ръководители на окръжните прокуратури, на 

което са обсъдени възможностите за уеднаквяване на практиката по 

административното завеждане на преписките с изключване на 

двойното номериране на досъдебните производства. В тази връзка 

Административният ръководител на АП – Бургас апелативен прокурор 

Емил Христов  е  издал Заповед № 30/21.06.2013 г., с която, считано от 

01.01.2014 г., се установява воденето на досъдебните производства 

само по номер на прокурорската преписка и номер на досъдебното 

производство от разследващия орган/ съответното РПУ или 

следствие/. 

 

Установяват се пропуски при администрирането на ОП Бургас. 

Административният ръководител окръжен прокурор Калина Чапкънова 

издава своевременно заповеди и разпореждания, както по лична 

преценка, така и в изпълнение на разпореждания на по-горестоящите 

прокуратури, но прилаганите механизми за контрол  не са достатъчно 

ефективни. Констатира се обаче сериозно забавяне при изготвянето на 

ревизионния доклад от комплексните ревизии на низовите прокуратури 

за 2011 г. в окръга, като съобразно заповед на административния 

ръководител същият следва да бъде изготвен в срок до 27.08.2012 г. 

Същият е изготвен  непосредствено преди започването на настоящата 

проверка, т.е. в началото на м. юни 2013 г. Забавянето с около 9 месеца, 

на практика осуетява постигането на целите и задачите на 

осъществяваната на основание чл. 142, ал. 2 от ЗСВ контролна 
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дейност. Съгласно Методическите указания за контрол в системата на 

ПРБ, утвърдени със Заповед № 1692/2010 г. на Главния прокурор на РБ, 

комплексните ревизии на по-ниските по степен прокуратури се 

планират и извършват минимум на две години. В конкретния случай за 

проверяваните прокуратури остават само няколко месеца за 

преодоляване на евентуално констатираните пропуски и слабости и 

изпълнение на дадените препоръки. 

 

В ОП - Бургас е спазена Заповед № 36/2012 г. на Главния 

прокурор на Република България относно случайното разпределение 

на преписките и делата. За проверявания период  Административният 

ръководител на ОП – Бургас окръжен прокурор Калина Чапкънова  се 

включва в разпределението на преписките, пряко свързани с 

прокурорската дейност по същество, с процент  натовареност, който 

е не по-малко от 50% от натовареността на останалите прокурори в 

съответните групи.  

Разпечатка от протоколите от ежедневното разпределение, 

извършено на случаен принцип,  се  прилагат към преписките и делата. 

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на 

веществените доказателства се извършва в съответствие с 

разпоредбите на ПОДАПРБ. Спазва се разпоредбата на чл. 110, ал. 5 

от НПК. 

 

Назначаването на проверки по преписки в началото на 2011 г. в 

ОП - Бургас се е извършвало съгласно действалото тогава Указание 

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

2011г. и през цялата 2012 г. -  съгласно Инструкция 89/2011г. на главния 

прокурор и министъра на вътрешните работи за провеждане на 

предварителните проверки.   

Преписките в Окръжна прокуратура – Бургас се решават от 

прокурорите в установения срок. Към всяка от преписките се прилага 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. 

В  постановленията за отказ да се образува досъдебно 

производство, с които се прекратяват преписките, се указва 

възможността за обжалването им пред по-горестоящата 

прокуратура. Не винаги във въззивните постановления на ОП – Бургас 

се отразява възможността  за обжалване пред АП – Бургас. 

Движението на преписките се отразява пълно и точно  във 

входящия дневник, с много малко изключения. 
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В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство, преписките ведно с постъпилите 

жалби  се администрират своевременно и изпращат на АП – Бургас по 

компетентност.  

Констатира се, че към обжалваните откази  ОП – Бургас  

прилага становища от наблюдаващите прокурори по повод получената 

жалба срещу изготвеното от тях постановление. 

Прокурорите от ОП – Бургас нямат единна практика в 

случаите, когато е постановен отказ от образуване на досъдебно 

производство, след което преписката следва да бъде изпратена на 

администратвно-наказващия орган за налагане на административно 

наказание: в някои случаи в постановленията е упоменато, че 

преписката следва да се изпрати за налагане на административно 

наказание и тя е изпратена, в други – не е изпратена, а в трети –  в 

постановлението това дори не е вписано. 

Проверяващият екип от ИВСС установи, че в постановленията на 

прокурорите от ОП – Бургас за прекратяване на наказателното 

производство се указва уведомяване на заинтересованите лица, като 

към всички дела се прилагат и обратните разписки. 

 

При проверката на конкретни досъдебни производства се 

установи, че исканията за удължаване на срока на разследване до 

административния ръководител на съответната прокуратура и до 

ръководителя на горестоящата прокуратура се  изготвят в указания 

срок съобразно изискванията на НПК, но не винаги са добре 

мотивирани. 

В някои от постановленията на прокурорите от ОП – Бургас се 

изписва единствено прокурорския номер, като не се отразява номера на 

досъдебното производство по описа на съответното РПУ. 

Наблюдателните производства по спрените досъдебни 

производства са оформени и комплектовани според изискванията и по 

приложения опис може да се направи справка по образуването и 

движението на досъдебните производства. Описани са и размерът на 

сроковете по вече възобновени досъдебни производства, както и 

датите на спирането на същите. Към всички дела са приложени и 

карти за състояние на НП към ЦИССС. 

Констатира се, че при спиранията на основание чл. 244, ал.1 т.3 

от НПК  делата се възобновяват в едногодишния срок по чл. 244, ал. 8 

от НПК. 
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Макар и рядко, установени са случаи при които след  

възобновяване на наказателното производство, наблюдаващият 

прокурор не е искал удължаване на срока за разследване съгласно 

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

Република България. 

Проверяващият екип установи неспазване на Указание на ВКП 

Изх.№ И-55/14.02.08г., коригирано с писмо Изх.№ И-55/01.04.08г. и 

допълнено от Указание № И-55/20.03.2009г. и заповед на главния 

прокурор № ЛС – 103/21.01.2010г. във връзка с действията по спрените 

наказателни производства и по специално т. 20, съгласно която 

„спрените на основание чл. 244, ал.1, т.1 и т.3 от НПК досъдебни 

производства, се съхраняват в прокуратурата”. 
Следва да се отбележи, че с писмо на заместника на 

административния ръководител прокурор Росица Дапчева от 

03.06.2013 г. делата са изискани в ОП – Бургас с оглед съхраняването 

им в същата прокуратура до възникване основание за възобновяването 

им съгласно Заповед № РД-04-46/31.05.2013 г. на административния  

ръководител. Очевидно е, че издаването на цитираната заповед е 

непосредствено преди началото на настоящата проверка и със същата 

се цели прекратяване практиката на неспазване на горецитираното 

Указание. 

От проверените преписки на ОП – Бургас, спрени срещу 

неизвестен извършител, следва да се отбележи, че постановленията 

за спиране са мотивирани, законосъобразни, обосновани, като са дадени 

задължителни указания на органите на полицията за издирване на 

извършителя. Изисквани са актуални справки от полицията, както и 

изготвяне на календарни планове за предприетите издирвателни 

мероприятия. Преписките са оформени систематично, хронологично и 

имат прегледен вид. По всички преписки е приложена карта от ЦИССС. 

Констатира се, че по преписките липсват планове за ОИМ с цел 

установяване на изършителя. В редки изключения, се изпраща справка с 

бланкетен вид, че няма основание за възобновяване на досъдебното 

производство, без към тях да са посочени предприетите и извършени 

оперативно-издирвателни мероприятия. 

 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че при 

изготвянето на обвинителните актове прокурорите не винаги спазват 

предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок.  
Няма еднотипност, хронология и система на подреждане на 

папките, което води до непрегледност на самото дело. 
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Движението на делата бе проследено и в книгата за внесени 

обвинителни актове, всички данни се отразяват пълно и точно. 

Установи, че към 11.06.2013 г. нерешени от прокурор в 

едномесечния срок са общо 10 досъдебни производства /Виж 

приложената към Акта справка/: 

Шест от тях се наблюдават от следните прокурори: Д. Петров – 

пр.пр. № 5215/2007 г. – от 14.03.2013 г.; пр.пр. № 2307/2011 г. – от 

21.11.2012 г.; прокурор Е. Добрикова – пр.пр. № 5550/2009 г. – от 

03.04.2013 г.; пр.пр. № 6272/2010 г. – от 11.03.2013 г.; пр.пр. № 

2524/2012 г. – от 29.04.2013 г.; прокурор О.Стоянов – пр.пр. №1466/2012 

г. – от 01.04.2013 г. 

По останалите четири преписки е допуснато нарушение, 

изразяващо се в бездействие – неизпълнение на служебните 

задължения от страна на прокурор Георгиев и неспазване на 

сроковете, предвидени в чл. 242 от НПК като след приключване на 

досъдебните производства същият не е упражнил правомощията си 

в предвидения от чл. 242, ал.3 от НПК срок. 

По този начин неоправдано е забавено производството и срокът 

за разследване е твърде продължителен, с което е нарушен чл. 22 от 

НПК. В тази връзка е и чл. 6 от Конвенцията за защита правата на 

човека и основните свободи, според който ”всяко лице при определянето 

на неговите граждански права и задължения или при наличието на 

каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на 

справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от 

независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона”. 

Налице е неоправдано забавяне, с което се създават реални 

предпоставки за търсене на обезщетение по реда на глава ІІІа от ЗСВ 

от пострадалите лица, доколкото практиката на Европейския съд по 

правата на човека е, че за неоправдани забавяния по вина на властите 

се дължи обезщетение за продължителността на наказателното 

производство  и нарушаване на изискването за разумен срок  по чл. 6, 

ал.1 от ЕКЗПЧОС. 

Констатира се липса на организация за ускоряване 

приключването на просрочените дела както от страна на 

административния ръководител окръжен прокурор г-жа Калина 

Чапкънова, така и от страна на заместник административния 

ръководител – заместник окръжен прокурор – г-н Ангел Георгиев. 

Последният ръководи надзора по досъдебното производство и освен, 

че има просрочени дела, носи пряка отговорност по организацията 

на работата по приключването на делата по съответния надзор. 
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Установеният висок брой на върнати с разпореждане на съда 

дела показва /според доклад от проверяваната прокуратура/, че същите 

са необосновани, немотивирани, с допуснати процесуални нарушения в 

досъдебното производство. Въпреки дадените от АП – Бургас указания 

за изготвяне и прилагане на становища и доклади по р.ІІ и ІІІ  от 

Указание №154/28.03.2012г. на Главният прокурор на Р.България за 

подобряване на организацията на работа в Прокуратурата на 

Р.България с цел намаляване на върнатите от съда дела за 

доразследване и на оправдателните присъди се констатира, че 

взетите мерки са формални и не са довели до реален положителен 

резултат, тъкмо обратното –  относителният дял на върнатите от 

съда дела се е увеличил. 

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 всички преписки е приложена карта от ЦИССС, както и копие 

от подписаното от сраните споразумение. 

От проверените разгледани дела по реда на глава 29 – решаване на 

делото със споразумение - е видно, че в съдебно заседание влизат 

същите прокурори, които са изготвили споразумението, което дава 

възможност да се защити позицията на прокуратурата по възможно 

най-добрия начин от прокурора,който познава делото в детайли. 

Предлаганите споразумения обаче не се съгласуват 

предварително нито с административния ръководител, нито с 

неговите заместници. До момента не е издавана и заповед от 

административния ръководител в тази насока. 

В ОП – Бургас се застъпва становището, че предварителното 

одобряване на споразумението от страна на административния 

ръководител е  практика, която противоречи на закона. Всъщност, 

може да се обобщи, че това е позицията на прокурорите  в  целия 

апелативен район. Прокурорите от ОП - Бургас категорично не са 

съгласни да представят споразуменията си нито за одобрение, нито за 

съгласуване или пък резолиране от страна на административния 

ръководител. Информирани са, че в Апелативен район – Пловдив тази 

практика е въведена, като се констатират нищожен брой неодобрени 

от съда споразумения.  

В Ръководство по приложението на НПК на ВКП въз основа на 

Заповед № 935/05.04.2011 г. на Заместника на главния прокурор при ВКП 

Галина Тонева, са включени препоръки изх. № 14939/2009 – ГП/ 
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21.03.2011 г. на завеждащ отдел „Съдебен и изпълнение на 

наказанията” при ВКП Людмил Петков за работа при прилагането на 

институтите по глави: глава 27 и глава 29 от НПК. На 

административните ръководители се препоръчва в подходяща форма 

да организират обучението на прокурорите с цел повишаване 

квалификацията им при работа с горепосочените институти. В т. 5, 6 

и 7 от раздел ІІІ /”При сключване на споразумение”/ на писмото са 

развити препоръки по същество, свързани с приложението на чл. 55 т 

НК, чл. 24 във връзка с чл. чл. 23 и 25 от НК, както и касаещи сключване 

на споразумение по чл. 384 от НПК. 

 

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.  

Прокурорските дела са много добре комплектовани с 

необходимите материали, касаещи наказателното производство. 

От проверените разгледани дела по реда на чл. 375 от НПК - 

предложения за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание при условията на чл. 78а от 

НК – е видно, че и в този случай /както и при разглеждане на делата по 

реда на глава 29 от НПК/ в съдебно заседание влизат същите 

прокурори, които са изготвили постановлението за освобождаване от 

наказателна отговорност. 

 

През проверявания период дейността на ОП – Бургас по 

изпълнение на присъдите е осъществявана при добра организация, 

съобразена с НПК и съответните Указания на ВКП. Книгата за 

изпълнение на присъдите се води от определен служител, като 

записванията кореспондират изцяло с материалите по присъднте 

преписки. Няма данни обаче  присъдната книга за 2011 г. и  2012 г. да е 

проверявана ежемесечно. 

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

ОП – Бургас. 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 
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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. 

Констатират се и случаи, когато протоколът със 

споразумението по глава 29 ат НПК се изпраща от ОС – Бургас  със 

закъснение на прокурора в нарушение на чл. 416 от НПК. 

Справките, получени от Затвора – Бургас относно привеждането 

изпълнението на присъдите са изготвени коректно, точно, подробно е 

описан текстът, по който е приведено в изпълнение наказанието, 

датата на започване на изтърпяване на наказанието, размера, както и 

в отделни случаи – и изготвени индивидуални корекционни планове за 

работа с лишения от свобода. 

 

Дейността по надзора за законност е на добро ниво.  

 

 

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

необходимо да даде 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.  Където е необходимо, да се 

изискат от ВКП оригинални книги. Да се създаде организация за 

редовната им проверка. Административният ръководител да създаде 

по-добра организация и контрол върху работата на съдебните 

служители, във връзка с воденето на книгите, регистрите и 

дневниците, по отношение на които са констатирани допуснати 

пропуски. 

 

2. Административният ръководител  да създаде необходимата 

организация за подобряване на контролно-ревизионната дейност на 

ОП – Бургас по отношение на низовите прокуратури в съответствие 
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с Методическите указания за контрол в системата на ПРБ, 

утвърдени със Заповед № 1692/2010 г. на Главния прокурор на РБ, 

както по отношение на срочността на извършване и приключване 

на ревизиите, така и по отношение на качеството и задълбочеността 

на осъществяването им. 

 

3. При изготвяне на въззивните постановления на ОП – Бургас 

да се отразява възможността  за обжалване пред АП – Бургас. При 

постановяване на отказ от образуване на досъдебно производство, 

когато преписката следва да бъде изпратена на административно-

наказващ орган, същата да се изпраща на съответния орган за 

налагане на административно наказание. 

 

4. Удължаване на срока за разследване винаги да се 

осъществява съгласно НПК и Указание № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. 

на Главния прокурор на Република България, обезсилено като 

включено в Ръководството по приложението на НПК, като 

исканията следва да бъдат мотивирани и обосновани. 

 

5. Административният ръководител на ОП – Бургас да създаде 

организация по спазване и контрол по изпълнението на своя Заповед 

№ РД-04-46/31.05.2013 г. с цел осигуряване съблюдаването на 

Указание на ВКП Изх.№ И-55/14.02.08г., коригирано с писмо Изх.№ 

И-55/01.04.08г. и допълнено от Указание № И-55/20.03.2009г. и 

заповед на главния прокурор № ЛС – 103/21.01.2010г. във връзка с 

действията по спрените наказателни производства и по специално т. 

20, съгласно която „спрените на основание чл. 244, ал.1, т.1 и т.3 от 

НПК досъдебни производства, се съхраняват в прокуратурата”. 

 

6. Административният ръководител да организира стриктното 

спазване на срока по чл.242, ал.3 от НПК. По отношение на десетте 

нерешени в законовия срок досъдебни производства, в ИВСС 

незабавно да се представи информация за срочното им решаване, 

както и копия от постановените прокурорски актове по преписките. 

 

7. След осъществената проверка проверяващият екип от  

ИВСС препоръча на Административният ръководител на ОП – 

Бургас, след запознаване с допуснатите нарушения от заместник 

административния ръководител заместник окръжен прокурор Ангел 

Георгиев, да прецени необходимостта за налагане на дисциплинарно 
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наказание на същия, като наказанието бъде в съответствие с 

тежестта и степента на нарушението, имайки предвид и факта, че 

прокурор Георгиев ръководи надзора на досъдебното производство в 

ОП – Бургас. По време на изработването на настоящия Акт 

административният ръководител е изготвил Предложение до ВСС 

относно налагане на дисциплинарно наказание на Заместник 

административен ръководител - заместник окръжен прокурор – г-н 

Ангел Георгиев на основание чл. 312 ал.1 т.1, вр. чл. 308 ал.1 т.3 от 

ЗСВ. 

 

8. На основание чл. 54, ал.1, т.7 от ЗСВ ИВСС предлага на ОП – 

Бургас да наблюдава за срок от 6 месеца дейността на Заместник 

административен ръководител - заместник окръжен прокурор – г-н 

Ангел Георгиев относно досъдебните производства и преписки, 

които същият наблюдава или разследва, като осъществява 

необходимия контрол. 

9. Административният ръководител апелативен прокурор на 

АП - Бургас да осъществява постоянен надзор и контрол по 

отношение на гореизложените нарушения в ОП - Бургас с цел 

недопускане забавяне на произнасяне по досъдебните производства. 

 

10. Да се намери подходяща форма на обучение по отношение 

на съдебните служители за утвърждаване на практика на 

хронологично и системно подреждане на папките по делата. 

 

  11. Административният ръководител на ОП – Бургас да 

създаде организация са спазване и прилагане на препоръки  изх. № 

14939/2009 – ГП/ 21.03.2011 г. на завеждащ отдел „Съдебен и 

изпълнение на наказанията” при ВКП Людмил Петков за работа при 

прилагането на институтите по глави 27  и 29 от НПК, обезсилени 

като част от Ръководството по приложението на НПК. 

 

12. ИВСС препоръчва на Административния ръководител на 

ОП – Бургас да създаде организация за незабавното получаване на 

протоколите със споразуменията от съда с оглед стриктно спазване 

на срока по чл. 416, ал.5 от НПК, както и цялостното съблюдаване на 

Указанията за дейността на прокуратурата по привеждане в 

изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения на 

съда. Да се осигури ежемесечна проверка на присъдната книга.  

 



71 

 

13. Административният ръководител на ОП – Бургас и 

ръководителят на  наказателно-съдебния надзор да установят 

подходящата организационна форма на  регулярен ефективен 

анализ на съществените процесуални нарушения, довели до 

връщането на дела от съда, както и на постоянен контрол по  

стриктното прилагане на разпоредбата на чл. 246 от НПК. 

ИВСС препоръчва на АП – Бургас да осъществява 

методическо ръководство с цел намаляване на върнатите от съда 

дела на ОП – Бургас поради допуснати съществени процесуални 

нарушения. 

 

ЧАСТ ВТОРА 

 

ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА 

ПРОКУРАТУРА БУРГАС 

 
1. Проверка по организацията на административната дейност 

на Окръжен следствен отдел към ОП Бургас, на основание чл. 54, 

ал.1, т.1 и т.2 ЗСВ 

 

Както през 2011 г., така и през 2012 г. в Окръжен следствен отдел 

към ОП – Бургас са работили 19 бр /зает щат/, реално работили са 

следователи 18 бр. (1 следовател временно отстранен от длъжност) при 

утвърден щат – 25. 

Незаети щатни бройки – 6 бр. 

Съдебните служители са 17: системен администратор – 1 бр., 

старши специалист – 1 бр., съдебен секретар – 8 бр., шофьор-призовкар – 

5 бр. (трима от които с месторабота съответно в Несебър, Карнобат и 

Айтос), пазач-невъоръжена охрана – 1 бр., чистач – 1 бр. 

 

ОСлО при ОП – Бургас е настанен в сградата на ОДМВР – Бургас –

ул. „Христо Ботев” № 46. Условията за работа са добри. 

 

В ОСлО при ОП – Бургас са въведени следните информационни и 

деловодни  програми: 

Въведени информационни и деловодни програми – В Окръжен 

следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас не е закупуван 

специализиран деловоден и информационен софтуер. Базата данни на 
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отдела за следствените дела е създадена на базата на Microsoft Office – 

Access. За деловоден софтуер се използва също Microsoft Office – Access. 

Прилага се случайният принцип за разпределение на 

новообразувани следствени дела и такива за възстановяване, спрени 

сл.дела на следователи напуснали съдебната система, следствени 

поръчки. Няма специализация на следователите според вида разследвани 

дела. 

 

Разпределението на първоначално постъпилите дела се извършва 

на “случаен принцип” с помощта на програмата за случайно 

разпределение на делата по съответно определени групи съгласно 

заповедите, коментирани  в „Част Първа” от настоящия акт.  

Така със своя Заповед № РД-04-02/2011 г. /т.II/8 

административният ръководител окръжен прокурор Чапкънова е 

определила следните групи и следователи в съответните групи, между 

които се разпределят досъдебните производства следва: 

Група „Досъдебни производства” /ДП/ 

Група „Следствени поръчки” /СП/ 

Група „Спрени досъдебни производства” /СДП/ 

Група „Възстановяване на досъдебни производства” / ВДП/ 

Натовареността на Завеждащия Окръжен следствен отдел е 
определена на 40% / към онзи момент завеждащ ОСлО е бил Благо 
Николов/, а на останалите следователи по групи – на 100 %.  

Със Заповед №РД-04-102/18.10.2011 г. /т.II/ административният 
ръководител окръжен прокурор на ОП – Бургас е променил 
натовареността на Завеждащия Окръжен следствен отдел /на 
заместващия го в негово отсъствие следовател/ е определена на 50%, а 
на останалите следователи по групи – на 100 %.  

Със Заповед №РД-04-137/14.12.2011 г. натовареността на 
Завеждащия Окръжен следствен отдел  - Станелия Караджова е 
определена на 50%,  като същата участва в разпределянето на 
досъдебни производства от всички групи, а на останалите следователи 
по групи – на 100 %.  

 Със Заповед №РД-04-09/13.01.2012 г., натовареността на 
Завеждащия Окръжен следствен отдел  - Станелия Караджова е 

                                           
8 Възпроизведено и в Заповед № РД-04-18/18.02.2011 г 
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определена на 70%,  като същата участва в разпределянето на 
досъдебни производства от всички групи, а на останалите следователи 
по групи – на 100 %.  

 

В Заповеди №РД-04-23/27.02.2012 г., Заповед №РД-04-

27/28.02.2012 г., Заповед №РД-04-66/15.06.2012 г. и Заповед №РД-04-

97/31.08.2012 г, издадени  във връзка със Заповед № 36/2012 г. на 

Главния прокурор на РБ, и поради настъпили кадрови промени, се 

запазва същият процент натовареност както на следователите, така и на 

завеждащия Окръжния следствен отдел при ОП – Бургас. 

 

Анализът на гореизложеното показва, че в Окръжен следствен 

отдел при ОП - Бургас е спазена Заповед № 36/2012 г. на Главния 

прокурор на Република България и по-специално - в частта й, която 

касае организацията на разпределението на преписките в ОСлО – 

Бургас, по-специално т.3 и т. 5.1.  
 

С цел осигуряване на справедливо и равномерно разпределение на 

следствените дела и поръчки по видове и сложност между всички 

следователи по предложение на Завеждащия ОСлО  при ОП – Бургас със 

своя заповед от началото на м. юни 2013 г. Административният 

ръководител окръжен прокурор на ОП – Бургас е въвел разпределение на 

делата в четири групи, като във всяка група влизат дела по определени 

видове престъпления; следствените поръчки са разделени в две групи: 

следствени и международни следствени поръчки; обособени са и още две 

групи – спрени следствени дела и следствени дела и дознания за 

възстановяване. 

 

В Окръжен следствен отдел при ОП – Бургас се водят следните 

книги, регистри и дневници: регистър на следствените дела,  

азбучници за обвиняеми и пострадали лица за съответната година, 

входящ и изходящ деловодни дневници, дневник за експертизи, дневник 

за следствени поръчки, дневник за разпореждания, дневник молби и 

жалби, входящ дневник за молби за отпуски, електронен регистър за 

входящи и изходящи номера на издадените служебни бележки от 

ЦИССС (тетрадка за приключените сл.дела, тетрадка за персонален 

отчет по следователи и години на приключени сл.дела, тетрадка за 

върнатите дела, тетрадка за проверените лица в НБД „Население”, 

тетрадка за посетени семинари, стажантска книга). 
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Проверени бяха: 

 

Регистър на следствените дела. Първият том е започнат на 

28.12.2010 г. Прономерован, прошнурован, подписан от старши 

специалист. Не е приключен по надлежния ред, липсват подпис на 

административния ръководител и печат, както и последен входящ номер. 

Има възможност за добавяне на данни и номера. Книгата е оригинална, 

не е пригодена. Липсват попълвания в някои от графите, което 

затруднява проследяване на движението на делото по дневника.  

Регистърът е без поправки и задрасквания, като в някои случаи в 

графа „дата на възлагане” не е вписана датата на реалното започване 

действията на следователя, а само датата при новообразувани дела. 

По отношение на графа „движение на досъдебното производство 

по дати” в по-голямата си част е попълнено: име и фамилия на водещия 

разследването, подпис, и в много редки случаи единствено и само дата на 

приключване на делото. 

Вторият том е започнат от 04.01.2012 г. Непрономерован, 

непрошнурован, подпечатан и подписан от старши специалист, 

проверена е  от директора и приключена към 20.12.2012 г. с последен 

номер 151. Има възможност за добавяне на данни и номера. Книгата е 

оригинална – с оригинални, а не пригодени графи. Липсват попълвания в 

някои от графите, което затруднява проследяване на движението на 

делото по регистъра.  

 

Дневник за експертизи. Започнат от 2007 г., прономерован, 

прошнурован, положен подпис на настоящия административен 

ръководител Караджова, оригинален. Графите не са пълни – липсват 

данни. Не са приключени календарните години по надлежния ред. 

Календарната година 2011 г. е приключена не по надлежния ред с 

последен номер 171. 2012 г. е приключена до № 60 не  по надлежния ред. 

След № 60 остават непопълнени листове с номера: от № 73 до № 249. 

Допълнително за 2012 г. започва водене на папка, ръчно разграфена, с 

хвърчащи листи и се води до 14.12.2012 г. По принцип експертизите 

следва да се описват и в регистъра на следствените дела. Вместо да се 

попълва графата в него, се води отделен дневник, който обаче не се води 

добре. 

 

Тетрадка за върнати дела. Води се от 2005 г. Прономерована, 

прошнурована, съдържаща 197 листа. Липсва положен подпис на 

административния ръководител, а само печат. Съответно календарните 
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години не са приключени по надлежния ред с дата и подпис на 

административния ръководител, като по всички години има възможност 

за дописване на данни и номера на следствени дела. 

 

Дневник, който служи за тетрадка за проверените лица в НБД 

„Население” – води се в два тома двете специалистки, които имат 

достъп. Започнат през 2010 г., прономерован и прошнурован, с печат и 

подпис на старши специалист Неделчева. Без подпис на 

административния ръководител. Съдържа 153 листа. Календарните 

години не са приключени по надлежния ред с дата и подпис на 

административния ръководител, но няма възможност за дописване на 

данни и номера на следствени дела. Графите са попълвани четливо и 

ясно, но липсват поредни входящи номера. Завеждат се само по дати – 

без номера. 

 

Тетрадка за приключени следствени дела. Започната от 2010 г., 

прономерована и прошнурована и подписана само от старши специалист 

Неделчева. Разделена е и в нея се описват спрени, прекратени и 

възстановени дела. Записванията на водените следствени дела е с 

инициали и е разделено по месеци. Липсва описване на завеждане на 

делото за съответната дата, а единствено и само календарни месеци. 

Правени са поправки, задрасквания и допълнителни бележки, като няма 

данни кой е водил и правил поправките. Няма приключване на година. 

Има възможност за дописване и поправки. 

 

 Тетрадка за персонален отчет по следователи: Помощна 

тетрадка, която се попълва относно разпределените дела за съответната 

календарна година на даден следовател. Няма входящ номер по 

разпределените на делата, а единствено и само номера на следствени 

дела. С молив са описани сумарно броят на приключените, спрените и 

възобновените дела. Годините не са приключвани по надлежния ред и 

има възможност за дописване и поправки. 

 

Проверяващият екип установи, че при воденето на книгите, 

регистрите и дневниците в Окръжен следствен отдел при ОП – Бургас 

се наблюдават непълноти, поправки и допълнителни бележки. Не се 

приключват по надлежният ред, като в някои от тях съществува 

възможността за дописване на номера. Особено характерно е това за 

т.нар. „помощни тетрадки” – същите не са оригинални, а са пригодени. 
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Веществените доказателства по досъдебните производства се 

съхраняват  в две специално обособени помещения, оборудвани със 

СОД, намиращи се на втори етаж – помещение № 10 и на трети етаж – 

помещение без номер. Отговорник за веществените доказателства е 

домакинът на Окръжна прокуратура гр. Бургас. 

До 28.05.2010 г. веществените доказателства се описват в регистър 

на ВД (на хартиен носител), който се съхранява от домакина на Окръжна 

прокуратура гр. Бургас. Те се описват под пореден №, описание на 

самото веществено доказателство, номер на следственото дело по описа 

на ОСлО и прокурорски номер, следовател – име и подпис, на коя дата са 

предадени на домакина и евентуалното им връщане на следователя – 

дата и подпис.  

След 28.05.2010 г. новите веществените доказателства се описват 

само в електронен регистър на следствените дела по същите 

пунктове. През м. април 2013 г. всички веществени доказателства от 

стария регистър (на хартиен носител) са прехвърлени в електронния 

регистър, под нови поредни номера, като паралелно с това се изписват и 

номерата от регистъра на хартиен носител. 

Веществените доказателства се предават с приемателно-

предавателен протокол или разписка в два екземпляра за двете от 

страните срещу подпис и дата в регистъра за веществените 

доказателства, а в електронния регистър - с приемателно-предавателен 

протокол и вписване на датата и обстоятелството за предаване на 

веществените доказателства. 

След проверка се установи, че приемателно-предавателните 

протоколи за веществените доказателства са с подписи на получил и 

предал и с посочване на имената и длъжностите. Групирани са в папки 

по години.  

 

 

2.  Проверка на организацията по образуването и движението 

на следствените дела в ОСлО в ОП – Бургас. 

 

През 2011г. е извършено разследване по 428 досъдебни 

производства, от които 140 образувани през периода, 164 останали на 

производство от предходни години и 101  възобновени. 

221 от делата са водени срещу известен извършител, а 207 – 

срещу неизвестен. Разследваните в двумесечния срок дела са само 93, в 

продължен от административния ръководител на наблюдаващия 

прокурор срок – 150 и в продължен срок от административния 
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ръководител на по - горестоящата прокуратура - 185. Разследвани дела 

извън срок – няма. 

През 2011 г. е приключило разследването по 238 досъдебни 

производства, от които по 60 то е приключило в двумесечния срок, а по 

178  срокът за разследване е бил продължаван.  

През 2011 г. има 4 върнати дела от прокуратурата на основание чл. 

242, ал.2 от НПК; 82 от делата са приключили с мнение за съд, 88 с 

мнение за прекратяване и 68 с мнение за спиране на наказателното 

производство. Приключили дела на специален надзор или специален 

отчет /по стария ред/ - 1 следствено дело, има 2 приключени дела с 

голям обществен интерес. 

 

През 2012 г. е извършено разследване по 476 досъдебни 

производства, от които 151 образувани през периода, 189 останали на 

производство от предходни години и 91  възобновени. 

182 от делата са водени срещу известен извършител, а срещу 

неизвестен – 294. Разследването по делата е приключило в двумесечния 

срок само по 82, в продължен от административния ръководител на 

наблюдаващия прокурор срок – 143, а в продължен срок от 

административния ръководител на по - горестоящата прокуратура - 143. 

Разследвани дела извън срок – няма. 

През 2012 г. е приключило разследването по 262 досъдебни 

производства, от които по 58 то е приключило в двумесечния срок, а по 

204 срокът за разследване е бил продължаван.  

През 2012 г. има 2 върнати дела от прокуратурата на основание чл. 

242, ал.2 от НПК; 60 от делата са приключили с мнение за съд, 160 с 

мнение за прекратяване и 42 с мнение за спиране на наказателното 

производство. Приключили дела на специален надзор или специален 

отчет/по стария ред/ - 2 следствени дела; няма приключени дела с голям 

обществен интерес. 

 

От горната статистика се установява, че средната натовареност на 

следовател при ОСлО - Бургас за проверявания период е както следва:  за 

2011 г. е  23,8, а за 2012 г. е 26,4 досъдебни производства. 

 

От горецитираните показатели е видно, че има увеличаване броя 

на досъдебните производства, както на новообразуваните през 

съответната календарна година, така и на останалите на 

производство от предходни години. В същото време намалява броят на  

възобновените.   
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Съобразно официално предоставените справки на ИВСС през 

2011г. в ОСлО при ОП - Бургас спрените наказателни производства са 

били общо 28, срещу известен извършител - 16 и 12 срещу неизвестен 

извършител.  

През 2012 г. в ОСлО при ОП - Бургас спрените наказателни 

производства са били 30, от които 12 срещу известен извършител и 18 

срещу неизвестен извършител.  

 

Констатира се  намаляване на броя на спрените наказателни 

производства срещу известен извършител и увеличаване на спрените 

производства срещу неизвестен извършител. Налага се изводът, че е 

подобрено качеството на работата на прокурорите по досъдебното 

производство, но е влошено качеството по разкриването на 

извършителите от страна на полицията.  

 

Съобразно справката, разследваните от следовател спрени 

досъдебни производства през проверявания период се намират: в 

полицията  - спрени срещу неизвестен извършител за извършване на 

ОИМ, а  спрените  срещу известен извършител – при следователя или 

при наблюдаващия прокурор. 

 

 

Бяха проверени  случайно избрани следствени дела, останали 

неприключени към края на проверявания период: 

 

1. Сл. дело № 1148/2002 г. по описа на Окръжен следствен отдел 

при Окръжна прокуратура - Бургас, пор № 433/2002 г. по описа на 

ОП - Бургас, следовател Тодорка Костова.   

Досъдебното производство е образувано с постановление от 

21.11.2002 година, срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 

115 от НК. … 
 

Макар, че формално многократното удължаването на 

сроковете е в съответствие с разпоредбите НПК, досъдебното 

производство е продължило необяснимо дълго време. Изложените в 

справка изх. № ОСлС 5396/19.06.2013 г. обяснения от следовател 

Тодорка Костова,  относно невъзможността за работа по 

досъдебното производство, поради обжалване мярката за 

неотклонение и изискване на материалите по делото, последните не 
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представляват пречка необходимите действия по разследването да 

се извършват успоредно и за много по-кратко време. Многократното 

изискване на материалите по делото от ОП – Бургас не може да се 

приеме като основателна  причина разследващият орган да спре да 

извършва функциите си по разследването. Обратното означава 

разследване извън разумния срок по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС. 
 
 
2. Сл. дело № 742/2004 г. по описа на Окръжен следствен отдел 

при Окръжна прокуратура - Бургас, следовател Станелия 

Караджова.  Образувано с постановление на РП  Бургас от 23.06.2004 

год. срещу виновното лице за това, че в   периода м. юли 1999 г. – м.  

юли   2002  г..   в  гр.   Созопол  е  сключил   неизгодни   сделки - 

договори за отдаване под наем, престъпление по чл. 220 ал. 1 от НК. … 

 

3. Сл. дело № 73/2012 г. по описа на НСлС, ДП № 435/2012 г. по 

описа на Окръжна прокуратура гр. Бургас, образувано на 18.07.2012 

г. срещу неизвестен извършител за това, че на 18.07.2012 г. с цел да 

създаде смут и страх в населението, извърши престъпление по чл.115 и 

чл.128, чл.142, чл.143, чл.143а, чл.216 ал.1 т.5, чл.326, чл.330, чл.333, 

чл.334, чл.337, чл.339, чл.340, чл.341а, чл.341б, чл.344, чл.347 ал.1, 

чл.348, чл.349, чл.350, чл.352 ал.1, 2, 3, чл.354, чл.356е, чл.356з – 

престъпление по чл.109а ал.1 от НК. … 

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  

 

 

ИЗВОДИ : 

 

Установено бе, че при воденето на книгите, регистрите и 

дневниците в Окръжен следствен отдел при ОП – Бургас се наблюдават 

непълноти, поправки и допълнителни бележки. Не се приключват по 

надлежният ред, като в някои от тях съществува възможността за 

дописване на номера. Особено характерно е това за т.нар. „помощни 

тетрадки” – същите не са оригинални, а са пригодени. 
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Констатира се, макар формално удължаването на сроковете да е 

в съответствие с разпоредбите НПК, досъдебните производства  

продължават необяснимо дълго време. По този начин се създават 

предпоставки за  разследване извън разумния срок по чл. 6, ал.1 от 

ЕКЗПЧОС, оттам и за търсене на обезщетение по реда на глава ІІІа от 

ЗСВ от пострадалите лица. 

 

 

 

 ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Водените в ОСлО при ОП – Бургас книги, регистри и 

дневници на хартиен носител да се приведат в съответствие с 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България 

/ПОДАПРБ/. Да се изискат оригинални книги, които да се водят 

пълно и точно и да се създаде организация за редовната им 

проверка.  

 

2. По делата, които не са с правна и фактическа сложност, да се 

организира разследване в рамките на законоустановения двумесечен 

срок.  

 

3. Само по  дела с  правна и фактическа сложност следва да 

бъдат изготвени мотивирани искания за продължаване на срока, 

след като вече изпълнените процесуално-следствени действия 

налагат това. 

 

4. Да бъдат предприети мерки с цел максимално използване 

капацитета на следователите по наказателни производства, които се 

явяват правна и фактическа сложност. 

 

5. На основание чл. 54, ал.1, т.7 от ЗСВ ИВСС предлага на 

Завеждащия на Окръжен Следствен отдел при ОП – Бургас да 

наблюдава за срок от 6 месеца дейността на следовател Тодорка 

Костова относно досъдебните производства, които същата разследва, 

като осъществява необходимия контрол. 
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Екземпляр от Акта да се изпрати на административния 

ръководител на Окръжна прокуратура Бургас за изпълнение 

препоръките от негова компетентност.  

 

 Административният ръководител да запознае прокурорите и 

следователите и съдебните служители от ОП Бургас с 

резултатите от извършената планова проверка.  

 

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

ръководител на ОП Бургас 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 рамките на същия срок да уведоми 

Инспектората към ВСС за резултата от тях. 

 

 Екземпляр от акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, на 

електронен носител. 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на Главния прокурор на 

Република България, на електронен носител. 

 

Екземпляр ат Акта, да се изпрати на директора на НСлС, 

заместник на главния прокурор по разследването, на електронен 

носител. 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния 

ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас, на електронен 

носител. 

  

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

1.  Заповед № ПП-01- 54/05.05.2013 г на Главния инспектор на 

ИВСС; 

2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност 

през 2011 г. и 2012 г.  
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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 

2012г. 

6. Справка за дейността на ОСО в ОП – Бургас през 2011 г. и 2012  

г. 

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

били предмет на анализ в Акта.  

 

 

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

                /АЛБЕНА   КУЗМАНОВА/ 


