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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 
ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
 

 
А   К   Т 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА – ГРАД КАВАРНА 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 133/28.05.2009г. 
на Главния инспектор. 

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. 
 

1. По отношение организацията на административната дейност 
/чл. 54, ал. 1, т.2 от ЗСВ/: 

Районна прокуратура – гр. Каварна се помещава в стара сграда в 
центъра на града. Материалната база е лоша и нехигиенична. 
Обезпечеността с компютърна техника е на добро ниво. 

През 2008г. по щат е имало 2 бройки за магистрати /в това число и 
административен ръководител и зам. районен прокурор/. Общият брой на 
служителите на администрацията е 4, като незаети длъжности няма. 

В РП-Каварна се водят 31 книги, азбучници и тетрадки. Бяха 
проверени входящ - изходящ дневник за системно деловодство/ЕДСД/, 
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следствена книга, книга на дознателя, книга за присъдите, описна книга на 
прокурора, регистър на задържаните лица.  

От проверените на случаен принцип книги и регистри се установи, 
че по - голяма част от тях са в съответствие с дадените указания и се 
попълват стриктно, но някои, като например „азбучника на 
споразуменията” не е прономерован и прошнурован. Книги и дневници, 
водени по собствена преценка няма. 

Единственият регистър, който се води на електронен носител е за 
движението на досъдебните производства. 

По отношение на воденото деловодство се установи, че делата, които 
бяха изискани не са класирани в папки, а са подредени нехронологично и 
са поставени в джоб-папка.  
 Прокурорите ползват в работата си правните програми на Апис. 
 Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на принципа на 
случайността, чрез програмния продукт „Law Choice” в пълно 
съответствие със Заповед № ЛС-6310/07 г. на Зам. - главния прокурор при 
Върховна касационна прокуратура г-н Валери Първанов. По време на 
проверката беше направена демонстрация на прилагане на случайният 
принцип. 

За проверявания период в РП – Каварна няма налагани 
дисциплинарни наказания от административния ръководител. 

 
 2. По организацията на образуването и движението на 
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Преписките през 2008г. са 1032 бр. общо, като от тях новообразувани 
са 998 и 21 останали от предходни периоди. Общо решени са 1015 бр.  
 Извършените проверки са общо 716 бр., като извършени от 
прокурори са 4 бр., извършените от органите на МВР са 703 бр. и 9 бр. са 
извършени от други органи. 
 Отказите да се образува досъдебно производство са 279 бр. От тях 
обжалвани са 17 бр., потвърдени – 14 бр. и отменени – 3 бр. 
Необжалваните откази да се образува ДП са общо 262 бр. 
 Образуваните досъдебни производства са общо 296 бр., а 14 бр. са 
изпратени по компетентност.  
 Останалите нерешени преписки от образуваните през проверявания 
период са 17 бр.  
 
 3. По организацията на образуването и движението на 
досъдебните производства /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Наблюдаваните досъдебни производства през 2008г. общо са 486 бр., 
като образувани през този период са 272 бр. ДП и 5 бързи производства, а 
образувани в предходни години са 209 бр. ДП.  



 3

 Разследването по 31 е проведено от следовател, на 450 от разследващ 
полицай, като няма разследване проведено от прокурор. 
 Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 
проверявания период от разследващ орган и решени от прокурорите в 
предвидените от НПК срокове са общо 362 бр. От тях разследвани от 
следовател са общо 24 бр., а от разследващ полицай – 338 бр.  
 Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 
проверявания период от разследващ орган, намиращи се за 
произнасяне при прокурор са общо 14 бр., като едно е разследвано то 
следовател, а 13 от разследващ полицай. 

По 5 бр. от наблюдаваните бързи производства разследването е 
приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК. 

Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ са общо 14 бр., като от тях 
изпратени на разследващия орган са 10 бр., а по 4 бр. прокурорите са 
извършили сами необходимите действия. 

На случаен принцип беше проверено следното върнато дело: 

► вх. № 419/06г., образувано по чл.343 ал.3, вр. ал.1б.”б”, вр. чл.342 ал.1 
от НК. 

Към момента на проверката по делото има постановена присъда, 
която е изтърпяна.    

 
Спрените наказателни производства през проверявания период 

са общо 119 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 111 
бр., а спрени срещу известен извършител са 8 бр. 

На случаен принцип бяха проверение следните от тях: 
► пр. вх.№ 633/07г.  на РП –Каварна, образувана по чл.279 ал.1, вр. 

чл.18 от НК. Постановлението за спиране е от 30.08.2007г. Обвиняемото 
лице не е обявено за издирване. 

► пр. вх.№ 326/99г. , образувано за престъпление по чл.209 ал.1 от 
НК. ДП се води по чл.210 ал.1 от НК срещу 3 обвиняеми лица. Мотивите за 
спиране са, че въпреки извършените ОИМ и проведените следствени 
действия не са събрани достатъчно доказателства, които да ангажират 
наказателната отговорност на извършителите. До момента не е било 
повдигнато обвинение на конкретен извършител. Налице са основанията 
на чл.244 ал.1 т.2 от НПК, тъй като не са събрани доказателства, 
достатъчни за повдигане на обвинение. 

 
Възобновените наказателни производства през проверявания 

период са общо 22 бр., като спрените срещу неизвестен извършител 
са 6 бр., а срещу известен извършител 16 бр. 
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Прекратените наказателни производства за 2008г. са общо 470 
бр., от тях водени срещу неизвестен извършител са 427 бр., а срещу 
известен извършител 43 бр. Обжалваните пред съда постановления 
няма. Обжалвани пред по-горестоящите прокуратури постановления 
по данни на РП – Каварна няма, но по данни на ОП – Добрич са 2 бр. 
Общо прекратените поради изтекла давност са 373 бр. 

Изготвените предложения от разследващите органи до 
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване са общо 41 бр., като всички са уважени. 
Направените искания от наблюдаващият прокурор за продължаване 
на срока на разследване до по-горестоящата прокуратура са 41 бр., а 
до Главния прокурор на РБългария – 1 бр., като всички са уважени. 

На случаен принцип бяха проверени следните прекратени 
пр.пр.: 
 ► пр.пр. № 439/2007г. по описа на РП – Каварна /ДП № 6/2008г. по 
описа РУ на МВР - Каварна/. Постановление за прекратяване на 
досъдебното производство от 28.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 104/2008г. по описа на РП – Каварна /ДП № 39/2008г. по 
описа РУ на МВР - Каварна/. Постановление за прекратяване на 
досъдебното производство от 28.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 1109/2007г. по описа на РП – Каварна /ДП № 273/2007г. 
по описа РУ на МВР - Каварна/. Постановление за прекратяване на 
досъдебното производство от 27.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 13/2008г. по описа на РП – Каварна /ДП № 1/2008г. по 
описа РУ на МВР - Каварна/. Постановление за прекратяване на 
досъдебното производство от 28.03.2008г.; 
 
 4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 
т.2 от ЗСВ/: 
 Внесените обвинителни актове през 2008г. са общо 85 бр., от тях по 
образувани ДП през проверявания период - 69 броя, а по образувани ДП от 
предходни години – 16 броя.  
 Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове за 2008г. са 
общо 5 бр. От тях върнати с определение на съда – 3 бр. и върнатите са 
разпореждане на съда – 2 бр. 
 Проверени на случаун принцип бяха следните върнати дела. с внесени 
обвинителни актове: 
 ► вх. № 758/2007г. по описа на РП - Каварна /НОХД № 268/2007г. 
по описа на Районен съд – Каварна/. С определение от 05.03.2008г. РС- 
Каварна връща обвинителния акт „за изправяне на процесуални 
нарушения”. 
 ► вх. № 131/2005г. по описа на РП – Каварна /ДП № 64/2005г. по 
описа на РПУ – Каварна/. С определение от 18.01.2008г. на КРС, делото е 
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върнато на РП – Каварна за отстраняване на посочените в 
обстоятелствената част пороци. 

► вх. № 419/06г., образувана по чл.343 ал.3, вр. ал.1б.”б”, вр. чл.342 
ал.1 от НК. 

Към момента на проверката по делото има постановена присъда, 
която е изтърпяна.      
 
 Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания 
период са общо  85 бр. От тях с осъдителни присъди по общия ред – 85 
бр., а от които 4 бр. са протестирани. Оправдателните присъди по 
общия ред са общо 4 бр., като всички са протестирани и протестите не 
са уважени. 
 На случаен принцип бяха проверени следните дела, по които има 
постановени оправдателни присъди: 

 ► пр. № 750/06г., образувана по чл.206 ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26 ал.1 
от НК 

    Присъдата е протестирана пред ОС- Добрич, който е потвърдил 
първоинстанционната присъда. Мотивите на съда са – недоказаност. 

► пр. № 943/99 г., образувана по чл. 210 ал.1 т.5, вр. чл.209 ал.1 от НК. 

    Мотивите на съда са недоказано авторството на деянието. Присъдата е 
протестирана пред ОС- Добрич, който е потвърдил първоинстанционната 
присъда. 

► пр. № 48/06г., образувана по чл.323 ал.1от НК.  
     Мотивите на съда са несъставомерност на деянието, за което е бил 
внесен обвинителния акт. Присъдата е протестирана пред ОС- Добрич. 
ОП- Добрич е оттеглила протеста. 
 
 Броят на осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 371 
и сл.НПК/ е 19 бр., като от тях няма протестирани. Оправдателни 
присъди по реда на гл.ХХVП от НПК /чл.371 и сл.НПК/ няма. 
Споразуменията в хода на съдебното следствие са 8 бр. 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл. 381 НПК/, през проверявания период са общо 23 бр., 
като всички са одобрени. 
 Внесените в съда предложения по реда на чл. 375 НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание при условията на чл.78а НК, през за 2008 г. са 15 бр. Решените 
от съда са общо 7 бр.  
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 За 2008г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са общо 
263 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 11 бр.
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2008г. са 123 бр. 
Неприведени в срок присъди няма, и само едно изпълнение на наказание е 
отложено. 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
   

 1. Материалната база в РП-Каварна е в лошо състояние,което се 
явява наследен проблем от предишни години. 

2.Част от книгите и регистрите не се водят, съобразно изискванията 
на ПОДАПРБ. Организацията и подредбата на делата не е на добро ниво. 
Същите се класират в папка-джоб, без да се прономероват, като това е 
предпоставка важни документи да бъдат загубени. 
 3. Справките, които служителите в РП – Каварна подготвиха във 
връзка с проверката на Инспектората, бяха с противоречиви данни и 
цифри, и се разминаваха от същите тези данни и цифри представени в 
Годишният доклад на РП – Каварна и справките, предоставени от ОП – 
Добрич.  
 Горните две констатации говорят за пропуски при 
администрирането в дейността на прокуратурата  и при организация 
на деловодната и статистическата дейност. 
 4. Разпределението на  делата между Районния прокурор и неговия 
заместник не отговаря на заложеното в компютърната програма.  

5.Създадена е добра организация за своевременно издаване на 
заповеди и разпореждания, въз основа на указания и разпореждания на по-
горестоящите прокуратури, както и по собствена преценка. 
 6.Бързите полицейски производства за 2008г. са само пет, като се 
наблюдава тенденция към рязко намаляване в сравнение с предишни 
години. Същевременно незабавни производства за проверявания период 
няма. 
 7.В РП – Каварна за 2008г. нито едно от прекратените наказателни 
производства не е обжалвано.  
          8.Следва да се отбележи,че при двама прокурори щат постигнатите 
резултати са на добро ниво и оценката която може да се даде за дейността 
на прокуратурата е  добра. 
 
 
 ПРЕПОРЪКИ: 
 
 

1. На първо място административният ръководител следва да 
предприеме спешно необходимите мерки за подобряване на работата на 
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деловодството, в т.ч. привеждане и окомплектоване на делата и 
преписките, съгласно нормативните изисквания. 
 2. Да се повиши квалификацията на служителите при изготвяне на 
официални справки и анализи. 

3. Да се прецени възможността, с оглед даването на приоритет на 
незабавните и бързи производства. 
 4. С оглед големия брой дела, които са били прекратени поради 
изтекла давност, следва да се предприемат мерки за по-експедитивно 
приключване и непрекъснато проследяване на давностните срокове. 

5. Като цяло е необходимо е да се увеличи участието на прокурори и 
съдебни служители от РП - Каварна в различни форми на обучение, с цел 
повишаване на тяхната квалификация . 

6. Окръжна прокуратура-Добрич да предприеме мерки за 
подобряване на материалната база на РП-Каварна и увеличение на щата. 

 
 
 
 
 
 
                                                                       ИНСПЕКТОР : 
 
                                                                                                     Ал. Мумджиев 


