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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 ТЕРВЕЛ 

 
 
 

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. Тервел се помещава в сграда в центъра на 
града. Помещенията са в добро състояние и са достатъчно. Обезпечеността 
с компютърна техника е на добро ниво. 

През 2008г. по щат е имало 2 бройки за магистрати /в това число и 
административен ръководител/. Реално през проверявания период е 
работил 1 прокурор. Незаети щатни бройки за магистрати няма. 
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Общият брой на служителите на администрацията е 3.5, като незаети 
длъжности няма. 

В РП-Тервел се водят 36 книги, азбучници и регистри. Бяха 
проверени на случаен принцип следните: описна книга за работата на 
следователите и органите на дознанието; описна книга на обвинителните 
актове, книга за изпълнение на присъдите – прономерована и 
прошнурована; описна книга на БП и НП – прономерована и 
прошнурована; входящ дневник – прономерован и прошнурован 

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. Книгите и дневници, водени по собствена преценка са 
13 бр. Воден на електронен носител са 12 бр. 
 Прокурорите ползват в работата си правните програми на Апис, 
Сиела, Лакорда, също така се използва и УИС, както и самостоятелно 
създадена програма за движение на преписките и делата. 
 Има въведен програмен продукт „Law Choice” .е в съответствие със 
Заповед № ЛС-6310/07 г. 
 Организацията на дейността по водене на статистика се извършва 
съгласно Указание за организацията на информационната дейност в 
Прокуратурана на  Р.България на ВКП № И 301/2007г. За организацията на 
информационната дейност в Прокуратурата на Р.България и № 283/2008г. 
за изменение и допълнение на указанието. Изготвят се ежемесечни, 
тримесечни, шестмесечни  и деветмесечни форми на отчет, както и изискуемите 
годишни отчети и аналитични доклади. 

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

За сащият период прокурорите и съдебните служители не са 
участвали в обучения. 

 
 2. По организацията на образуването и движението на 
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Преписките през 2008г. са 760 бр. общо, като от тях новообразувани 
са 486 и 274 останали от предходни периоди. Решените преписки, по които 
са постъпили нови материали през отчетния период са 255 на брой. Общо 
решените преписки през периода са 709, от които 242 са решените в срок 
до 3 дни. 
 Извършените проверки са общо 196 бр., като извършени от органите 
на МВР са 192 бр., а 4 бр. са извършени от прокурор.  
 По 210 от образуваните преписки прокурорите при РП гр. Тервел са 
се произнесли с отказ за образуване на досъдебно производство.  От тях са 
обжалвани 7 бр.,от които потвърдени 5 бр. и отменени 2 бр. 
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 През отчитания период по 64 от постъпилите за решаване преписки 
прокурорите са образували досъдебни производства. Изпратените по 
компетентност на друга прокуратура преписки са 2 на брой.  
 Общият брой на останалите нерешени преписки е 51, от които 33 не 
са били върнати от органите на МВР, като по тях разследването се 
извършва в определения от прокурора срок.   
 Останали при прокурора в края на отчетния период са 18 преписки - 
1 чакаща окомплектоване и 17 за решаване, в законов срок.  
 
 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 429 бр., 
като образувани през този период са 153 – ДП и 13 - бързи производства, а 
образуваните в предходни години ДП са 263 бр.  
 Разследването по 16 е проведено от следовател, а на 413 от 
разследващ полицай. 
 Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 
проверявания период от разследващ орган и решени от прокурорите в 
предвидените от НПК срокове са общо 172 бр. От тях разследвани от 
следовател са общо 6 бр., а от разследващ полицай – 166 бр.  
 Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 
проверявания период от разследващ орган, намиращи се за 
произнасяне при прокурор са общо 6 бр., като всички се разследвани 
разследващи полицай. 

По 12бр. от наблюдаваните бързи производства разследването е 
приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК. По едно от наблюдаваните бързи 
производства е постановено разследването да се извърши по общия ред. 

Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ са общо 12 бр., а по 4 бр. 
прокурорите са извършили сами необходимите действия. 

От тях на случаен принцип бяха проверени следните: 

► пр. №50/08г. –  

     Върната от съда с протоколно определение от 02.07.2008г. за допуснати 
процесуални нарушения в хода на досъдебното производство. 
Пострадалият не е бил запознат с правото му да му бъдат предявени 
материалите по ДП. 

► пр. № 165/07г.  

    Допуснати процесуални нарушения, следва да бъдат предявени 
материалите по делото. 



 4

► пр. № 338/08г.  

    Допуснати процесуални нарушения – следва да бъдат предявени 
веществените доказателства и конкретизирано обвинението. 

Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 72 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 58 
бр., а спрени срещу известен извършител са 14 бр. 

Проверени спрени дела срещу ИИ:  

► пр. вх.№ 442/08г., образувана по чл.343в ал.1 от НК. 

    Обвиняемото лице е обявено за издирване, в постановлението за спиране 
на ДП от 23.03.2009г. е посочен номерът на телеграма, с която е обево 
лицето за ОДИ. 

► пр. вх.№ 13/09г., образувана за престъпление по чл.235 ал.1 от НК. 

    Постановление за спиране от 08.06.2009г., в което е указано обв. лице да 
бъде обявено за местно издирване. В случай че това не даде резултат 
следва то да бъде обявено и за общонационално издирване. 

► пр. вх.№ 60/09г., образувана по чл. 194 ал.1 от НК. 

    Постановлението за спиране е от 03.06.2009г. Обвиняемото лице е било 
обявено за местно издирване. Посочен е номерът на бюлетина, а в 
последствие и било обявено и за ОДИ с посочен номер на телеграмата. 
Липсват данни за връчване на копие от постановлението на пострадалото 
лице. 

► пр. вх.№ 134/08г. 

    Постановлението за спиране е от 29.08.2008г. Обвиняемото лице е 
обявено за ОДИ, като номерът на телеграмата е посочен в 
постановлението.  

► пр. вх.№ 417/07г.  

    Постановлението за спиране е от 12.11.07г., като делото е спряно по 
отношение на неиздиреното лице, което е обявено за ОДИ (посочен е 
номерът на телеграмата). Спрямо другите обвиняеми делото продължава. 

► пр. вх.№ 332/07г. 

    Постановлението за спиране е от 25.10.2007г. по делото има 6(шест) 
обвиняеми лица. Повечето от тях са с неизвестен адрес или в чужбина. 
Всички неоткрити лица са обявени за местно и ОДИ. 
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    При проверката бе установено, че по ДП липсва отрязък, от който да е 
видно, че постановлението за спиране е връчено на пострадалото лице.  

► пр. вх.№ 88/06г. 

     Постановлението за спиране е от 17.10.2007г. Обвиняемото лице е 
обявено за ОДИ, посочен е номерът на телеграмата. 

► пр. вх.№ 182/07г. 

    Постановлението за спиране е от 21.09.2007г. Единият обвиняем е 
обявен за ОДИ, не е посочен номера на телеграмата. 

► пр. вх.№ 170/07г. 

    Постановлението за спиране е от 28.08.2007г. Едно от обвиняемите лица 
е на лечение в балнеосанаториум. 

► пр. вх.№ 218/05г. 

    Постановлението за спиране е от 16.02.2007г. Обвиняемият не се намира 
на посочения от него адрес. 

► пр. вх.№528/03г. 

    Постановлението за спиране е от 09.04.2006г. Обвиняемото лице е 
обявено за ОДИ, като в постановлението е посочен номерът на 
телеграмата, с която лицето е обявено за издирване. 

 
Възобновените наказателни производства през проверявания 

период са общо 229 бр., като от тях спрените срещу неизвестен 
извършител са били 210 бр., а срещу известен извършител 19 бр. 

Прекратените наказателни производства за 2008г. са общо 354 
бр., от тях водени срещу неизвестен извършител са 229 бр., а срещу 
известен извършител 25 бр. От тях пред съда са обжалвани 2бр., 1 е 
отменено, а 1 е обжалвано пред по-горестоящата прокуратура и също 
е отменено. Прекратените поради изтекла давност са 217 бр.  

Изготвените предложения от разследващите органи до 
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване са общо 15 бр., като всички са уважени. 
Направените искания от наблюдаващият прокурор за продължаване 
на срока на разследване до по-горестоящата прокуратура са 15 бр., а 
до Главния прокурор на Р.България – няма. 

 
На случаен принцип бяха проверени следните прекратени 

прокурорски преписки: 
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 Прекратени досъдебни производства срещу неизвестен 
извършител / всички на основание чл. 194, ал. 1 от НК/: 
 ► пр.пр. № 00538/1997г. по описа на РП – Тервел /ДП № 234/1997г. 
по описа на РПУ - Тервел/. Постановление за прекратяване на 
наказателното производство от 24.11.2008г.; 
 ► пр.пр. № 00537/1997г. по описа на РП – Тервел /ДП № 233/1997г. 
по описа на РПУ - Тервел/. Постановление за прекратяване на 
наказателното производство от 24.11.2008г.; 
 ► пр.пр. 00435/1997г. по описа на РП – Тервел /ДП № 185/1997г. по 
описа на РПУ - Тервел/. Постановление за прекратяване на наказателното 
производство от 21.11.2008г.; 
 ► пр.пр. 00436/1997г. по описа на РП – Тервел /ДП № 186/1997г. по 
описа на РПУ - Тервел/. Постановление за прекратяване на наказателното 
производство от 24.11.2008г.; 
 ► пр.пр. 00529/1997г. по описа на РП – Тервел /ДП № 229/1997г. по 
описа на РПУ - Тервел/. Постановление за прекратяване на наказателното 
производство от 24.11.2008г.; 
 ► пр.пр. 00514/1997г. по описа на РП – Тервел /ДП № 220/1997г. по 
описа на РПУ - Тервел/. Постановление за прекратяване на наказателното 
производство от 24.11.2008г.; 
 ► пр.пр. 00525/1997г. по описа на РП – Тервел /ДП № 227/1997г. по 
описа на РПУ - Тервел/. Постановление за прекратяване на наказателното 
производство от 24.11.2008г.; 
 Прекратени сл. дела 2008г.: 
 ► сл.дело № 1170/1991г. по описа на ОСС - Добрич /пр.пр. № 
168/1991г. по описа на Районна прокуратура - Тервел/. Постановление за 
прекратяване на наказателното производство от 16.01.2008г.; 
 ► сл.дело № 27т/1997г. по описа на ОСС - Добрич /пр.пр. № 
00364/1997г. по описа на Районна прокуратура - Тервел/. Постановление за 
прекратяване на наказателното производство от 06.02.2008г.; 
 ► сл.дело № 292/1995г. по описа на ОСС - Добрич /пр.пр. № 
00394/1995г. по описа на Районна прокуратура - Тервел/. Постановление за 
прекратяване на наказателното производство от 06.02.2008г.; 
 ► сл.дело № 397/1996г. по описа на ОСС - Добрич /пр.пр. № 
00408/1996г. по описа на Районна прокуратура - Тервел/. Постановление за 
прекратяване на наказателното производство от 06.02.2008г.; 
 ► сл.дело № 99р/1996г. по описа на ОСС - Добрич /пр.пр. № 
246/1997г. по описа на Районна прокуратура - Тервел/. Постановление за 
прекратяване на наказателното производство от 29.02.2008г.; 
 Прекратени досъдебни производства: 
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 ► пр.пр. 00377/2008г. по описа на РП – Тервел /ДП № 155/2008г. по 
описа на РПУ - Тервел/. Постановление за прекратяване на наказателното 
производство от 29.12.2008г.; 
 ► пр.пр. 00363/2008г. по описа на РП – Тервел /ДП № 158/2008г. по 
описа на РПУ - Тервел/. Постановление за прекратяване на наказателното 
производство от 29.12.2008г.; 
 ► пр.пр. 00288/2008г. по описа на РП – Тервел /ДП № 173/2008г. по 
описа на РПУ - Тервел/. Постановление за прекратяване на наказателното 
производство от 17.12.2008г.; 
 ► пр.пр. 00008/1998г. по описа на РП – Тервел /ДП № 241/1997г. по 
описа на РПУ - Тервел/. Постановление за прекратяване на наказателното 
производство от 09.12.2008г.; 
 ► пр.пр. 00006/1998г. по описа на РП – Тервел /ДП № 239/1997г. по 
описа на РПУ - Тервел/. Постановление за прекратяване на наказателното 
производство от 09.12.2008г.; 
 ► пр.пр. 224/2008г. по описа на РП – Тервел. Постановление за 
прекратяване на наказателното производство от 10.10.2008г.; 
 ► пр.пр. 48/2008г. по описа на РП – Тервел. Постановление за 
прекратяване на наказателното производство от 29.09.2008г.; 
 ► пр.пр. 255/2008г. по описа на РП – Тервел. Постановление за 
прекратяване на наказателното производство от 10.10.2008г.; 
 ► пр.пр. 141/2008г. по описа на РП – Тервел. Постановление за 
прекратяване на наказателното производство от 10.10.2008г.; 
 ► пр.пр. 166/2007г. по описа на РП – Тервел. Постановление за 
прекратяване на наказателното производство от 15.10.2008г.; 
 ► пр.пр. 231/2008г. по описа на РП – Тервел. Постановление за 
прекратяване на наказателното производство от 23.10.2008г.; 
 ► пр.пр. 256/2008г. по описа на РП – Тервел. Постановление за 
прекратяване на наказателното производство от 31.10.2008г.; 
 ► пр.пр. 332/2008г. по описа на РП – Тервел. Постановление за 
прекратяване на наказателното производство от 03.11.2008г.; 
 ► пр.пр. 329/2008г. по описа на РП – Тервел. Постановление за 
прекратяване на наказателното производство от 10.11.2008г.; 
 
 4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 
т.2 от ЗСВ/: 

 Внесените обвинителни актове през 2008г. са общо са 46 бр., от тях 
по образувани ДП през проверявания период – 37 броя, а по образувани ДП от 
предходни години – 9 броя. 8 (осем) бр. от внесените обвинителни актове  са 
по БП – констатирано по книгата. 
 Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове за 2008г. са 3 бр. 
Всички са върнати с определение на съда . 
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 Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания 
период са общо 38 бр. От тях с осъдителни присъди по общия ред – 34 
бр., като няма протестирани. Оправдателните присъди по общия ред 
няма. 
 Броят на осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 371 
и сл.НПК/ е 9 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 3 бр. 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/, през проверявания период са общо 12 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 8 бр., като 5 бр. са 
уважени. 
 За 2008г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са общо 
127 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 6 бр., като няма 
предявени граждански искове от прокурор и обжалвани съдебни решения. 
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2008г. са 55 бр. 
Неприведени в срок присъди няма. Има едно отлагане на изпълнение на 
наказание. 
 
 

КОНСТАТАЦИИ: 

 
 
 1. Книгите, регистрите и дневниците се водят съгласно Правилника 
за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Р 
България (ПОДАПРБ) и съответните указания на Върховна касационна 
прокуратура.  
 2. Въпреки, че през по-голямата част от проверевяният период в РП – 
Тервел е работил само един прокурор, не може да се говори за наличие на 
кодрови проблем. От общо 760бр. наблюдавни преписки, общо решените 
са 709 бр., от които 242 бр. са решените в срок до 3 дни; 462 бр. в срок до 1 
месец и 5 бр.  в срок до 6 месеца. 
 3. Прави впечатление, че от общо решените от съда дела по 
внесните от РП - Тервел обвинителени актове /38 бр./, с осъдителни 
присъди по общия ред са 34 бр., като няма протестирани, а 
оправдателните присъди по общия ред няма. Също така, всички 
внесени в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/ са одобрени. 
 4. Няма участия в обучения на прокурорите и съдебните служители. 
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          5. Програмата за случайно разпределение на делата не се използва по 
обективни причини-работил е един прокурор-Районния,който е с най 
мното решени преписки,досъдебни производства и участие в съдебни 
заседания. 
          6. Районният прокурор е създал много добър микроклимат,същото се 
отнася и за постигнатите резултати. Материалната база  е добра. 
 
  
 

ПРЕПОРЪКИ:  
 
1. Административният ръководител, рамките на своите възможности 

да създаде организация за по активното включване на прокурори и съдебни 
служители в различни форми на обучение. 
 2. С оглед големият брой възобновени НП, които се водят срещу 
неизвестен извършил, следва да се подобри координацията между 
прокуратурата и полицейските служители от районните полицейски 
управления, на които са възложени предварителни проверки. 
          3. Досъдебните производства,чиято давност предстои да изтече ,да се 
разследват приоритетно. 
 
 
 
 
 
 
                                                                        ИНСПЕКТОР : 
 
                                                                                                      Ал. Мумджиев 
 
 
 


