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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

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

 
ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА 

СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 
 
 

А   К   Т 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В  

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА –  ГРАД  ВРАЦА 
 
 

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната 
програма на Инспектората към ВСС за 2010г. и Заповед № 71/03.05.2010 г. 
на Главния инспектор в периода 31.05. – 04.06.2010г.  

Екип – Съгласно Заповед № 71/ 03.05.2010г. на Главния инспектор 
плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор Александър 
Мумджиев и експерти – Тамара Кочева и Иван Тенчев. 

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. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 
приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 
планови проверки. 

 
КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 

 
1. По отношение организацията на административната дейност 

/чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ/: 
 Окръжна прокуратура – гр. Враца се помещава в сградата на 
Съдебната палата на гр. Враца. Всички прокурори и служители разполагат 
с достатъчно компютърни конфигурации и материално – техническо 
оборудване.  
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През 2009г. са извършени два броя трансформации на щатната 
численост на прокурорите, като броят на последната е запазен. С решение 
на ВСС, протокол №23 от 03.06.2009г. се трансформират 2 щатни бройки 
за длъжност „младши прокурор” в длъжност „прокурор” и протокол №44 
от 12.11.2009г., намалява едната щатна бройка „прокурор”, увеличава 
щатната численост на ОП – Враца с една щатна бройка „Заместник на 
административния ръководител – зам. – окръжен прокурор”, считано от 
датата на вземане на решението. След извършените трансформации 
щатната численост, по длъжности в ОП – Враца е следната: 
административен ръководител – 1бр., зам. окръжен прокурор – 2бр., от 
които едната бройка е незаета, прокурор в ОП -7бр., от които една бройка е 
вакантна, началник административен отдел – 1бр. и прокурор в 
административен отдел -1бр.  

Средната численост на работещите прокурори в ОП – Враца е била 
10 броя. 

В началото на 2009г. са били прекратени трудовите правоотношения 
с 2бр. младши прокурори, като един от тях е бил в отпуск по майчинство. 
През годината не са били назначавани прокурори. 

През отчетния период в ОП – Враца са били командировани от 
районните прокуратури в окръга 2бр. прокурори – Росен Колев – прокурор 
от РП – Враца за срок от 6 месеца, считано от 01.04.2009г. и Нина Кръстева 
– прокурор от РП – Мездра. 

През 2009г. в ОП – Враца, повече от един месец са отсъствали 3 броя 
прокурори. Двама по болест и един – командирован в АП- София. 

Незаетите щатни бройки за прокурори са 2 .  
Общият брой на служителите в администрацията е 15бр., като 

незаети длъжности няма. 
С оглед настъпилите промени след преминаване на окръжните 

следствени служби, като отдели към окръжните прокуратури и 
преназначаване на техни служители, в изпълнение на § 112 от ЗИД на ЗСВ 
(ДВ бр.33/30.04.2009г.), съгласно заповед № ЛС 3122/30.09.2009г. на 
Главния прокурор на РБ се е извършила трансформация на една щатна 
бройка „Главен счетоводител” в  Началник отдел „ Финансово – стопански 
дейности”. Утвърдена е щатна численост на съдебните служители в ОП – 
Враца – 39 броя.  

В ОП- Враца се водят 11 бр. книги, азбучници и регистри, на 
основание Правилника за организация на дейността на администрацията на 
Прокуратурата на Република България, по указание на ВКП се водят 6 бр., 
а 8бр. по собствена преценка. Водени на електронен носител са : следствен 
азбучник, таблица на досъдебните производства, таблица на следствените 
дела, таблица на преписки, таблица за спрени ДП, образувани срещу НИ – 
Заповед ЛС – 2403/15.06.2007г. на Гл. прокурор.    

Бяха проверени на случаен принцип следните книги: 
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► Азбучник за преписки за 2009г. – започнат на 05.01.2009г.  – 
прономерован и прошнурован, попълва се четливо, няма задрасквания и 
добавяния. Липсват датата на завеждане на преписката, а е отбелязано 
навсякъде номера на същата и годината на завеждане.  

► Азбучник на дознанията и следствените дела – започнат на 
05.01.2009г. - прономерован и прошнурован, попълва се четливо, няма 
задрасквания и добавяния. 

► Книга за веществени доказателства – не е отбелязано дата на 
започване на книгата, като първото отбелязано досъдебно производство, по 
което са предадени веществени доказателства е от 2007г. Същата не се 
води по образец, а е пригодена тетрадка, не е прономерована и 
прошнурована, но по всички досъдебни производства по описа на ОП, по 
които са иззети веществени доказателства, са приложени приемо-
предавателни протоколи. Няма отбелязване на длъжността и името, както 
и подписи на предаващото и съответното приемащо длъжностно лице.   

► Азбучник на споразуменията и обвинителните актове – не е по 
образец, а е пригодена тетрадка. Води се от началото на 2009г. Няма 
задрасквания и поправки. Води се по входящ номер, номер на досъдебно 
производство и вида на приключване на същото. Не е прономерована и 
прошнурована. 

► Описна книга на следователя и органа на дознанието – води се 
от 05.01.2009г. и е приключена на 31.12.2009г. Прономерована и 
прошнурована. Води се добре, съгласно изискванията,няма задрасквания и 
добавяния.  

► Описна книга на следствените дела за 2009г. – прономерована, 
прошнурована, подпечатана и подписана от съдебен деловодител. Води се 
съгласно изискванията, без задрасквания и поправки. 

► Описна книга на бързите производства -  прономерована, 
прошнурована, подпечатана и подписана от  деловодител. Води се 
съгласно изискванията, без задрасквания и поправки. Води се от 
01.01.2009г., като са отбелязани само 2бр. БП за 2009г., съответно 
преобразувани и двете в досъдебни производства. 

►  Описна книга по наказателно-съдебен надзор по обвинителни 
актове – започната януари 2009г. и приключена декември 2009г. Същата е 
по образец и се води съгласно изискванията. За 2009г. общият брой 
обвинителни актове е 29бр. Няма зачертавания и поправки  

► Описна книга на споразуменията и по чл.78а от НК – води се 
от началото на 2009г. Прономерована и прошнурована, води се четливо, 
съгласно изизскванията. Общият брой споразумения  за 2009г. са 23броя и 
1бр. внесено предложение по чл.78а от НК. Няма поправки и задрасквания. 
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► Входящ дневник за 2009г. – три тома, започнат е на 05.01.2009г. 
от №1 до №1950, 2 том – от №1951 до № 3920 и 3том – от № 3921 до № 
3996. И трите тома са прономеровани и прошнуровани, подпечатани и 
подписани от деловодител. Водят се четливо с незначителен брой 
поправяния и дописвания по допълнително залепени листчета. Книгата се 
води по образец, съгласно изискванията.   

► Азбучник по присъдите – води се от 1983г. Не е прономерован и 
прошнурован.  

► Книга за изпълнение на присъдите - води се от 05.01.2009г. , не 
е прономерована и прошнурована. Не е приключена по съответния ред с 
отразена дата на приключване и подпис на съответния прокурор, 
отговарящ за изпълнение на наказанията в ОП – Враца. Отделно е 
отразено, че са извършвани периодични проверки, като е отбелязана датата 
на същите в долния десен ъгъл на дневника, както и че е извършена 
проверка и в азбучника, без да е отразено длъжността и името на лицето, 
извършило проверката. Видно от книгата присъдите са изпълнявани в 
срок, няма поправки и задрасквания, води се четливо, съгласно 
изискванията.   

 
 В ОП – Враца се ползват 3бр. правни програми – Правно-
информационна система Апис, за която е сключен договор от ВКП; 
Правно-информационна система Сиела – предоставена от ВКП и Правно-
информационна система за разследването и международно правно 
сътрудничество по наказателни дела.  

В прокуратурата се ползват 5бр. деловодни програми – УИС, 
Единна информационна система за противодействие на престъпността 
(ЕИСПП), Програма за мониторинг и контрол на дейността на вещите 
лица – предоставена от ВСС, Програма за случаен избор на комисия за 
атестация на прокурори, Програма за професионално обучение на 
магистрати.  
 Съгласно Заповед ЛС-6310/02.10.2007г. на Зам. Главен прокурор при 
ВКП, в изпълнение на Заповед № 6185/12.09.2007г. на Главния прокурор 
на РБ е създадена организация за разпределение на делата и преписките в 
Окръжна прокуратура – Враца на принципа на случайния подбор, чрез 
електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им.  
 Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Враца 
разпределя в деня на постъпването всички преписки на принципа на 
случайния подбор за прокуратурата.  
 Организацията на дейността по водене на статистика се извършва 
съгласно Указание за организацията на информационната дейност в 
Прокуратурата на Р.България на ВКП № И 301/27.12.2007г. за 
организацията на информационната дейност в Прокуратурата на Р. 
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България и № 283/2008г. за изменение и допълнение на указанието. 
Извършват се ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и годишни 
статистически отчети по преписки, дела и присъди, както и тематични справки. 
Провеждат се ежемесечни съвещания на прокурорите, като на три месеца и с 
разследващите органи. 
 Съгласно Заповед №108/10.03.2008г. на Апелативна прокуратура  София, се 
изготвя тримесечна справка относно постъпили възложени и незавършени 
прокурорски преписки и образувани наказателни производства, засягащи 
финансовите интереси на Европейската общност – тематична справка, която се 
изготвя на всяко тримесечие. 
 На всяко тримесечие през 2009г. са се изпращали и справки за: по НСН – 
върнати дела и оправдателни присъди; неприведени присъди в изпълнение и 
образувани дела с пострадали малолетни и непълнолетни лица. 
 Ежемесечно се изготвят и изпращат обобщени за региона на ОП – Враца на 
електронен носител справки за: мониторинг и дела на НСН; получени и приведени 
присъди;  образувани преписки и дела по чл.253 -253б от НК; образувани дела за 
трафик; водените ДП в региона на ОП – Враца, свързани с нарушения и усвояване на 
средства от бюджета на ЕС; организираната престъпност; относно състоянието на 
образуваните преписки и досъдебни производства при провеждането на изборите за 
Европейския парламент и на изборите за народни представители. 
 Ежеседмично се изпраща справка за тежкси престъпления, образувани ДП и 
внесени в съда. 
 Аналитичната дейност на ОП – Враца се осъществява  чрез провеждане на 
работни съвещания и отчетни събрания с административните ръководители на РП в 
рагиона, касаещи рарешаването на различни въпроси.   
 За проверявания период в ОП – Враца няма наложени наказания от 
административния ръководител. Няма направени предложения за 
поощрения или за налагане на дисциплинарни наказания. 
 Предвид извършената през м. август 2009г./ДВ,бр.66/18.08.2009г./ 
промяна на Правилника за организацията и дейността на администрацията 
на прокуратура на Република България, обнародван в ДВ бр.6 от 
18.01.2008г., е извършена промяна в ОП – Враца при воденето на 
веществените доказателства на база действащия правилник. Приемането се 
извършва по данните , посочени в описаният акт на органа по разследване, 
и се удостоверява с датирана бележка (стикер), подписана от предаващия и 
приемащия съдебен служител, трайно закрепена върху опаковката на 
доказателството. Постъпилите в прокуратурата веществени доказателства 
се приемат и вписват в книга за веществени доказателства, като се 
означава: входящият № на преписката, ДП№ на ОП-Враца, ДП№ на 
разследващия орган, видът на вещественото доказателство, марката, 
фабричния номер, броят , метражът , теглото, дата на постъпване на 
веществените доказателства в прокуратурата, дата на решаване и 
разпореждане. 
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          Веществените доказателства се приемат в прокуратурата, опаковани 
съобразно естеството им, с възможност да бъдат съхранявани. Върху 
опаковката на веществените доказателства се поставя стикер с означение 
на номера и годината на делото и номера, под който са вписани в книгата 
за веществени доказателства. 
          През 2009г. в Окръжна прокуратура- Враца са постъпили по 16 броя 
ДП веществени доказателства, по 13 акта с приемо- предавателни 
протоколи са внесени в съда веществени доказателства, като по един от тях 
делото е прекратено, поради амнистия и веществените доказателства са 
върнати, след което са предадени на историческия музей. 
          Парите и други ценности се съхраняват в банков трезор на БДСК. 
Упълномощено лице за достъп до трезора е съдебният администратор. 
През годината по 5 броя досъдебни производства е имало веществени 
доказателства – пари, при приемането и предаването на които са описват 
по номинал и серийни номера. 

Взривните вещества, огнестрелните оръжия, боеприпасите, отровните 
и упойващите вещества се предават за съхранение в съответното РПУ с 
протокол, съдържащ точното им описание, номерата на делото и 
прокурорската преписка, датата на предаването и подписа на съдебния 
служител, които го е извършил. През 2009г. по 1 бр. ДП са предадени 
веществени доказателства. 

Наркотичните вещества, прекурсорите и растенията, съдържащи 
наркотични вещества, се съхраняват и унищожават по реда на Закона за 
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 

Веществените доказателства се предоставят за експертизи с писмен 
протокол, изготвен от секретаря, съдържащ точното им описание, номера 
на делото и прокурорската преписка, датата на предаване и подписите на 
приемащия съдебен служител. 

Веществените доказателства се проверяват всяка година от комисия, 
включваща съдебни служители от деловодството и председателствана от 
съдебния администратор или административния секретар. Комисията 
проверява налице ли са всички веществени доказателства, правилно ли се 
съхраняват и има ли доказателства, по отношение на които не е направено 
разпореждане на прокурора или разпореждането не е изпълнено. 
Комисията изготвя протокол за проверката, който се съхранява като 
приложение към книгата за веществени доказателства. 

Веществените доказателства, за които с постановление е разпоредено 
връщане на собственика или предоставяне на друга институция, се 
предават с протокол, съдържащ: точното описание, номера на делото и 
прокурорската преписка, датата на предаването и подписите на 
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приемащото и предаващото лице. През 2009г. по 2 бр. ДП, прекратени 
веществени доказателства са връщани на собственици. Когато 
собственикът не потърси веществените доказателства в законоустановения 
срок, разпореждането с тях  се осъществява по реда, предвиден в НПК и 
ЗСВ. 

 През 2009г. с приемо-предавателен протокол № 12/24.09.2009г. са 
предадени на Агенция за държавни вземания иззети в полза на държавата 
веществени доказателства. 

Издадените заповеди и разпореждания на административния 
ръководител по организацията на дейността на прокуратурата са 236 бр., 
от които 53 бр. по указание на Главния прокурор; 183 бр. по собствена 
проеценка, от които 122 бр. командировъчни заповеди, 8 бр. на основание 
КТ и 53 бр., касаещи организационни въпроси. 

По инициатива на адм. ръководител на ОП – Враца, съгласно 
Заповед № 174/11.11.2009г., са били извършени комплексни ревизии за 
дейността на 5-те районни прокуратури в региона на ОП – Враца.  
 По разпореждане/указания на други органи на съдебната власт в 
изпълнение на дейността по Надзора за законност за защита на 
обществения интерес Административният отдел при ОП – Враца е 
извършил проверка за правилното прилагане на указанията на Главния 
прокурор на РБ относно дейността по отмяна на незаконосъобразни 
административни актове и конкретно на дейността по Указание И-
29/2008г. на Върховна административна прокуратура във всички районни 
прокуратури в региона. 
 Съгласно Заповед №586/28.09.2009г. на Апелативна прокуратура – 
София е извършена цялостна ревизия на ОП – Враца за дейността й през 
2008г. 

За проверявания период са били организирани 41 бр. семинари за 
прокурори и 7бр. семинари за служители.  

Прокурорите от ОП – Враца са участвали в професионални обучения 
на прокурори по програма на ВСС.  

Било е проведено обучение по класифицираната информация на 1бр. 
служител, както и 2бр. служители за работа с УИС.  
  
 2. По отношение на организацията на образуването и движението 
на преписките /чл.54 ал.1 т.2 ЗСВ/: 

През отчетната година наблюдаваните преписки в Окръжна 
прокуратура - гр. Враца са общо 3352бр. От тях новообразувани са 2684 
бр., а образувани в предходни години  668 бр. 
 Решените преписки през проверявания период са 664 бр. 
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 Отказите да се образува досъдебно производство са общо 80 бр., от 
които 13 бр. са обжалвани, като 10 бр. са потвърдени и 3 бр. са отменени. 
Необжалвани са 67 броя. 
 Бяха проверени на случаен принцип следните преписки, по които 
има постановен отказ да се образува досъдебно производство: 
 ► пр. № 2924/09г. по описа на ОП-Враца, пр. вх. № 3338/09г. по 
описа на РП- Враца. С постановление от 13.11.2009г. РП –Враца е 
изпратила преписката по компетентност на ОП – Враца, с оглед наличие на 
данни за извършено престъпление по чл.248а ал.1 от НК. С постановление 
от 25.11.2009г. ОП – Враца, на осн. чл.9, ал.2 от НК е постановила отказ да 
се образува ДП и е прекратила преписката. С постановление от 
15.01.2010г. АП – София е потвърдила постановлението на ОП – Враца.  
 ►  пр. № 711/09г. по описа на ОП – Враца. Постановление за отказ 
от 20.02.2009г. поради липса на данни за извършено престъпление по 
чл.283б от НК. 
   ► пр. вх.№ 103/09г. по описа на ОП – Враца, образувана с оглед 
наличие на данни за престъпление по чл.142 от НК. Постановление за 
отказ от 13.01.2009г. на осн. чл.213 ал.1 от НПК. 

► пр. № 2993/08г. по описа на ОП – Враца. Постановление за отказ 
от 25.03.2009г. на основание чл.213 ал.1 от НПК.  

► пр. № 2026/09г. по описа на ОП – Враца, образувана с оглед 
наличие на данни за престъпление по чл.142 ал.4 от НК. Постановление за 
отказ от 17.09.09г. на основание чл.213 от НПК. 

► пр. № 848/09г. по описа на ОП – Враца, образувана с оглед 
наличие на данни за извършено престъпление по чл.282 от НК. 
Постановление за отказ от 17.04.09г. на основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

► пр. № 1642/09г. по описа на ОП – Враца, образувана с оглед 
наличие на данни за извършено престъпление по чл.282 от НК. 
Постановление за отказ от 27.10.09г. на основание чл. 213 от НПК. 

► пр. № 1476/09г. по описа на ОП-Враца. Постановление за отказ от 
23.06.09г. на основание чл. 213, вр. чл.24 т.6 от НПК. Постановлението на 
ОП – Враца е потвърдено от АП – София с постановление от 17.07.09г. 

► пр. №  654/09г. по описа на ОП – Враца. Постановление за отказ 
от 15.06.09г. на основание чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. 

► пр. № 2586/09г. по описа на ОП – Враца. Постановление за отказ 
от 29.10.09г. на основание чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. 
 
 Образуваните досъдебни производства общо са 47бр., като изпратени 
по компетентност са 188 бр. 
          Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06г. на 
Главния прокурор на Република България са 20 броя. 
 Инстанционни решения на АП – София по преписки на ОП са 104 бр. 
общо, като от тях отменени са 17 бр., а потвърдени са 87бр.  
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 Инстанционни решения на ОП – Враца по преписки на РП- Враца са 
общо 225 бр. От тях отменени – 42 бр., потвърдени -180 бр., частично 
отменени – 3 бр. Нерешени инстанционни преписки в едномесечен срок  
няма. 

 Останали нерешени преписки от образуваните през проверявания 
период са общо 39 бр., като всички са в едномесечен срок. Нерешени в 
тримесечен срок с разрешение на административния ръководител, в 
тримесечен срок без разрешение, в шестмесечен срок с разрешение на 
Главния прокурор, в шестмесечен срок без разрешение и нерешени над 
шестмесечен срок няма.  

Останали нерешени преписки, образувани в  предходен период, също 
няма. 

Преписки на специален надзор съгласно т. 5 от Заповед № ЛС-
2184/30.05.2007г на Главния прокурор на Република България са общо 8 
бр., като от тях новообразувани са 5 бр., а образувани в предходни години 
– 3 бр.: 

     
► пр.  №369/2009 г. – по чл. 301 ал.1 от НК, ДП 27/09г.  
► пр. № 1321/2008 г. – по чл. 282, ал.2 от НК, ДП 135/08г.   

      ► пр.№ 1473/09г. – по чл. 321 и чл.282, ал.1, вр. чл.26 ал.1 и чл.339 от 
НК, ДП 82/09г. 

► пр.№ 1570/2007г. – по чл. 278а от НК – постановление за спиране 
на НП, ДП 62/07г.  

► пр.№ 2105/2009 г. – по чл.220 от НК – постановен отказ да се 
образува ДП и изпратена по компетентност  

►  пр.№2730/2009г., обединена с №3547/2009г.–  за проверка  
► пр. № 2748/2008 г. – по чл. 356з ал.1 от НК – Постановление за 

прекратяване на НП сл. дело №5/08г. 
Забележка: Посочените преписки са взети на специален надзор за 

периода от 01.01.2009г. – 31.12.2009г. 
  

3. По отношение организацията на образуването и движението на 
досьдебните производства /чл.54, ал. 1, т. 2 ЗСВ/: 
 Наблюдаваните досъдебни производства през 2009г. общо са 450 бр., 
като образувани през този период са 203 бр., а образувани в предходни 
години са 247 бр.  
 Приключените досъдебни производства през проверявания период от 
разследващ орган и решени от прокурорите в предвидените от НПК 
срокове са общо 336 бр. 
         Неприключени ДП от разследващия орган в сроковете по чл.234 
от НПК – няма. 
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 Приключили ДП от разследващия орган и нерешени от 
наблюдаващия прокурор над един месец, за проверявания период са 
общо 6 броя. 

В ОП – Враца през проверявания период са били образувани 
2бр. бързи производства (вх.№31/2009г. и вх.№ 1061/09г.), като и по 
двете е било постановено разследването да се извърши по общия ред. 
Няма наблюдавани незабавни производства.  

Върнати на разследващия орган ДП за допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ са 12бр., като няма такива, 
по които прокурорите да са извършили сами необходимите действия. 

Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 47 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 29 
бр., а срещу известен извършител 18 бр. 

 
На случаен принцип бяха проверени следните НП, спрени 

срещу ИИ: 
► ДП №72/06г- по описа на ОП –Враца, ДП № 236/06г. на ОД на 

МВР – Враца. Делото е образувано срещу ИИ на 14.07.2006г. за 
престъпление по чл.255 ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК. С постановление от 
24.10.08г. делото е било спряно за пореден път на осн. чл.244 ал.1 т.3 от 
НПК. С постановление от 26.10.09г. същото е възобновено, като 
въпросното постановление липсва в кориците на ДП. С напомнителни 
писма от 23.11.09г. и 04.12.09г. прокуратурата е поискала изготвяне на 
справки от ОД на МВР – Враца. С нови писма от 21.12.09г. и 29.01.2010г. 
до главния разследващ полицай на РУ на МВР – Враца е указано изготвяне 
на доклад. Предвид липсата на такива доклади по делото с постановление 
за спиране на НП от 12.02.2010г. е отстранен разследващият полицай по 
делото и е указано разследването да бъде възложено на друг разследващ 
полицай. Указано е на всеки три месеца делото да бъде докладвано на 
наблюдаващия прокурор. В кориците на делото няма данни за изготвяне на 
такива справки. 

► ДП №17/06г. , сл. дело № С-046/06г. по описа на ОСС – Враца. 
Делото е образувано по чл.256 ал.1 от НК на 30.01.2006г. С постановление 
от 29.06.07г. делото е спряно. Възобновено е на 23.10.07г. С постановление 
от `17.01.08г. делото е спряно. От 28.07.2009г. делото е било възобновено. 
На 29.03.2010г. е било спряно за не повече от година, поради отсъствие на 
важен свидетел от страната. Указано е на всеки три месеца наблюдаващият 
прокурор да бъде информиран за извършените ОИМ. С приемо-
предавателен протокол от 08.04.2010г. въпросното постановление за 
спиране, ведно с едно от веществените доказателства е предадено на ОСО 
– Враца. 

► ДП № 174/08г. по описа на ОД на МВР – Враца (ДП №81/09г. по 
описа на ОП-Враца), пр. №3044/07г. по описа на ОП – Враца, вх.№ 
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997/07г. по описа на РП - Оряхово. Делото е образувано срещу ИИ по 
чл.282 и чл.311 ал.1 пр.1 от НК . С постановление от 14.09.2009г. 
наказателното производство по делото е спряно, поради отсъствието на 
важен свидетел от страната.  

►ДП № 05/09г. по описа на ОП – Враца, сл. дело №18/09г. по описа 
на ОСО към ОП – Враца. Образувано срещу ИИ на 08.07.09 г. за 
престъпление по чл.255 ал.3 от НК. С постановление за спиране от 
26.01.2010 г. НП е спряно на осн. чл.244 ал.1 т.3 от НПК. Указано е 
периодично да бъде уведомяван наблюдаващия прокурор за извършените 
ОИМ. 

► ДП №174/09г. по описа на ОП – Враца, ДП №317/09г. по описа на 
РУ на МВР – Враца. Образувано срещу ИИ на 01.12.09 г. за престъпление 
по чл.278 от НК. Постановление за спиране от 12.04.2010 г. на осн. чл.244 
ал.1 т.1, вр. чл.25 т.2 от НПК. Няма указан срок за доклад. 

►ДП № 177/06г. на ОП – Враца, вх.№ 10/06г. на ОД на МВР – 
Враца. Образувано срещу ИИ на 14.07.2006 г. за престъпление по чл.255 
ал.1 от НК. Първоначално делото е било спряно на 02.05.2007 г. на осн. 
чл.244 ал.1 т.3 от НПК. На 11.11.09 г. НП е било възобновено. На 
08.04.2010 г. НП отново е било спряно на осн. чл.244 ал.1 т.3 от НПК. По 
ДП е необходимо да бъдат разпитани 92 души, за които има данни, че са 
напуснали пределите на страната. Не е указан срок за доклад.  

►ДП № 23/01г. на ОП – Враца, сл. дело №81/01г. по описа на ОСС - 
Враца. Образувано срещу ИИ на 01.03.2001г. за престъпление по чл.116 
ал.1 т.10, вр. чл. 115 от НК. На 11.12.2009 г. е издадена европейска заповед 
за арест. Постановление за спиране на ДП от 08.01.2010 г. на осн. чл. 25 
ал.1 т.2 от НПК. 

 
Проверени спрени НП срещу НИ: 
► ДП № 77/08 г. на ОП – Враца, ДП №1383/08г. на РУ на МВР – 

Враца. Образувано срещу НИ за престъпление по чл.278 и чл. 282 от НК на 
12.06.2008 г.  Спряно на 22.05.2009 г. Връща делото на РПУ за издирване 
на лицето. Не е указан срок. Предложение за възобновяване от  
09.11.2009г. от разследващия полицай на осн. чл.245 от НПК. На 12.11.09 
г. ОП – Враца е поискала от разследващия полицай опис и план, в който да 
са посочени конкретни действия които следва да бъдат извършени. На 
04.01.2010г. отново са поискани същите неща с напомнително писмо. На 
26.01.10г. е изпратено трето напомнително писмо. На 16.02.2010 г. е 
изпратено ДП от полицията в ОП – Враца. На 01.04.2010 г. ОП – Враца е 
върнала ДП, като е отбелязала, че не са изпълнени задълженията, 
произтичащи по чл. 245 ал.1 от НПК, като не е изготвено обосновано 
искане за възобновяване, както и какви ПСД ще бъдат извършвани. Не е 
изготвен и план на разследването.  
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► ДП №133/09 г. по описа на ОП – Враца, ДП №510/09г. на РУ на 
МВР – Бяла Слатина. Образувано на 27.08.2009 г. за престъпление по чл. 
244 ал.1 от НК. На 16.12.2009 г. НП е спряно, като е указано прокуратурата 
да бъде регулярно информирана относно проведените ОИМ.  На 
22.04.2010г. е поискана справка от ОП – Враца. С писмо на 05.05.2010 г. 
същата е уведомена, че няма постъпили нови данни за издирване на 
извършителя.  

►ДП № 121/09г. по описа на ОП – Враца, ДП № 184/08г. по описа на 
ОД на МВР – Враца. Образувано на 07.08.2009г. за престъпление по чл.282 
ал.1 от НК. Спряно на 30.04.2010 г. Указано е в седмодневен срок да бъде 
изготвен подробен план с набелязани конкретни ОИМ и действия, които да 
бъдат представени за одобрение. На 21.05.2010 г. такъв план е представен 
и приложен по ДП. 

► ДП №11/09г. по описа на ОП – Враца, ДП №36/09г. на ОСлО при 
ОП –Враца. Образувано на 27.10.2009г. по чл. 282 ал.1 от НК. Спряно на 
12.04.2010г. Делото е изпратено на ОСлО при ОП – Враца за продължаване 
издирването на извършителя, като не е указан срок за периодично 
докладване. 

► ДП №97/09г. по описа на ОП – Враца, ДП №150/09г. на ОД на 
МВР – Враца. Образувано на 25.06.2009г. за престъпление по чл.255 ал.3 
от НК. Спряно на 14.04.2010г. Пратено е за издирване на извършителя. Не 
е указан срок за периодични доклади, не е изготвена справка. 

► ДП № 200/08г. по описа на ОП – Враца, ДП №361/08г. на ОД на 
МВР – Враца. Образувано на 15.12.2008г. по чл. 142 ал.1 от НК. Спряно на 
02.10.2009г. С постановление от 20.11.2009г. същото е възобновено за 
разпит на свидетел. На 02.12.2009г. НП е спряно. На 21.04.2010г. е 
поискана справка от прокуратурата и на 27.04.2010г. й е отговорено от 
полицията, че до момента извършителят на престъплението не е установен. 

► ДП № 145/08г. по описа на ОП – Враца, ДП №220/08г. по описа 
на РУ на МВР – Оряхово. Образувано на 02.10.2008г. срещу НИ по чл.244 
ал.1 от НК. На 04.02.2009г. НП е спряно. Не е указан срок за изготвяне на 
периодична справка. Напомнително писмо от 19.12.09г. от ОП – Враца за 
изготвяне на справка. На 22.12.09г. е постъпил отговор в прокуратурата, че 
до момента извършителят не е установен. Ново напомнително писмо от 
21.04.2010г. от прокуратурата за справка. Постъпил е отговор от 
29.04.2010г., че лицето до момента не е установено. 
 

Възобновените наказателни производства през проверявания 
период са общо 37 бр., като образувани през проверявания период са 
3бр., а образувани в предходни години са 34броя. 
 

Прекратените наказателни производства за 2009г. са общо 
239бр. Обжалваните пред съда постановления са общо 19бр., като са 
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потвърдени 7бр., а са отменени 12бр. Обжалвани пред по-
горестоящите прокуратури са 8 постановления, като са потвърдени 
7бр., е отменено е 1бр. Служебно отменени от по-горните 
прокуратури е 1бр. Общо прекратени поради изтекла давност са 57 
броя. 

 
На случаен принцип бяха проверени следните прекратени 

пр.пр.: 
 
Прекратени срещу НИ 
► ДП № 57/98г. по описа на ОП – Враца, сл. дело №49/98г. по описа 

на ОСС – Враца . Образувано на 29.03.1998г. срещу НИ по чл. 330 ал.2 т.2 
от НК. Спряно на 03.05.2005г. Изтегла погасителна давност на осн. чл.24 
ал.1 т.4 от НПК с постановление за прекратяване на НП от 10.12.2009г. 

►ДП № 6/09г. на ОП – Враца, сл. дело № 29/09г. на ОСО при ОП – 
Враца. Образувано на 23.09.09г. по чл. 301 ал.1 от НК. На 15.12.2009г. на 
осн. чл.24 ал.1 т.4 от НПК НП е било прекратено. 

►ДП № 138/08г. по описа на ОП – Враца, ДП №202/08г. на РУ –
Транспортна полиция – Мездра. Образувано на 21.09.2008г. по чл. 343 ал.1 
б.”в” от НК.  С постановление от 16.04.2009г. ОП – Враца на осн. чл.24 
ал.1 т.1 от НПК е прекратила НП. 

►ДП № 179/08г. по описа на ОП – Враца, ДП №2326/08г. на РУ на 
МВР – Враца. Образувано на 31.10.2008г. по чл. 115 ал.1 от НК. С 
постановление от 20.01.2009г. на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК НП е 
прекратено. 

►ДП № 26/09г. на ОП – Враца, ДП № 99/09г. на РУ на МВР – Враца. 
Образувано на 14.01.2009г. по чл.115 от НК. С постановление от 25.03.09г. 
на осн. чл. 24 ал.1 т.1 от НПК НП е било прекратено. 

►ДП № 203/08г. по описа на ОП – Враца, ДП №602/08г. на РУ на 
МВР – Мездра. Образувано на 16.12.2008г. по чл.115 от НК. С 
постановление от 17.02.2009г. на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК НП е било 
прекратено. 

►ДП № 119/09г. по описа на ОП – Враца, ДП № 1192/09г. на РУ на 
МВР – Враца. Образувано на 04.08.2009г. по чл.115 от НК. С 
постановление от 06.10.2009г. на основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК НП е 
било прекратено. 
 
 Прекратени срещу ИИ 
 

► ДП № 78/01г. по описа на ОП – Враца, сл. дело № 142/96г. по 
описа на ОСС – Враца. Образувано срещу ИИ на 26.04.1996г. за 
престъпление по чл.354а ал.1 от НК. С постановление от 11.11.2009г. НП е 
прекратено на основание чл. 24 ал.1 т.3, вр. ал.2 от НПК – изтекла давност. 
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► ДП №  3/08г. по описа на ОП – Враца, сл. дело № 44/08г. по описа 
на ОСС-Враца. Образувано срещу ИИ на 09.11.2008г. за престъпление по 
чл.243 ал.4 от НК. С постановление  от 10.03.09г. ДП е прекратено на 
основание чл. 15 от НК.  

► ДП № 161/06г. по описа на ОП – Враца, дознание № 1830/06г. на 
РПУ – Враца. ДП е образувано на 19.11.2006г. за престъпление по чл. 343 
ал.1 б.”в” от НК. С постановление от 30.03.2007г. ДП е прекратено на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Същото е било обжалвано пред ОС – 
Враца, който е потвърдил постановлението на ОП – Враца. Определението 
на ОС – Враца е било обжалвано пред САС. С определение 
№204/04.08.09г. на САС е отменено определение №206/ 30.05.09г., 
постановено от ОС – Враца по НЧД №247/09г. по описа на съда, с което е 
било потвърдено постановление от 11.05.09г. на ОП – Враца, с което е 
прекратено делото. Същото е било обжалвано пред ОС – Враца, който с 
определение №464/02.11.09г. по ЧНД №508/09г. по описа на ОС – Враца е 
потвърдил постановлението за прекратяване от 13.10.09г. С определение 
№10 от 14.01.2010г. САС е потвърдил определение №464/02.11.09г. на ОС 
– Враца, постановено по НЧД №508/09г. по описа на същия съд, с което е 
потвърдено постановлението за прекратяване на НП от 13-10-2009г. по 
дознание №161/06г. по описа на ОП – Враца. 

► ДП №63/09г. по описа на ОП - Враца, ДП № 194/09г. по описа на 
РУ на МВР – Мездра. ДП е образувано на 16.04.2009г. за престъпление по 
чл.245 от НК. Постановление за прекратяване на ДП от 15.07.2009г. на 
основание чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. 

► ДП № 138/09г. по описа на ОП-Враца, ДП №287/09г. на РУ на 
МВР – Мездра. Образувано на 03.08.2009 г. за престъпление по чл.198 ал.1 
от НК. Прекратено на 10.12.2009г. на основание  чл. 243 ал.1 т.1 от НПК. 

► ДП № 130/08г. по описа на ОП – Враца, ДП №261/08г. по описа 
на ОД на МВР – Враца. Образувано на 09.09.08г. за престъпление по чл. 
255 ал.3 от НК. Постановление за прекратяване от 13.03.2009г. на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

► ДП № 1/09г. по описа на ОП – Враца, сл. дело № 458а/01г. по 
описа на ОСС – Враца. С постановление от 11.10.2001г. РП – Враца в 
частта за извършено престъпление по чл.243б ал.1 от НК е прекратила 
производството и е преобразувала дознанието в предварително 
производство за извършено деяние по чл.142 от НК. С постановление от 
06.10.09г. ОП – Враца е прекратила НП на осн. чл. 243 ал.1 т.2 от НПК.  

► ДП № 16/05г. по описа на ОП – Враца, ДП №44/05г. на ОСлО при 
ОП – Враца. Образувано на 24.01.2005г. по чл.219 ал.1 от НК. С 
постановление от 11.12.09г. НП е било прекратено на осн. чл.24 ал.1 т.2 и 
т.4 от НПК. С постановление на САП от 21.05.2010г. е потвърдено 
постановлението на ОП – Враца. 
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► ДП № 380/1993г. по описа на ОП – Враца, сл. дело №5513а/93г. 
по описа на ОСС – Враца. Образувано на 24.11.1993г. по чл. 199 ал.1 т.3 , 
вр. чл.198 ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК. Постановление за частично 
прекратяване и за спиране на НП от 25.04.2007г. Постановление за 
прекратяване на НП от 12.06.09г. на основание чл. 80 ал.1 т.2 от НК. 

► ДП № 192/05г. по описа на ОП – Враца, сл. дело №223/05г. на 
ОСС – Враца. Образувано на 18.05.2001г. по чл. 282 ал.1 от НК. С 
постановление от 07.12.2009г. ДП е било прекратено на основание чл. 24 
ал.1 т.1 от НПК. 
 

За проверявания период са изготвени 133 предложения от 
разследващите органи до наблюдаващия прокурор за продължаване 
на срока на разследване, като 130бр. са уважени, неуважени са 3бр. 
Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 
срока на разследването до по-горестоящата прокуратура са общо 130 
бр., като от тях всички са уважени. До Главния прокурор на 
Република България са направени 57 бр. искания, като всички са 
били уважени. 

През проверявания период ОП – Враца не е внасяла искания до 
съда за вземане на обезпечителни мерки. 

Били са образувани 2бр. наказателни производства, взети на 
специален надзор през проверявания период. 

► вх.№ 392/2009г., ДП 27/2009г., образувано по чл.301 ал.1 от НК. 
► вх.№ 1473/2009г., ДП 83/2009г., образувано по чл.301 ал.1 от НК. 
В края на отчетния период и двете НП са били висящи. 
 
 

 4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 
т.2 от ЗСВ/: 
 Внесените обвинителни актове през 2009г. са общо са 29 бр., от тях 
по образувани ДП през проверявания период - 10 броя, а по образувани ДП в 
предходни години – 19  броя. Върнатите от съда дела с внесени обвинителни 
актове за 2009г. са общо 7 бр. От тях върнати с определение на съда – 3 бр. и 
върнатите с разпореждане на съда – 4 бр.  
 Проверени на случаен принцип: 

►НОХД № 463/09 г. по описа на ОС – Враца по ДП №836/06г. за 
престъпление по чл.219 ал.4 от НК , сл. дело № 194/04г. на ОСС – Враца. 
Делото е внесено с обвинителен акт на 15.06.2009г. С разпореждане от 
19.06.2009г. ОС – Враца е прекратил съдебното производство по нохд № 
278/09г. по описа на съда на ОП – Враца за допълнително разследване за 
отстраняване на допуснати нарушения на ОП - Враца. На 02.10.2009г. е 
внесено с нов обв. акт в съда. С разпореждане №2880/16.10.2009г. ОС – 
Враца на осн. чл.250 ал.1 от НПК, вр. чл.248 ал.2 т.2 от НПК и чл. 1 ал.1 от 



 16

ЗА от 07.04.2009г. е прекратил наказателното производство по делото и го 
е върнал на ОП – Враца.  Още при първоначалното връщане на делото е 
било налице основание за прилагане на чл.1 ал.1 от ЗА, действащ от 
07.04.2009г. Това основание е било налице и при второто внасяне на обв. 
акт от прокурора. – В. Николова от ОП – Враца. 

►НОХД № 610/09г. по описа на ОС – Враца – ДП №9/07г. на ОП – 
Враца. Образувано по чл.343 ал.4 , вр. ал.3, вр. чл.342 ал.1 от НК. Внесено 
с обв. акт на 04.12.09г.  С разпореждане от 30.12.09г. ОС – Враца на осн. 
чл.242 ал.1 от НПК е върнал делото . След повторно внасяне на делото с 
обв. акт на 19.01.2010г. делото е насрочено за разглеждане през м.юни 
2010г. 

► НОХД № 394/09г. , ДП №109/09г. по описа на ОП – Враца. С 
протоколно определение от 05.08.09г. ОС – Враца не е одобрил внесено 
споразумение и е прекратил делото, като го е върнал на ОП – Враца. След 
внасяне на обв. акт ОС – Враца е осъдил обвиняемото лице на 4 год. ЛОС. 
По жалба на осъденото лице, делото е било разгледано от САС, който с 
решение от 21.12.2009г. е изменил присъда №20/06.10.09г. на ОС –Враца и 
намалил размера на наложеното наказание на три години ЛОС. 

► НОХД №379/09г., ДП №28/09г. по описа на ОП – Враца, Внесено 
с обв. акт . С разпореждане от 16.06.09г. съдебното производство е 
прекратено по НОХД №270/09г. и е върнато на ОП – Враца за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. С разпореждане от 
13.07.2009г. съдебното производство по НОХД №312/09г. по описа на ОС 
– Враца, като в диспозитива на разпореждането е отбелязан номера на 
предишното НОХД, което е прекратено и върнато, а именно №270/09г. С 
присъда от 08.02.2010г. подсъдимият е бил признат за невиновен и 
оправдан по първоначалното обвинение по чл.330 ал.3 от НК. Присъдата 
не е протестирана. 

►НОХД № 361/09г. , ДП №44/09г. по описа на ОП – Враца за 
престъпление по чл.343 ал.1 от НК. С определение №426 от 02.10.09г. 
съдебното производство по посоченото НОХД е било прекратено и делото 
е било върнато на ОП – Враца за отстраняване на допуснати процесуални 
нарушения. На 16.10.09г. е внесено с нов обвинителен акт в съда. С 
присъда от 20.11.2009г. по НОХД №483/09г. ОС – Враца е постановил 
осъдителна присъда, като е наложил наказание ЛОС .  

►НОХД № 389/09г., ДП № 33/09г. по описа на ОП – Враца за   
престъпление по чл. 116, вр. ал.115 ал.1, вр. чл.18 ал.1 от НК. С 
протоколно определение №421 от 29.09.09г. съдебното производство по 
нохд № 389/09г. е прекратено и делото е върнато на ОП – Враца за 
нарушение на процесуалните правила на досъдебното производство, 
свързано със защитата на обвиняемия – нелигитимен защитник, няма 
адвокатски права. 
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► НОХД №72/10г. , ДП №120/07г. по описа на ОП – Враца за 
престъпление по чл.343 ал.4 от НК. С определение от 04.11.2009г. на осн. 
чл.288 т.1 от НПК ОС – Враца е прекратил съдебното производство по 
нохд №407/09г. по описа на същия съд и е върнал делото на ОП – Враца. 
На 08.02.2010г. е внесен нов обвинителен акт  и е постановена осъдителна 
присъда. 
 
 Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания 
период са 27 броя. От тях с осъдителни присъди по общия ред са 20бр., 
от които е протестирана 1бр. присъда, като към края на отчетния период 
протестът не е разгледан.  

Оправдателните присъди по общия ред са 3бр., като и трите са 
били протестирани. Към края на отчетния период и трите протеста 
не са разгледани: 

► НОХД №137/06г.  по описа на ОС – Враца, ПД № 5/06г. по описа 
на ОП – Враца. С присъда №21/09.10.09г. са оправдани обвиняемите лица 
по делото за престъпление по чл.115, вр. чл.18, вр. чл.20 ал.2 от НК. 
Образувано на 12.04.2005г. срещу НИ – сл. дело № 156/05г. по описа на 
ОСС – Враца. Впоследствие като обвиняеми по делото са привлечени две 
лица. Внесено с обвинителен акт в ОС - Враца на 24.02.2006г. На 27.11.09г. 
ОП-Враца е подала протест срещу постановената оправдателна присъда. 
По делото има и подадена въззивна жалба от оправданите лица от 
16.11.09г.  Към момента няма данни за решаване на делото от въззивната 
инстанция.   

► ВНОХД № 1/2010г. с присъда е отменена присъда 
№144/02.12.2009г., постановена по НОХД №1401/09г. по описа на РС – 
Враца, с която подсъдимият е бил признат за виновен за извършено 
престъпление по чл.290 ал.1 от НК, като е бил оправдан. Подаден 
касационен протест на 21.01.2010г. с допълнително становище от 
29.01.2010г. Няма данни за решение на касационната инстанция. По 
прокурорското дело няма опис и същото е в насипен вид. 

► НОХД №236/08г. на ОС-Враца с присъда от 03.07.2009г. съдът е 
признал подсъдимите за невиновни за извършено престъпление по чл.282 
ал.2 от НК. Протест от 10.07.2009г. С решение №441/09г. на САС от 
18.11.2009г. е потвърдена оправдателната присъда. Няма данни за подаден 
касационен протест. ПД е в насипно състояние, липсва опис на същото. 
 
 Осъдителните присъди по реда на гл.XXVII от НПК/чл.371 и сл. 
НПК/ са 2бр., като от тях няма протестирани.  
 Оправдателни присъди по реда на гл.XXVII от НПК/чл.371 и сл. 
НПК/ няма. 
 Броят на споразуменията в хода на съдебното следствие са 2броя. 
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 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/ през проверявания период са 23 броя. 
Одобрени от съда са 19броя, 4бр. са неодобрени от съда и са върнати на 
прокурора. 
 
 На случаен принцип бяха проверени следните внесени в съда 
споразумения: 
 ►  ДП №139/07г. по описа на ОП – Враца, ДП № 315/07г. по описа 
на ОД на МВР – Враца. Одобрено от съда споразумение от 24.06.2009г. по 
чл.321 ал.3 от НК. 

►  сл.д. № 255/04г. по описа на ОП – Враца, сл. дело №549А/04г. по 
описа на ОСС – Враца за престъпление по чл. 214 ал.2, вр. чл.213А, ал.2 от 
НК. Споразумение от 30.01.2009г. по нохд № 37/09г. по описа на ОС – 
Враца. 

► ДП №161/08г. по описа на ОП – Враца, ДП №123/08г. на РУ на 
МВР –Роман за престъпление по чл.343 ал.1 б.”в” от НК. Споразумение по 
НОХД № 32/09г. по описа на ОС – Враца. 

► ДП № 63/08г. по описа на ОП – Враца, ДП № 380/08г. на РУ на 
МВР – Враца за престъпление по чл.343 ал.4 от НК. Споразумение от 
16.02.2009г. по нохд №41/09г. по описа на ОС – Враца. 

► ДП № 144/08г. по описа на ОП – Враца, ДП № 502/08г. по описа 
на РУ на МВР – Враца за престъпление по чл.343 ал.1 б.”в” от НК. 
Споразумение от 03.04.09г. по нохд №140/09г. по описа на ОС – Враца. 

► ДП №49/06г. по описа на ОП – Враца, ДП № 254/01г. на РУ на 
МВР – Враца за престъпление по чл.330 ал.2 от НК. Споразумение от 
08.04.2009г. по нохд №145/09г. по описа на ОС – Враца. 

► ДП №157/08г. по описа на ОП – Враца, ДП № 2236/08г. по описа 
на РУ на МВР – Враца за престъпление по чл.343 ал.1 б.”в” от НК. 
Споразумение от 13.04.2009г. по нохд № 168/09г. по описа на ОС – Враца. 

► ДП № 5/07г. по описа на ОП – Враца, сл. дело №35/05г. по описа 
на ОСС – Враца за престъпление по чл. 142 от НК. Споразумение от 
19.05.2009г. по нохд № 182/09г. по описа на ОС – Враца. 

► ДП №132/08г. по описа на ОП – Враца, ДП № 2021/08г. на РУ на 
МВР – Враца за престъпление по чл. 124 от НК. Споразумение от 
29.04.09г. по нохд № 195/09г. по описа на ОС – Враца. 

► ДП № 23/09г. по описа на ОП – Враца, ДП № 67/09г. по описа на 
РУ на МВР – Мездра за престъпление по чл. 343 ал.4 от НК. Споразумение 
от 30.04.2009г. по нохд № 199/09г. по описа на ОС – Враца. 
 
 Внесените в съда предложения по реда на чл. 375 НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
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наказание при условията на чл.78а НК през  2009 г. е 1 бр., като същото е 
било уважено от съда. Оправдани и прекратени в предвидените от закона 
случаи няма, както и няма върнати от съда предложения. 
 През проверявания период са подадени 2бр. касационни протести, 
като един от тях е бил уважен, а другият е бил неуважен. 
 За 2009г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са общо 
186 бр., като по първоинстанционни дела са 142 бр., а пред въззивна 
инстанция – 44 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 76 
бр., като няма предявени искове от прокурор. Обжалвани от прокурор  
съдебни решения няма. Административните дела с участие на прокурор са 
455 бр., като по 259бр. участието на прокурора е било по закон, от които 
по касационни дела са 225бр., а по първоинстанционни 34бр. По 108бр. 
дела участието е било по преценка на прокурора, а по 86бр. дела е било по 
указание. Прокуратурата е участвала и по 2бр. частни дела. 
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2009г. са 46 бр. Няма 
неприведени присъди в срок, както и отлагания на изпълнение на 
наказанието. 
 
 На случаен принцип бяха проверени следните дела, по които 
присъдите са изпълнени: 
 
 ► Присъда №32 по нохд № 227/09г. на ОС – Враца 

► Присъда № 29 по нохд № 290/09г. на ОС – Враца 
► Присъда № 24 по нохд № 220/09г. на ОС – Враца 
► Присъда № 21 по нохд №162/09г. на ОС – Враца 
► Присъда №19 по нохд № 503/07г. на ОС – Враца 

 
ИЗВОДИ: 
 
1.  От проверените на случаен принцип книги, регистри и дневници 

се установи, че същите в по-голямата си част се водят съгласно указанията 
на  Правилника за организацията и дейността на администрацията на 
Прокуратурата на Р България (ПОДАПРБ) и съответните указания на 
Върховна касационна прокуратура. 

2. Всички книги, които са прономеровани и прошнуровани, нямат 
отразена дата на прономероването и прошнуроването. Всички книги, 
водени за 2009г. не са приключени съгласно изискванията, а именно 
подпис на адм. ръководител и печат, както и заведените номера през 
годината и датата на приключването на съответната книга.  

  3. Книгата за веществени доказателства не се води по образец, а е 
пригодена тетрадка, не е прономерована и прошнурована, но по всички 
досъдебни производства по описа на ОП, по които са иззети веществени 
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доказателства, са приложени приемо-предавателни протоколи. Няма 
отбелязване на длъжността и името, както и подписи на предаващото и 
съответното приемащо длъжностно лице.   

4.  Програмата за случайно разпределение на делата се използва, като 
се изготвят протоколи за съответния ден и се съхраняват при 
административния ръководител. 

 5. От общия брой решени преписки за 2009г. – 664 бр. от 
новообразуваните 2684бр. за проверявания период, с откази са 
приключили 80бр. От обжалваните 13 бр. откази са отменени само 3 бр., 
което в процентно съотношение се явява добър показател.  

 6. От общия брой прекратени наказателни производства -239 бр., 
прекратените поради изтекла давност са 57бр., което се явява значителен 
процент от общия брой прекратени дела. От тях обжалвани пред съда са 
били 19бр., от които 12 бр. са отменени, което се явява повече от 50%. 

7. Спрените досъдебни производства срещу ИИ са 18 бр. от общия 
брой спрени ДП, който е 47бр., което се явява значителен процент.  
       8.   Внесените обвинителни актове в съда през проверявания период са 
29бр., което е в процентно съотношение към броя на прокурорите е твърде 
малко, като 7бр. обвинителни актове са върнати от съда, което се явява 
около 25% върнати дела. 
      9. От внесените в съда общо 23бр. споразумения за решаване на 
делото в досъдебно производство /чл.381 НПК/  4бр. не са одобрени . 
      10. В ОП – Враца са приведени в изпълнение 46 бр. присъди, като 
всичките са в срок.  

 11. По проверените спрени дела срещу ИИ се установи, че лицата не 
се обявяват за ОДИ. Указанията на прокуратурата се изчерпват с това 
да бъде установено новото местонахождение на лицето. Не се указва в 
какъв срок делото да бъде докладвано относно това какви ОИМ са 
извършени до момента. Не се спазва заповедта на Главния прокурор № 
ЛС – 2403/15.06.2007 г. , т. 4 от която указва на всеки 2 месеца да се 
изготвя справка относно резултатите от предприетите издирвателни 
мероприятия по спрени досъдебни производства. Не се изискват справки 
по спрените дела от органите на полицията, което от своя страна води 
до риска да изтече абсолютната погасителна давност.  

  12.Следва да се отбележи,че прокурорите от ОП-Враца се радват на  
процесуален комфорт /под 4 обвинителни акта на година на 
прокурор/,за което разбира се нито те , нито ръководството имат вина. 
Такава е ситуацията и в  други окръжни прокуратури,за разлика от 
няколкото прокуратури, където магистратите изнемогват. 
 
 
 ПРЕПОРЪКИ:  
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1. Да се отстранят посочените слабости относно воденето на книгите 
на ОП - Враца. 

2. Да се въведе нова книга за веществените доказателства, която да 
се води по съответния образец, за да може да се установяват лицата, 
предали/приели ВД и заеманите от тях длъжности. 

3. Да не се допуска спиране на наказателно производство срещу ИИ, 
без виновното лице да е обявено за ОДИ. Да се изискват от РУ и ОД на 
МВР и да се прилагат към делото:  номера и датата на телеграмата, с която 
лицата са обявени за ОДИ, както и справки за извършените ОИМ по 
издирването и за резултатите от тях. 
 4. По спрените досъдебни производства срещу ИИ следва да се следи 
и занапред стриктно, вкл. чрез изпращане на напомнителни писма и 
сигнализиране на Директора на ОД на МВР - Враца за евентуално търсене 
на дисциплинарна отговорност на съответния разследващ полицай, който 
не е изпълнил указанията на прокуратурата, за провеждане на ОИМ по 
издирване на лицата, обявени за ОДИ.  

5. Административният ръководител, в рамките на своите 
правомощия, да създаде организация за наблюдение и контрол върху 
образуваните през предходни години дела, с цел предотвратяване на 
евентуалното им прекратяване поради изтекла абсолютна давност.  

 6. Административният ръководител, в рамките на своите 
правомощия, да създаде организация за наблюдение и контрол върху 
спрените дела срещу ИИ, с цел своевременното им приключване. 

7. Окръжният прокурор да организира, съгласно правомощията си, 
изготвянето на анализи от административните ръководители на 
прокуратурите от територията на Окръжна прокуратура Враца за 
причините, довели до връщане на делата от съдебна фаза, като въз основа 
на тях да се изготвят указания за отстраняването и недопускането им. 

8. Апелативният прокурор на Софийска апелативна прокуратура, да 
прецени съгласно инстанционния надзор и да вземе отношение по т.7 от 
препоръките, направени в акта. 
 

Настоящият акт да се изпрати на Окръжна прокуратура-Враца, АП - 
София и на Висшия съдебен съвет. 

 
 
 

                                                 
 
                                                                        ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                                                      Ал. Мумджиев 
    


