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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  

ГР.СВИЩОВ 
      
  

В периода 13 - 24 октомври 2008г. на основание заповед 
№159/03.10.08г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 
програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 
Районните прокуратури и Окръжна следствена служба от Великотърновския 
район, която обхвана периода за цялата 2007 г. и първото шестмесечие на 
2008 г. Проверяващи бяха инспектор Ясен Тодоров,  експерт Димитрина 
Долапчиева и експерт Сия Иванчова. На 16 октомври беше извършена 
проверка на РП – гр. Свищов.  
 Проверката беше извършена на място – Районна прокуратура, 
намираща се в сградата на Съдебната палата гр.Свищов. Сградата е стара 
триетажна,  в центъра на града. Проверяващите се запознаха непосредствено 
с организацията на административната дейност и организацията по 
образуването и движението на прокурорските преписки, както и 
приключването им в установените срокове.  
 
 
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ  
 
 Организационното и административно ръководство в Районна 
прокуратура гр. Свищов се осъществява от прокурор Калинка Тодорова. 

 През проверявания период в РП - гр. Свищов са работили 6 прокурори, 
толкова е и щатната осигуреност. Незаети щатни бройки за прокурори: няма. 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



Общият брой на административните служители през 2007г е бил 5 броя, а от 
01.02.2008г. – 6 броя. 
  Конкретно заети длъжности до 01.02.2008г.: Административен секретар, 
съдебен секретар, деловодител, призовкар. А след 01.02.2008г. допълнително 
е назначен и компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции. 
 Водените в РП- гр. Свищов книги, дневници, регистри са 37 броя, от 
тях водени на основание Правилника за организация на дейността на 
администрацията на прокуратурата на РБългария – 23 бр., водени по указание 
на ВКП – 7бр., или водени на хартиен носител общо 37 броя, водени на 
електронен носител – няма. 
 През отчетната година прокурорите и служителите от РП – гр. Свищов 
са използвали програмните продукти „Апис6”, „Апис регистър” и „Сиела 4.0” 
 В РП гр. Свищов електронната система за случаен подбор е въведена от 
15.10.2007г. Преписките и делата в РП гр. Свищов се разпределят на случаен 
принцип чрез използване на софтуерния продукт на ВСС за „случайно 
разпределение” на преписките и делата Law Choice. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ПРЕПИСКИТЕ 

 
 Проверката беше извършена въз основа на предварително изработени 
критерии и при нея се установи следното: 
  През проверявания период – за 2007г. общо броя образуваните 
прокурорски преписки е бил 746 броя,  като – новообразуваните са – 708,  
останали от предходни периоди – 38, най- много преписки е разгледала 
прокурор Ваня Александрова -145 бр., РЕШЕНИ за периода са 711 броя, най- 
много преписки е разгледала Ваня Александрова -139 бр., като по отношение 
на преписките, които са с отказ да се образуват досъдебни производства: 410 
броя, от тях потвърдени-  33 броя, отменени  - 32 броя, необжалвани- 345 
броя, образувани ДП- 183 броя, останали нерешени преписки през 
проверявания период – 35 броя, от тях нерешени в едномесечен срок – 35 
броя.. 

През проверявания период – за първото шестмесечие на 2008г. общо 
броят образуваните прокурорски преписки е бил 400 броя,  като – 
новообразуваните са – 365, останали от предходни периоди – 35, РЕШЕНИ – 
ОБЩО – 353 бр. По отношение на преписките, които са с отказ да се 
образуват досъдебни производства: 219 броя, от тях потвърдени – 24 броя, 
отменени – 23 броя,  обжалвани – 47, необжалвани – 172броя, образувани ДП 
– 68 броя, останали нерешени преписки през проверявания период – 47 броя, 



от тях нерешени в едномесечен срок – 38 броя, нерешени в тримесечен срок с 
разрешение на административния ръководител – 9 броя. 
 
 

ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДОСЪДЕБНИТЕ 
ПРОИЗВОДСТВА В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. СВИЩОВ 

 
  През проверявания период – за 2007г. ОБЩО БРОЯ НА 
НАБЛЮДАВАНИТЕ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА Е БИЛ 2254  / от тях 
1452 ДП са били спрени в предходни години и през 2007 г. са прекратени 
поради изтичане на обикновена или абсолютна давност,  образувани през 
проверявания период- общо – 354,  образувани в предходни години  общо -  
1900  / от тях 1452 ДП са били спрени в предходни години и през 2007 г. са 
прекратени поради изтичане на обикновена или абсолютна давност/.  
Приключени  ДП от разследващ орган и решени през проверявания период – 
ОБЩО–  661. Неприключени ДП от разследващ орган в сроковете по чл.234 
от НПК – общо 74, образувани през проверявания период – 50, образувани в 
предходни години – 22броя. 

СПРЕНИ наказателни производства от прокурора – ОБЩО – 87, 
спрени срещу неизвестен извършител – 73, спрени срещу известен 
извършител - 14 
 ПРЕКРАТЕНИ наказателни производства от прокурора през 
проверявания период ОБЩО – 1858 / от тях    1452 ДП са били спрени  в 
предходни години и през 2007 г. са прекратени поради изтичане на 
обикновена  давност/ 

ВЪЗОБНОВЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА през 
проверявания период – 136 броя, образувани през проверявания период – 12 
броя, образувани през предходни години – 124 броя. 
 През проверявания период – за 2007г. общо броя ВНЕСЕНИ 
ОБВИНИТЕЛНИ АКТОВЕ през проверявания период- общо – 116, по 
образувани ДП през проверявания период –  103, по образувани ДП в 
предходни години –  13, върнати от съда дела с внесени обвинителни актове – 
3,  брой върнати с разпореждане на съда – 1,  брой върнати с определение на 
съда - 2 
 

През проверявания период – за  първото шестмесечие на  2008 год. 
ОБЩО БРОЯТ НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА Е 
БИЛ 775 БРОЯ /от тях 559 ДП са били спрени в предходни години и през 
първото шестмесечие на 2008г. са прекратени поради изтичане на обикновена 
давност/,   образувани през проверявания период- ОБЩО –  157, приключени 



ДП от разследващ орган и решени през проверявания период - 208 броя,  
неприключени ДП  от разследващия орган в сроковете по чл. 234 от НПК – 46 
броя, образувани през проверявания период – 38, образувани в предходни 
години – 8 броя. 

СПРЕНИ наказателни производства от прокурора – ОБЩО – 35, 
спрени срещу неизвестен извършител – 33, спрени срещу известен 
извършител - 2 

ПРЕКРАТЕНИ наказателни производства от прокурора през 
проверявания период ОБЩО – 630 / от тях    559 ДП са били спрени  в 
предходни години и през първото шестмесечие на 2008 г. са прекратени 
поради изтичане на обикновена  давност/    
 ВЪЗОБНОВЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА през 
проверявания период – 7 броя, образувани през проверявания период – 4 
броя, образувани през предходни години – 3 броя. 
 През проверявания период – за  първото шестмесечие на  2008 год. 
общо броят на ВНЕСЕНИ ОБВИНИТЕЛНИ АКТОВЕ -  45. От тях: по 
образувани ДП през проверявания период –   44, по образувани ДП в 
предходни години –  1 . Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове – 
1, брой върнати с разпореждане на съда – 1, брой върнати с определение на 
съда - 0 
 
               КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА И ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ 
 
  По време на проверката бяха проверени произволно избрани 
наблюдателни производства, обвинителни актове, постановления за 
прекратяване, спиране и образуване на наказателни производства, 
постановления за отказ: 
 
Образуване на наказателни производства: 

1. пр.пр. № 638/2007г. по описа на РП- гр. Свищов.С постановление от 
07.01.2008г. прокурор Л. Мингова образува ДП. 

 
Постановления за отказ да се образува наказателно производство: 

1. пр.пр. №823/2007г. по описа на РП- гр. Свищов. С постановление от 
15.05.2007г. К. Тодорова – прокурор в РП- гр. Свищов отказва да 
образува ДП. 

 
Отменени постановления за отказ да се образува наказателно 
производство: 



1. пр. пр. 125/2007г. –по описа на РП- гр. Свищов. С постановление от 
01.02.2007г. – РП –гр. Свищов – отказ да се образува ДП. С 
постановление от 19.03.2007г. прокурор Калчев от ВТОП отменя 
постановлението на РП- гр. Свищов за отказ да се образува ДП. С 
постановление от 23.03.2007г. прокурор Ваня Александрова възлага 
извършването на допълнителна проверка. С постановление от 
04.05.2007г. се образува ДП. 

2. пр.пр. № 1311/2007г. по описа на РП – гр. Свищов. С постановление от 
30.03.2007г. К. Тодорова отказва да образува ДП. С постановление по 
жалба срещу отказ от образуване на ДП, прокурор Т. Недкова от 
ВТОП отменя постановлението на РП – гр. Свищов и дава указания за 
изпълнение. С постановление от 28.05.2008г. се образува ДП. 
 
Прекратени наказателни производства : 
1.Пр. преписка № 556/07г. – НП е образувано с постановление от 
23.05.07г. С постановление от  26.11.2007г. производството е 
прекратено поради липса на извършено деяние. По жалба с 
определение от 13.12.07г. Свищовски районен съд отменя 
постановлението за прекратяване и връща делото в Районна 
прокуратура за изпълнение на задължителни указания – прокурор Ваня 
Александрова. С постановление от 31.01.08г. отново производството 
е прекратено поради липса на извършено деяние.Свищовски районен 
съд потвърждава постановление за прекратяване. По жалба с 
определение от 09.05.08г. Окръжен съд Велико Търново отменя 
определение на СвРС, постановлението на СвРП и връща делото за 
изпълнение на указания. С постановление от 10.06.08г. извършителят е 
освободен от наказателна отговорност  и е предложено налагане на 
наказание по чл. 78а НК. Делото е решено. 
2. Пр. преписка 1220/06г. прокурор Калинка Тодорова. С постановление 
от 01.02.07г. е прекратено дознание по чл. 330, ал.1 от НК  поради 
недоказаност. С определение от 20.02.07г. СвРС потвърждава 
постановлението на РП Свищов. С определение от 13.04.07г. ВТОС 
отменява определение на РС Свищов и постановление за прекратяване 
на СвРП. Връща делото на РП Свищов за доразследване. След 
изготвяне на експертиза на 11.09.07г. производството отново е 
прекратено, СвРС потвърждава постановлението за прекратяване а с 
определение от 13.11.07г. ВТОС потвърждава определението на СвРС. 
3. Пр. преписка № 116/06г. прокурор Калинка Тодорова С 
постановление от 13.06.06г. е прекратено производство по чл. 210 от 
НК. С определение от 12.07.06г. постановлението е отменено от 



Районен съд Свищов  След извършване на допълнителни действия с 
постановление от 02.02.07г. производството отново е прекратено. 
Това постановление е потвърдено от СвРС , а определението на съда е 
потвърдено от ВТОС. 
4. НП № 892/06г. – ПД 49/07г.- НОХД № 237/07г. приключва м. ноември 
2007г., Свищовски районен съд постановява оправдателна присъда. 
Присъдата е протестирана от прокурор Ваня Александрова и 
протестът е останал без уважение при разглеждане на делото във 
Великотърновския окръжен съд. 
 
Спрени наказателни производства срещу известен извършител: 
 
1. пр. пр. №411/2007г. – С постановление за спиране от 18.01.2008г. 
районен прокурор К. Тодорова е спряла производството срещу Хр. 
Любенов и Здравко Пламенов – чл. 195 от НК.  
2. пр.пр. №440/07г..- С постановление за спиране от 14.10.2008г. 
прокурор Силвия Начкова е спряла производството.  
3. пр.пр. №449/08г.- С постановление за спиране от 26.08.2008г. 
прокурор Даниела Йовчева е спряла производството срещу Ив. П. по чл. 
308 от НК.  
4. пр.пр. №228/01г.- С постановление за спиране от 28.03.2008г. 
районен прокурор К. Тодорова е спряла производството, което е 
четвърто поред. Св.Кр. К. не е обявен за ОДИ, което му е позволило 
да влезе на 02.11.07г. и да излезе отново от страната на 26.12.07г. 
без с него да се извършат ПСД. 
 
 Прекратени наказателни производства, по които впоследствие 
прекратяването е отменено от съда: 
1.пр.пр.№ 891/07г. 
2.пр.пр.№ 1280/07г. 
3.пр.пр.№ 763/07г. 
4.пр.пр.№ 216/02г. 
 
Дела, по които е изготвена ЕЗА 
1.пр.пр.№ 1224/02г. срещу С.Д. 
 Изготвена ЕЗА на 11.02.08г. и изпратена на НЦБ „Интерпол” 
Лицето доведено в България на 11.008 
Изготвен обвинителен акт на 10.10.08г.  
 
 



КОНСТАТАЦИИ 
 
- Прокурорите от РП гр.Свищов изготвят добре оформени и 
юридически аргументирани актове, които съдържат всички изискуеми 
реквизити.  
- За разлика от останалите прокуратури от района, РП – гр. Свищов е 
направила искане за международно издирване на уличения Станимир 
Димитров по пр.пр. №1224/02г. Европейската заповед за арест  е 
изготвена на 11.02.2008г. Изпратена е на 11.02.2008г. чрез българския 
национален център на Интерпол. Лицето е издирено и доведено в 
България на 11.09.2008г. Изготвен е и внесен обвинителен акт на          
10.10.2008г. 
- Като цяло натовареността на РП гр.Свищов е малка. Няма дела с 

голям обществен интерес. 
- Спазват се предвидените в НПК срокове както по отношение на 

решаването на преписките, така и по отношение на разследването на 
досъдебните производства и действията на прокурора след 
приключването му. 

- Преписките и делата се разпределят равномерно между районния 
прокурор Калинка Тодорова, която е с натовареност – 50% и 
прокурорите Блага Георгиева, Даниела Йовчева, Ваня Александрова, 
Любомира Минкова, Силвия Начкова . Районният прокурор Калинка 
Тодорова успешно съвместява типично прокурорските си 
задължения с административно – ръководните си функции. 

- Със заповед № 10/19.03.2007г. Районният прокурор на гр. Свищов – 
Калинка Тодорова е разпоредила да се създаде организация за 
разпределяне на спрените преписки и делата срещу известен 
извършител, наблюдавани от прокурори, които вече не работят в 
Районна прокуратура – гр. Свищов задължително да се разпределят 
съгласно възприетия принцип на разпределение на делата. 

- Със заповед № 11/22.03.2007г. Районният прокурор на гр. Свищов – 
Калинка Тодорова е разпоредила да се създаде организация за 
разпределяне на спрените преписки в период 1980г. - 2002г., 
наблюдавани от прокурори, които вече не работят в Районна 
прокуратура – гр. Свищов задължително да се разпределят на 
определени прокурори по години, описани в заповедта, всеки 
прокурор да извърши проверка на делата и да прецени налице ли са 
условията за тяхното възобновяване и такива за които е изтекла 
предвидената в закона давност. 

- Със заповед № 18/16.05.2007г. Районният прокурор на гр. Свищов – 
Калинка Тодорова е разпоредила да се създаде организация за 
ръководство и контрол на дейността по въвеждането на преписките 
и делата в УИДС 



- Със заповед № 18/16.05.2007г. Районният прокурор на гр. Свищов – 
Калинка Тодорова е разпоредила да се създаде организация по 
инсталирането на програмата Law Choice, да се инсталира, поддържа 
и обновява от системния администратор на Окръжна прокуратура гр. 
В. Търново, поради липсата на такъв служител в РП – гр. Свищов. 
- При извършената проверка на преписките се установи, че 
преписките са номерирани, прошнуровани, с опис за страниците на 
делата, но са подредени хаотично, без да е спазена хронологията по 
дати и години на прокурорските актове. 

- При проверка на книгата за влезлите в сила присъди се установи: 
1.Влезлите в сила присъди и получени в РП – гр. Свищов се описват 

ежедневно в дневника 
2. След получаване на информацията от съда, постановил влязлата в 

сила присъда, деловодството в РП – гр. Свищов описва и изпраща 
влязлата в сила присъда за  изпълнение в предвидения в чл. 416, ал.5 от 
НПК срок. 

3. В описната книга на прокуратурата за преписки, по които е искано 
удължаване на срока на разследване, са  описани разрешените 
удължавания на сроковете на разследване от по-горестоящата 
прокуратура.  

 
 
ПРЕПОРЪКИ 
 

- С оглед малката натовареност и ограничения брой  на дела с голям 
обществен интерес и фактическа или правна сложност прокурорите от РП 
гр.Свищов трябва да се стремят и занапред да не допускат просрочване на 
своите актове. 
 - Да осъществяват постоянен надзор и да следят за спазването на 
сроковете от страна на разследващите органи  
 - При необходимост да упражняват правомощията си по чл.46, ал.2, т.2 
от НПК. 

-Следва да се следи и занапред стриктно /включително чрез изпращане 
на напомнителни писма / за провежданите мероприятия по издирване на 
лицата, обявени за ОДИ, като се изисква от органите на МВР да изпращат  в 
прокуратурата обратна информация за резултатите.  

-Да не се допуска спиране на наказателно производство срещу ИИ, без 
по него лицето да е обявено за ОДИ. Да се изискват от ОМВР и да се 
прилагат към делото документи за това. 

-Да се използват максимално възможностите за провеждане на задочно 
производство и прилагането на ЕЗА. 

-По спрените досъдебни производства срещу ИИ следва да се следи и 
занапред стриктно /включително чрез изпращане на напомнителни писма/ за 
провежданите мероприятия по издирване на лицата, обявени за ОДИ, като се 



изисква от органите на МВР да изпращат  в прокуратурата обратна 
информация за резултатите.  

 
Приложение: Справки за дейността на РП – гр. Свищов за 2007г. и първото шестмесечие 
на 2008г. 

 
12.12.2008г.   Инспектор: 

     София             /Ясен Тодоров/ 
  
 

      Експерти: 
              /Иванчова/         /Долапчиева/  


