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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 
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
Д О К Л А Д 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2008г. и Заповед № 142/18.09.2008г. 
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/ 
В Районна прокуратура – гр.Червен бряг се помещава в сграда в 

центъра на града. Материално-техническо оборудване е на задоволително 
ниво. Всеки прокурор е обезпечен с персонален компютър и ползва 
правно-информационната система „Сиела”. Изградена е Интернет-мрежа. 
Въведена е УИС. В деловодството също се работи с УИС, а счетоводните 
програми са RZWIN и ASWIN. 

През 2007 година щатна прокурорска длъжност в РП – Червен бряг 
са заемали четирима прокурори. Незаети щатни бройки не е имало . 

В Районна прокуратура – гр.Червен бряг през 2007г. са водени 26 
регистри и дневници, както входящ дневник, изходящ дневник, азбучник 
към входящи дневник, книга за ревизионни актове, докладна книга, 
разносни книги – 3 бр., книги за надзор върху досъдебно производство /1 
книга за бързи и незабавни производства и 1 книга за досъдебни 
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производства, разследвани от дознател и следовател по общия ред/, книга 
за задържани лица, книга за принудителни медицински мерки, книга за 
веществени доказателства, книга за делата, върнати за доразследване, 
книга за делата на специален отчет, книга за внесени обвинителни актове, 
азбучник към книгата за обвинителни актове, книга за споразумения, книга 
за протести, книга за изпълнение на присъди, азбучник към книга за 
изпълнение на присъди, дневник за указания от горестоящи прокуратура, 
описна книга за възобновени досъдебни производства, книга за преписки и 
досъдебни производства с потвърдени или отменени постановления, книга 
за досъдебни производства с продължени срокове на разследване, книга за 
обединени и присъединени досъдебни производства и преписки. 

По собствена преценка се водят 8 бр. книги. Всички описани 
регистри и дневници се водят на хартиен носител.  

От 15.10.2007 год., съгласно Заповед № ЛС-6310/2007 год. на 
Заместник Главния Прокурор при ВКП г-н Валери Първанов, всички 
новопостъпили в Районна прокуратура – гр.Червен бряг дела и преписки, 
свързани с прокурорската дейност по същество, се разпределят чрез 
програмния продукт „Law Choice”. Със заповед на Административния 
ръководител са определени шест групи преписки и процентната 
натовареност на всеки прокурор в отделните групи. Всички регистрирани 
през работния ден преписки и новопостъпили дела се докладват на 
административният ръководител, който определя групите и предава 
кореспонденцията на служителя, определен със заповед да работи с 
програмния продукт „Law Choice”. След разпределяне на сигналите по 
метода на „случайния избор”, деловодителят докладва кореспонденцията и 
протокола за избор на прокурори на ръководител за резолюция, след което 
вписва във входящия дневник срещу всяка преписка името на прокурора, 
на който тя се възлага, описва в книгата всички регистрирани през деня 
сигнали и ги предава на прокурорите, на които са разпределени, срещу 
подпис в книгата. Съгласно издадена заповед, разпределянето на 
досъдебните производства, образувани по време на дежурство на 
конкретен прокурор, определен предварително съгласно месечен график за 
дежурства, се извършва с опцията „Избор по дежурство”.  

През 2007 година в Районна прокуратура – гр.Червен бряг няма 
наложени административни наказания от административния ръководител 
по чл.311 т.1 от ЗСВ, не са правени предложения за поощрения по чл.304 
ал.1 от ЗСВ, както и предложения за налагане на дисциплинарни наказания 
по чл.312 ал.1 т.1 и 2 от ЗСВ.  

За първото полугодие на 2008 година, промени в Раздел „Книги - 
регистри и дневници” и Раздел „Информационно обслужване, статистика и 
анализ”, не са настъпили. В Раздел „Щатна осигуреност” също няма 
промяна в броя на прокурорите и съдебните служители. Няма отсъствали 
за повече от един месец прокурори. 
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 2. По организацията на образуването и движението на 
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 

Общият брой на преписките, през които е работено през 2007г. е 
1477 бр., от които 1278 новообразувани, 199 останали от предходни 
периоди.  
 Общият брой на решените през проверявания период преписки е 
1387 бр. Общият брой на постановените откази е 465 бр. Обжалвани са 
общо 51 отказа. От тях потвърдени са общо 29 бр., а отменени – общо 22 
бр. Необжалвани са общо 414 бр. откази.  
 През 2007г. са образувани общо 246 бр. досъдебни производства. 
Общият брой на изпратените по компетентност са 676 бр. Районна 
прокуратура - гр.Червен бряг няма инстанционни преписки.  

От образуваните през проверявания период преписки, нерешени са 
останали 31 бр. От тях нерешени в едномесечен срок са 14 бр., нерешени в 
тримесечен срок с разрешение на административния  ръководител – 17 бр. 

Няма останали нерешени преписки, образувани в предходни години 
–  59бр. Преписки на специален отчет, съгласно т.5 от Заповед № ЛС-
2184/30.05.2007 г. на Главния прокурор. 
 За първото полугодие на 2008г. общият брой на преписките, по 
които е работено е 623 бр., от които 533 новообразувани, 90 останали от 
предходни периоди. Общият брой на решените преписки е 541 бр. Общият 
брой на постановените откази е 189 бр. Обжалвани са общо 44 отказа, като 
от тях потвърдени - 27 бр., отменени – 17 бр. Необжалвани са общо 145 бр. 
откази.  

През проверявания период са образувани общо 114 бр. досъдебни 
производства. Общият брой на изпратените по компетентност са 194 бр.  

Районна прокуратура - гр.Червен бряг няма инстанционни преписки.  
От образуваните през проверявания период преписки, нерешени са 

останали 40 бр., от тях нерешени в едномесечен срок – 22 бр., нерешени в 
тримесечен срок с разрешение на административния  ръководител – 18 бр. 
 Останали нерешени преписки, образувани в предходни години – 42 
бр. Няма преписки на специален отчет съгласно т. 5 от Заповед  № ЛС-
2184/30.05.2007 г. на Главния прокурор. 
 3. По организацията на образуването и движението на 
досъдебните производства /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Общо наблюдаваните досъдебни производства през 2007г. са 3856 
бр.  
 Образувани през проверявания период са общо 454 досъдебни 
производства. Броят на новообразуваните разследвани от следовател 
досъдебни производства е 7. Броят на новообразуваните разследвани от 
дознател досъдебни производства е 447. Общо наблюдаваните  
производства от предходни години са 3402 бр. 
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Досъдебни производства с разрешени срокове съобразно чл.234 НПК 
за 2007 год.: 

1. С-14/2003 год., образувано на 31.01.2003 год., наблюдаващ прокурор е 
Светла Христова, удължен срок с 4 месеца, считано от 15.01.2007 год. 

2. Д-465/2006 год., образувано на 17.11.2006 год., наблюдаващ прокурор 
е Цветозар Златев, удължен срок с 2 месеца, считано от 17.01.2007 
год. 

3. Д-481/2006 год., образувано на 30.11.2006 год., наблюдаващ прокурор 
Мая Кончарска, удължен срок с 4 месеца, считано от 30.01.2007 год. 

4. С-1/1997 год., образувано на 08.01.1997 год., възобновено на 
29.11.2006 год., наблюдаващ прокурор е Красимира Петрова, удължен 
срок с 4 месеца, считано от 29.01.2007 год. 

5. Д-501/2006 год., образувано на 20.12.2006 год., наблюдаващ прокурор 
е Красимира Петрова, удължен срок с 3 месеца, считано от 20.02.2007 
год. 

6. Д-38/2007 год., образувано на 29.01.2007 год., наблюдаващ прокурор е 
Красимира Петрова, удължен срок с 4 месеца, считано от 04.03.2007 
год. 

7. С-61/1995 год., образувано на 14.11.1995 год., възобновено на 
04.11.2007 год., наблюдаващ прокурор Мая Кончарска, удължен срок 
с 4 месеца, считано от 04.03.2007 год. 

8. С-1/2006 год., образувано на 18.01.2006 год., наблюдаващ прокурор е 
Красимира Петрова, удължен срок с 2 месеца, считано от 18.01.2007 
год. 

9. С-24/1994 год., образувано на 03.05.1994 год., възобновено на 
05.03.2007 год., наблюдаващ прокурор е Цветозар Златев, удължен 
срок с 4 месеца, считано от 05.05.2007 год. 

10. С-24/2001 год., образувано на 15.05.2001 год., възобновено на 
26.03.2007 год., наблюдаващ прокурор е Мая Кончарска, удължен 
срок с 4 месеца, считано от 26.05.2007 год. 

11. Д-105/2007 год., образувано на 03.04.2007 год., наблюдаващ 
прокурор е Мая Кончарска, удължен срок с 4 месеца, считано от 
03.06.2007 год. 

12. Д-140/2007 год., образувано на 26.04.2007 год., наблюдаващ 
прокурор е Мая Кончарска, удължен срок с 4 месеца, считано от 
24.06.2007 год. 

13. Д-366/2002 год., образувано на 13.06.2002 год., наблюдаващ 
прокурор е Мая Кончарска, удължен срок с 4 месеца, считано от 
19.06.2007 год. 

14. Д-118/2007 год., образувано на 12.04.2007 год., наблюдаващ 
прокурор е Светла Христова, удължен срок с 4 месеца, считано от 
13.06.2007 год. 
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15. Д-128/2007 год., образувано на 19.04.2007 год., наблюдаващ 
прокурор е Мая Кончарска, удължен срок с 4 месеца, считано от 
18.06.2007 год. 

16. Д-141/2007 год., образувано на 26.04.2007 год., наблюдаващ 
прокурор е Мая Кончарска, удължен срок с 4 месеца, считано от 
25.06.2007 год. 

17. Д-205/2006 год., образувано на 13.11.2006 год., наблюдаващ 
прокурор е Мая Кончарска, удължен срок с 4 месеца, считано от 
02.07.2007 год. 

18. Д-144/2007 год., образувано на 03.05.2007 год., наблюдаващ 
прокурор е Светла Христова, удължен срок с 4 месеца, считано от 
03.07.2007 год. 

19. ПР-655/2000 год., образувано на 03.08.2000 год., възобновено на 
13.04.2007 год., наблюдаващ прокурор е Красимира Петрова, удължен 
срок с 4 месеца, считано от 19.06.2007 год. 

20. Д-137/2007 год., образувано на 25.04.2007 год., наблюдаващ 
прокурор е Светла Христова, продължен срок с 4 месеца, считано от 
23.05.2007 год. 

21. Д-182/2007 год., образувано на 04.06.2007 год., наблюдаващ 
прокурор е Красимира Петрова, продължен срок с 4 месеца, считано 
от 04.08.2007 год. 

22. Д-234/2007 год., образувано на 27.07.2007 год., наблюдаващ 
прокурор е Красимира Петрова, удължен срок с 3 месеца, считано от 
23.09.2007 год. 

23. Д-225/2007 год., образувано на 14.07.2007 год., наблюдаващ 
прокурор е Светла Христова, удължен срок с 4 месеца, считано от 
15.09.2007 год. 

24. Д-233/2007 год., образувано на 25.07.2007 год., наблюдаващ 
прокурор е Светла Христова, удължен срок с 4 месеца, считано от 
25.09.2007 год. 

25. С-50/2003 год., образувано на 24.06.2003 год., възобновено на 
23.08.2007 год., наблюдаващ прокурор е Светла Христова, удължен 
срок с 3 месеца, считано от 23.10.2007 год. 

26. Д-296/2007 год., образувано на 21.09.2007 год., наблюдаващ 
прокурор е Красимира Петрова, удължен срок с 4 месеца, считано от 
21.11.2007 год. 

27. Д-327/2007 год., образувано на 16.10.2007 год., наблюдаващ 
прокурор е Светла Христова, удължен срок с 4 месеца ,считано от 
16.12.2007 год. 

28. Д-349/2007 год., образувано на 31.10.2007 год., наблюдаващ 
прокурор е Красимира Петрова, удължен срок с 2 месеца, считано от 
31.12.2007 год. 
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Приключените досъдебни производства от разследващ орган и 
решени през проверявания период са 3743 , от които с разследване, 
проведено от следовател - 2861 бр. и с разследване, проведено от дознател 
- 882 бр. 

Няма неприключени досъдебни производства от разследващия орган 
в сроковете по чл.234 от НПК. 

В Районна прокуратура – гр.Червен бряг през 2007 година няма 
нерешени от наблюдаващия прокурор дела в срок над един месец. 

Обвиняеми лица с взета мярка за неотклонение „Задържане под 
стража” през 2007 година в Районна прокуратура – гр.Червен бряг няма. 

Няма внесени искания до съда за вземане мярка за неотклонение 
„Задържане под стража”. За 2007г. няма и внесени искания до съда за 
вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.73, ал.3 от НПК. 

Наказателните производства на специален отчет съгласно т.5 от 
Заповед № ЛС-2184/30.05.2007 год. на Главния прокурор – 28 броя както 
следва : 

1. С-90/1998 г. образувано по чл.354в ал.1 от НК, спряно на 24.09.2007 
г., възобновено на 17.12.2007 г., не е приключено до края на 2007г. – 
прекратено е на 28.03.2008 г.; 

2. С-80/2007 г., образувано по чл.354а ал.1 от НК, прекратено на 
21.11.2007 г.; 

3. Д-389/2007 г., образувано по чл.354а ал.1 от НК, не е приключило до 
края на 2007 г., спряно е на 22.02.2008 г. 

4. С-205/2006 г. – образувано по чл.159б ал.1 вр.чл.159а ал.1 от НК, 
внесено в съда с обвинителен акт №ПД-113/18.10.2007 г.; 

5. Д-14/2007 г., образувано по чл.194 ал.1 вр.чл.63 от НК, внесено в съда 
с обв.акт№ ПД-54/2007 г.; 

6. Д-30/2007 г., образувано по чл.195 ал.1 вр.чл.63 от НК, - изпратено по 
компетентност на ОбКБППМН; 

7. Д-59/2007 г., образувано по чл.194 ал.1 вр.чл.63 от НК, - внесено на 
със с обв.акт№ПД-55/2007 г.; 

8. Д-92/2007г., образувано по чл.343в ал.1 вр.чл.63 от НК – внесено в 
съда с обв.акт№ПД-105/2007 г.; 

9. Д-109/2007 г., образувано по чл.195 ал.1 вр.чл.63 от НК – внесено в 
съда с обв.акт№ ПД-143/2007 г.; 

10. Д-147/2007 г., образувано по чл.194 ал.1 вр.чл.63 от НК - изпратено 
по компетентност на ОбКБППМН; 

11. Д-152/2007 г., образувано по чл.343в ал.1 вр.чл.63 от НК – внесено в 
съда с обв.акт ПД-78/2007 г.; 

12. Д-87/2007 г., образувано по чл.195 ал.1 вр.чл.63 от НК, внесено на 
съда с обв.акт№ПД-62/2007 г.; 

13. Д-77/2007 г., образувано по чл.235 ал.1 вр.-чл.63 от НК, внесено в 
съда с обв.акт№ПД-95/2007 г.; 
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14. Д-232/2007 г., образувано по чл.325 вр.чл.63 от НК, спряно на 
02.10.2007 г.; 

15. Д-233/2007 г., образувано по чл.347 вр.чл.63 от НК, не приключило 
към края на 2007 г.; 

16. Д-249/2007 г., образувано по чл.346 вр.чл.63 от НК, внесено в съда с 
обв.акт №ПД-108/2007 г.; 

17. Д-289/2007г., образувано по чл.195 ал.1 вр.чл.63 от НК, внесено в 
съда с обв.акт №ПД-134/2007 г.; 

18. Д-325/2007 г., образувано по чл.343в вр.чл.63 от НК, внесено в съда 
със СП №11/2007 г. ; 

19. Д-326/2007 г., образувано по чл.343в вр.чл.63 от НК, внесено в съда 
със спор. №СП-10/2007 г.; 

20. Д-386/2007 г., образувано по чл.194 ал.1 вр.чл.63 от НК, - не 
приключило към края на 2007 г.; 

21. Д-387/2007 г., образувано по чл .235 вр.чл.63 от НК, не приключило 
към края на 2007 г.; 

22. Д-277/2007 г., образувано по чл.343в вр.члб.63 от НК, внесено в със  
с обв.акт№ ПД-127/2007 г.; 

23. С-24/1994 г., образувано по чл.198 ал.1 вр.чл.63 от НК, прекратено на 
12.11.2007 г.; 

24. С-115/1998 г., образувано по чл.194 вр.чл.63 от НК,  внесено на съд с 
обв.акт.№ПД-119/2007 г.; 

25. С-52/2003 г., образувано по чл.194 ал.1 вр.чл.63 от НК,прекратено на 
10.04.2007 г.; 

26. С-5/2003 г., образувано по чл.194 ал.1 вр.чл.63 от НК, спряно на 
25.10.2007 г., възобновено на 22.11.2007 г., неприключило към края на 
2007г., прекратено на 21.01.2008 г.; 

27. Д-479/2006 г., образувано  по чл.235 ал.1 вр.чл.63 от НК , внесено на 
съд с обв.акт.№ПД-32/2007 г.; 

28. Д-468/2006 г., образувано по чл.195 ал.1 вр.чл.63 от НК, на     
15.06.2007г., прекратено частично срещу непълнолетен извършител и 
спряно срещу неизвестен извършител . 

        От горното е видно, че към края на 2007г. състоянието на делата е 
било следното: 15 от делата са внесени на съд , 2 са спрени, 5  – 
прекратени, 6 – неприключили през 2007г.  

Няма наказателни производства на специален надзор, съгласно 
Заповед № ЛС-2184/30.05.2007 г./ на Главния прокурор. Използвани 
специални разузнавателни средства няма. 

През 2007г. прокурорите не са указвали на разследващи органи 
отстраняване на съществени процесуални нарушения /чл. 242 ал.2 НПК/, 
допуснати при предявяване на разследването, както и не са отстранявали 
сами допуснати такива, тъй като преди предявяването разследващите 
органи докладват материалите на наблюдаващите прокурори и 
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предварително се извършва преценка за провежданите действия и начина 
на провеждането им. 
 Общият брой на спрените през 2007г. досъдебни производства е 221, 
от тях срещу неизвестен извършител - 208 и 13 срещу известен 
извършител. 

Общият брой на възобновените наказателни производства 3254. От 
тях образувани през 2007г. са 7 бр. и образувани в предходни години – 
3247 бр.  

Общият брой на прекратените през 2007г. досъдебни производства е  
3340. От тях обжалвани пред съда са общо: 18 бр.- отменени – 6 бр. и 
потвърдени – 12 бр. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури общо са 
2 бр.- потвърдени. Служебно отменените от по-горестоящи прокуратури са 
2 бр. 

За първото полугодие на 2008 година общо наблюдаваните 
производства са 621 бр. От тях новообразувани за периода са 199 
досъдебни производства. Новообразуваните досъдебни производства се 
разследват от  следовател – 1 бр. и дознател – 198 бр.  

Общо наблюдавани производства от предходни години са 422 бр. 
Досъдебни производства с разрешени срокове съобразно чл.234 НПК 

за 2007 год.: 
1. Д-103/2006 год., образувано на 08.03.2006 год., възобновено на 

22.11.2007 год., наблюдаващ прокурор е Мая Кончарска, удължен 
срок с 4 месеца, считано от 22.01.2008 год. 

2. Д-373/2007 год., образувано на 30.11.2007 год., наблюдаващ прокурор 
е Красимира Петрова, удължен срок с 4 месеца, считано от 30.01.2008 
год. 

3. Д-377/2007 год., образувано на 07.12.2007 год., наблюдаващ прокурор 
е Светла Христова, удължен срок с 4 месеца, считано от 07.02.2008 
год. 

4. Д-395/2007 год., образувано на 18.12.2007 год., наблюдаващ прокурор 
е Мая Кончарска, удължен срок с 4 месеца, считано от 19.02.2008 год. 

5. Д-12/2008 год., образувано на 11.01.2008 год., наблюдаващ прокурор е 
Мая Кончарска, удължен срок с 4 месеца, считано от 11.03.2008 год. 

6. Д-22/2008 год., образувано на 06.02.2008 год., наблюдаващ прокурор е 
Светла Христова, удължен срок с 4 месеца, считано от 07.04.2008 год. 

7. Д-298/2007 год., образувано на 24.09.2007 год., наблюдаващ прокурор 
е Светла Христова, удължен срок от Окръжен прокурор – гр.Плевен с 
4 месеца, считано от 25.11.2007 год. и удължен срок от Гл.прокурор с 
4 месеца, считано от 26.03.2008 год. 

8. Д-31/2008 год., образувано на 12.02.2008 год., наблюдаващ прокурор е 
Светла Христова, удължен срок с 4 месеца, считано от 13.04.2008 год. 

9. Д-42/2008 год., образувано на 22.02.2008 год., наблюдаващ прокурор е 
Светла Христова, удължен срок с 4 месеца ,считано от 23.04.2008 год. 
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10. С-50/2008 год., образувано на 27.02.2008 год., наблюдаващ прокурор 
е Светла Христова, удължен срок с 4 месеца, считано от 28.04.2008 
год. 

11. Д-37/2008 год., образувано на 20.02.2008 год., наблюдаващ прокурор 
е Красимира Петрова, удължен срок с 4 месеца, считано от 20.04.2008 
год. 

12. Д-88/2008 год., образувано на 02.04.2008 год., наблюдаващ прокурор 
е Мая Кончарска, удължен срок с 6 месеца, считано от 30.03.3008 год. 

13. Д-99/2008 год., образувано на 14.04.2008 год., наблюдаващ прокурор 
е Светла Христова, удължен срок с 6 месеца, считано от 14.06.2008 
год. 

14. Д-103/2008 год., образувано на 17.04.2008 год., наблюдаващ 
прокурор е Мая Кончарска, удължен срок с 4 месеца, считано от 
17.06.2008 год. 

Приключените досъдебни производства от разследващ орган и 
решени през проверявания период са общо 444 бр., от тях с разследване, 
проведено от следовател - 125 бр. и с разследване, проведено от дознател - 
319 бр. 
 Няма неприключени досъдебни производства от разследващия орган 
в сроковете по чл.234 от НПК. Няма получени досъдебни производства от 
разследващия орган и нерешени от наблюдаващия прокурор над един 
месец. 

Обвиняемите лица с взета мярка за неотклонение „Задържане под 
стража” са 2. Внесените искания до съда за вземане мярка за неотклонение 
„Задържане под стража” са 2, като и двете са уважени. 

Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 
реда на чл.73, ал. 3 от НПК. 

Наказателните производства на специален отчет съгласно т.5 от 
Заповед № ЛС-2184/30.05.2007 год. на Главния прокурор – 6 броя: 

1. С-90/1998 г. образувано по чл.354в, ал.1 от НК, спряно на 
24.09.2007 г. , възобновено на 17.12.2007 г.,  прекратено  на 28.03.2008 г.,  

2. Д-389/2007 г., образувано по чл.354а, ал.1 от НК, спряно на 
22.02.2008 г.  

3.Д-233/2007 г., образувано по чл.347 вр.чл.63 от НК, на 25.09.2007г. 
срокът на разследване бил удължен със 120 дни, на 23.01.2008г. внесено в 
съда с обвинителен акт № ПД – 4 / 2008г. 

4. Д-386/2007г., образувано по чл.194 ал.1 вр.чл.63 от НК, 
прекратено на 18.02.2008г.  

5. Д-387/2007 г., образувано по чл.235 вр.чл.63 от НК, спряно на 
25.02.2008г., възобновено на 14.04.2008г., прекратено на 29.04.2008г. 

6.С-5/2003 г., образувано по чл.194 ал.1 вр.чл.63 от НК, спряно на 
25.10.2007 г., възобновено на 22.11.2007 г., прекратено на 21.02.2008 г. 
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Няма наказателни производства на специален надзор, съгласно 
Заповед № ЛС-2184/30.05.2007 г./ на Главния прокурор. Няма и 
използвани СРС. 

През първото полугодие на 2008г. прокурорите не са указвали на 
разследващите органи отстраняване на съществени процесуални 
нарушения /чл. 242 ал.2 от НПК/, допуснати при предявяване на 
разследването, както и не са отстранявали сами допуснати такива, тъй като 
преди предявяването разследващите органи докладват материалите на 
наблюдаващите прокурори и предварително се извършва преценка за 
провежданите действия и начина на провеждането им. 
 През първото полугодие на 2008г. прокурорите при Районна 
прокуратура – гр.Червен бряг са спрели 73 бр. досъдебни производства, 
като спрени срещу неизвестен извършител са 71, а срещу известен 
извършител са 2. 

Възобновените  през периода наказателни производства са 265 бр.,от 
тях образувани през 2008 год. няма, а образувани в предходни години – 
265 бр.  

През първото полугодие на 2008г. са прекратени 300 досъдебни 
производства. От тях обжалвани пред съда са общо 11 бр., от които  
отменени – 4 бр. и потвърдени – 7 бр. Обжалвано пред по-горестоящи 
прокуратури е 1 постановление, което е потвърдено. Служебно отменени 
от по-горестоящи прокуратури – 4 постановления. 
 4. По отношение на организация на съдебния надзор /чл. 54 ал. 1 
т. 2 от ЗСВ/: 
 През 2007г. в съответния съд са внесени 143 бр. обвинителни акта, 92 
обвинителни акта са внесени по дела, образувани през 2007г., 51 – по дела, 
образувани през предходни години. С определение съдът е върнал едно 
дело.  

През този период съда е решил 214 бр. дела, образувани въз основа 
на внесени от прокуратурата обвинителни актове/ в т.ч. и от предходни 
години/. От тях с осъдителни присъди по общия ред – 152 бр.От тях 
протестирана е 1 – подсъдимият е бил признат за виновен по обвинението , 
но е бил освободен от наказателна отговорност по реда на чл.78 А и му е 
било наложено административно наказание /обвинението е било по чл.343 
б от НК/. Протестът е бил неуважен. Прието е, че съдът правилно е 
приложил материалния закон. Оправдателни присъди по общия ред – 12 
бр. По 8 дела оправдателните присъди са постановени с мотиви, че 
повдигнатите обвинения са за несъставомерни деяния, а по 2 – че са 
недоказани. От тях 6 са протестирани. Всичките са неразгледани. Изцяло 
оправдателни са били две присъди, срещу които са изготвени два протеста 
/с останалите четири присъди част от подсъдимите са били признати за 
виновни, а други са били оправдани/.Относителният дял на протестите 
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срещу изцяло оправдателни присъди спрямо изцяло оправдателните 
присъди е 16,7 %.  

Осъдителните присъди по реда на гл.ХХVІІ от НПК /чл.371 и 
сл.НПК/ са 44 бр., от тях няма протестирани. Оправдателни присъди по 
реда на гл.ХХVІІ от НПК/ чл. 371 и сл.НПК/ няма. В хода на съдебното 
следствие има 36 бр. споразумения. 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство/ чл. 381 НПК/ е 11 бр. Всички споразумения 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, са общо 23бр. От тях: чл. 192а НК 
– 1 бр., чл. 234 НК – 2 бр., чл. 274а НК – 1 бр., чл. 308 НК – 2 бр., чл. 309 
НК – 1 бр., чл. 343 НК – 2 бр.,чл. 343Б ал.1 НК – 3 бр., чл. 343В ал.ІІ НК – 9 
бр., чл.347 НК – 1 бр. и чл. 356 НК – 1 бр. 
 Решените от съда дела през периода са общо 27 бр. , като част от тях 
са от предходни периоди. Двадесет и четири предложения са уважени, 3 не 
са уважени, като три лица са били оправдани .Изготвени са били три 
протеста, два от които са уважени, един – неуважен. 

Прокурорите са участвали общо в 826 заседания по наказателни 
дела. Всички участия са по дела на първа инстанция. 
 Няма подадени касационни протести. 
 Приведени в изпълнение са 173 присъди. Неприведени в срок, както 
и отлагания за изпълнението на наказанието няма. 
 Броят на гражданските дела с участие на прокурор през 2007г. е 22. 
От прокурор е предявен само един граждански иск /чл.75, ал.2 от СК /. 
Протести по граждански дела не са изготвяни. Общ брой заседания по 
делата – 43. През периода прокурорите не са участвали в административни 
дела. 

За първото полугодие на 2008 г. в съответния съд са внесени 46 бр. 
обвинителни акта. Тридесет и един обвинителни акта са внесени по дела, 
образувани през 2008г., 15 – по дела, образувани през предходни години. С 
определения съдът е върнал пет дела.  
 През проверявания период съда е решил 81 бр. дела, образувани въз 
основа на внесени от прокуратурата обвинителни актове. От тях с 
осъдителни присъди по общия ред са 67 бр. и от тях няма протестирани. 
Оправдателните присъди по общия ред са 5 бр., 4 от които – протестирани. 
Всичките са неразгледани. Осъдителните присъди по реда на гл.ХХVІІ от 
НПК /чл.371 и сл. от НПК/ са 18 бр., от тях няма протестирани. Няма 
оправдателни присъди по реда на гл.ХХVІІ от НПК /чл.371 и сл. от НПК/. 
в хода на съдебното следствие има 3бр. споразумения. 
 Общият брой на внесените в съда споразуменията за решаване на 
делото в досъдебно производство /чл. 381 НПК/ е 12 бр. Всички 
споразумения са одобрени. 
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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, са общо 9. Съдът е решил общо 7 споразумения. 
 По всички решени дела предложенията са уважени. 

Прокурорите са участвали общо в 350 заседания по наказателни 
дела. Всички участия са по дела на първа инстанция. 
 Няма подадени касационни протести. 
 Приведени в изпълнение са 58 присъди. Неприведени в срок са 2 
присъди, като 2 от тях чакат групиране, по третата осъденият не е 
установен и е обявен за ОДИ. Няма отлагания за изпълнението на 
наказанието. 
 Броят на гражданските дела с участие на прокурор е 16. Прокурорите 
не са предявявали граждански искове и не са протестирали съдебни 
решения. През периода прокурорите не са участвали в административни 
дела. 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 

1. Прокуратурата дели една сграда с Районния съд. Техниката не 
достига. При проверката и събеседване с прокурорите се констатира, че тя 
е недостатъчна да обхване съвременните изисквания за работа. 
 2. Най-често разследваните престъпления са кражби, грабежи и ПТП, 
които съставляват основната част от делата.  
 3. Половината от обжалваните откази за образуване на досъдебно 
производство са били потвърдени от горестоящата прокуратура. 

4. Наблюдава се тенденция към увеличаване резултатността от 
разследването. Като пример за това е, че около два и половина пъти е 
намалял броят на останалите нерешени в края на първото полугодие на 
2008г. преписки в сравнение със същия период на предходната година. 
Този брой е 82, а показателят за 2007г. е бил 180. 75 от преписките, 
останали нерешени в края на отчетния период, са в МВР и по тях 
проверките не са приключили. 

5. Няма досъдебни производства изцяло разследвани от прокурор. 
6. Бяха констатирани проблеми при работа с УИС. 
7. Водените книги не са прошнуровани и прономеровани. 

 
 ПРЕПОРЪКИ: 
 1. Да се подобри координацията между прокуратурата и на 
полицейските служители от районните полицейски управления, на които 
са възложени предварителни проверки. 

2. Да се подобрят битовите условия и материално-техническата база 
в РП-Червен бряг, както и да се осигурят допълнителни помещения, 
необходими пряко за дейността на прокуратурата. 
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3. Да се отстранят пречките при използването на УИС и воденето на 
деловодните книги и дневници. 

4. С оглед големия брой дела, по които се е работило, но същите са 
били прекратени поради изтекла давност, следва да се предприемат мерки 
за по-експедитивно приключване и непрекъснато проследяване на 
давностните срокове на делата с цел избягване на извършването на работа 
„на празни обороти”. 
 5. Да се организират квалификационни курсове и семинари на 
прокурорите от РП- Червен бряг.  
 

  

 

    ИНСПЕКТОР: 

      АЛЕКСАНДЪР МУМДЖИЕВ 
 
 
    ЕКСПЕРТИ, 

      МИГЛЕНА ЖЕЛЕВА: 

      ТАМАРА КОЧЕВА: 
 


