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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 

            
 

 

 

    

 

 

                                           АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА 

В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ 

 
извършена в периода от 06.10.08г.  до 10.10.08г. 

 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2008г. и заповед № 149/30.09. 

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 за 2007г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 

приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 

планови проверки. 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 

 

1. Щатна осигуреност. 

 

Дейността на Окръжна прокуратура – Русе се осъществява от 9 

прокурори  2007г, от тях през годината работили 4, отсъствали през 

годината за повече от един месец – 2, единият от които – Венелин Тодоров, 

временно отстранен от длъжност с протокол № 11/04.04.2007г. на ВСС, а 

другият – Добромира Кожухарова – в отпуск поради временна 

нетрудоспособност, бременност и раждане; незаети щатни бройки – 3. 

 Изх.№……………… 

 Дата: …………….… 



 2 

         Административната дейност на ОП -Русе се осъществява от общо  13  

служители. 

         През 2008г. общият брой на прокурорите – 8.  Закрита е щатната 

длъжност за мл.прокурор. От тях работили през годината – 4. Незаети 

щатни бройки – 2. 

 

         2.Книги, регистри и дневници водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

         Книгите, регистрите и дневниците, общо 24 на брой, се водят 

съгласно Правилника за организацията и дейността на администрацията 

на Прокуратурата на Република България (ПОДАПРБ) и съответните 

указания на Върховна касационна  прокуратура. По собствена преценка се 

води Дневник за срочността на разследваните дознания в ОД на МВР-

Русе,  на електронен носител. 

         Отбелязват се своевременно всички факти и обстоятелства. 

Организацията на работа на деловодството по воденето на книгите е на 

много  добро ниво.  

    По Заповед № ЛС-3051/18.07.2007г. на Заместника на главния 

прокурор при ВКП Валери Първанов, считано от 01.07.2007г., в Окръжна 

прокуратура –гр. Русе  е въведена  Унифицирана информационна система  

( УИС). 

    По Заповед № ЛС-3020/16.07.2007г. на Заместника на главния 

прокурор при ВКП Валери Първанов, считано от 17.09.2007г., в Окръжна 

прокуратура-Русе се въвеждат данни за всяко наказателно производство, 

образувано от прокурора, в Единната информационна система за 

противодействие на престъпността ( ЕИСПП). 

   Внедрени са програмни продукти по инициатива на 

административния ръководител.  

        Проверката на движението на преписките и делата в ОП – Русе е 

улеснена предвид създадените и внедрени самостоятелно софтуерни 

продукти. 

        Прокурорите ползват в работата си правните продукти на „Апис-6”. 

        Статистическата дейност на Окръжна прокуратура – Русе се води 

съгласно указание № 301/27.12.2007г. на Главния прокурор на Република 

България. Статистическите  данни се събират и обработват своевременно 

както от ръководителите на съответните надзори, така и от съдебните 

служители, включително с активното съдействие на компютърните 

оператори. 

        Анализирането на дейността на ОП – Русе се извършва в годишните и 

шестмесечните доклади като административният ръководител обобщава 

всички данни, предоставени от ръководителите на надзорите и от 

административните ръководители на районните прокуратури на 
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територията на ОП – Русе. Също така, изготвя се информация по 

конкретни въпроси. 

   През 2007г. и първото полугодие на 2008г. административният 

ръководител не е налагал дисциплинарни наказания.  През 2007г. 

Окръжният прокурор при ОП-Русе  е изготвил предложение  за 

поощрение  на прокурор от Районна прокуратура-Русе Кремена Колицова  

„за проявен висок професионализъм, нравствени и делови качества при 

изпълнение на служебните задължения.”  Със Заповед № 

2371/03.07.2008г. на Главния прокурор прокурор Колицова е наградена с 

плакет на Прокуратурата на РБ.   

       

  2.Случайно разпределение на преписките и делата в ОП – Русе 

 

       По Заповед № ЛС-6310/02.10.2008г. на Заместника на главния 

прокурор при ВКП Валери Първанов, със заповед  на административния 

ръководител на ОП – Русе е разпоредено преписките и делата да се 

разпределят с програмата „Law Choice”  при първоначалното им 

постъпване в прокуратурата, съобразно поредния номер. Случайният 

принцип на разпределение на делата и преписките се прилага по 

отношение на прокурорите, разпределени по групи, отчитащи 

специализирането им, натовареността и надзорите в прокуратурата. 

Всички последващи промени в начина на разпределение, продиктувани от 

промяна на обстоятелствата, се извършват със заповед на 

административния ръководител. /пр.Заповед № ОП-66/24.09.2008г./             

Отчитането на специализирането на прокурорите при прилагането на 

случайния принцип на разпределение на делата и преписките, считам за 

правилен подход, като следва да отчете и равномерната натовареност 

на всеки прокурор. 

 

3.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

         Веществените доказателства се описват, съхраняват и предават 

съгласно въведените правила. Води се „книга на веществените 

доказателства”. Всеки прокурор отговаря за веществените доказателства 

по делата, които наблюдава. 

 В ОП – Русе са създадени условия за съхраняване на веществените 

доказателства. 

     Със Заповед № ОП-209/27.12.2007г. на  Окръжния прокурор при 

ОП-Русе е назначена комисия, която да извърши проверка на 

веществените доказателства, намиращи се в деловодството на ОП-Русе, 

въз основа на изискванията в ПОДАПРБ. 

     В хода на проверката бе представен протокол от 04.01.2008г. в 

изпълнение на заповед № 209/27.12.2007г. на Окръжния прокурор при 
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ОП-Русе, удостоверяващ работата на комисия по проверка на 

веществените доказателства, в изпълнение на чл.84 от ПОДАПРБ. 

    Също така, бе представен и Доклад  на комисия за резултати от 

извършена работа в изпълнение на Заповед № 30/26.03.2008г. и Заповед № 

34/10.04.2008г. на Окръжния прокурор на ОП-Русе  относно извършена 

проверка за спазване разпоредбите на чл.110-чл.111 НПК и Раздел XXII 

„Веществени доказателства” на Глава III на Инструкция № 1 от 

22.03.2004г. за работата и взаимодействието на органите на 

предварителното разследване, по съхранението и грижливото опазване на 

веществените доказателства по досъдебните производства от 

компетентността на Окръжна прокуратура гр.Русе, Районна прокуратура – 

гр.Русе и Районна прокуратура-гр.Бяла. 

  

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

В хода на проверката беше изискана справка за индивидуалната 

натовареност на прокурорите в ОП - Русе във връзка с правомощието им по 

решаване на прокурорски преписки за 2007г. и първото полугодие на 2008г. 

 

През 2007г. прокурорите са решили общо 508 преписки, от които по 

83 са постановени откази за образуване на предварително производство, 66 

са изпратени по компетентност на други органи и по 120 са образувани 

досъдебни производства. 

От постановените 83 отказа за образуване на досъдебно производство, 

33 са обжалвани, като 33 са потвърдени. 
Забележка: В Справка № 2 по организацията на образуването и движението на 

преписките за периода 01.01.2007г.- 31.12.2007г. , на стр.1, е допусната техническа грешка. За 

новообразувани преписки са посочени 186, а всъщност са 374. При предоставяне на данните са 

пропуснати 188 преписки, образувани по искания на районните прокурори по чл.234/3/ НПК.. 

Допуснатата грешка бе отстранена в хода на проверката. 

През първото полугодие на 2008г. прокурорите са решили общо 987 

преписки, от които  по 23 са постановени откази,  17 са изпратени по 

компетентност, по 48 са образувани досъдебни производства 

От постановените 23 отказа, обжалван е 1, който е потвърден. 

На случаен принцип бяха проверени: 

-пр.№1687/2007г.; пр.№ 1728/08г.;пр.№1151/08г. и пр.№ 3438/08г. по 

описа на РОП, по които са постановени откази  за образуване на 

досъдебно производство. 

 Спазена е формата, предвидена в чл.199 НПК, постановленията са 

мотивирани. Указано е, че същите следва да бъдат съобщени на 

заинтересованите лица, съобразно разпоредбата на чл.213(1) от НПК, както 

и това, че могат да бъдат обжалвани от тези лица в 7-дневен срок от 
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уведомлението. Проверените преписки са решени в 1-месечен срок.  

Съобщенията се изпращат с обикновена поща. 

 Във връзка с работата по преписките прокурорите в Окръжна 

прокуратура- Русе не са констатирали сериозни проблеми. Преписките  

своевременно се докладват на наблюдаващите прокурори, още преди 

приключване на проверката, което се отразява на качеството на работа. 

        

           През 2007г. прокурорите от ОП – Русе са проверили по пътя на 

инстанционния контрол общо 209 преписки на всички районни 

прокуратури на територията на ОП – Русе. От тях няма решени извън 

едномесечния срок, 22 постановени акта на прокурори от районни 

прокуратури са отменени, 187 са потвърдени. 

          През първото полугодие на 2008г. прокурорите от ОП – Русе са 

проверили по пътя на инстанционния контрол общо 148 преписки на всички 

прокуратури на територията на ОП-Русе. От тях решени извън 

едномесечния срок няма, 16 постановени акта на прокурори от районни 

прокуратури са отменени и  132 са потвърдени. 

          На случаен принцип бяха проверени следните инстанционни 

преписки, по които са проверени постановления на Районните прокуратури 

в Русе и Бяла: 

- пр.пр.№ 1319/2008г. по описа на ОП-Русе – потвърждава; 

- пр.пр.№ 1556/2008г. по описа на ОП-Русе – потвърждава; 

- пр.пр.№1558/2008г. по описа на ОП-Русе–  отменя; 

- пр.пр.№ 1559/2008г. по описа на ОП-Русе – потвърждава. 

         Инстанционните решения на Апелативна Прокуратура – Велико 

Търново по актове на ОП – Русе, постановени по  преписки са общо 33 за 

2007 г. От тях 33 са постановления на АП – Велико Търново, с които са 

потвърдени актовете на прокурорите от ОП – Русе, 0 са отменени. 

         За първото полугодие на 2008г. инстанционните решения на 

Апелативна Прокуратура – Велико Търново по актове на ОП – Русе, 

постановени по  преписки са общо 1 на брой, с което се потвърждава акта 

на ОП-Русе. 

 

        Нерешени преписки от образуваните през проверявания период няма. 

 

   Предоставена беше справка за преписките, взети на специален отчет по 

т.5 от Заповед на Главния прокурор на Р България ЛС-2184/30.05.2007г – за 

проверявания период такива няма.  

        Извършена беше проверка на преписки, образувани в предходен 

период, по които няма окончателно произнасяне до момента на 

извършване на проверката. За 2007г. това са : пр.№ 1544/2006г.; пр.№ 

1663/2006г. и пр.№ 1439/2006г. За първото полугодие на 2008г. това са: 

пр.№ 1274/2007г.; пр.№Р- 16/2007г. и пр.№ 1439/2006г.  
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       -пр.№ 1274/2007г. е разпоредена от ВКП и се извършва по надзора за 

законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите. 

Образувана е на 04.07.2007г., като срокът многократно е продължаван 

съгласно Указание на Главния прокурор за дейността на прокуратурата 

по възлагането, извършването и приключването на предварителните 

проверки.  Възложена е за проверка на ОД на МВР-Русе. Преписката е  с 

изключителна правна и фактическа сложност. С Постановление от 

29.07.2008г. на прокурор Андрей Ангелов е  разпоредена допълнителна 

проверка, като е определен срок от 30 дни. С Постановление от 

27.08.2008г. на Окръжния прокурор Огнян Басарболиев е разрешено 

продължаване на срока на проверката с още три месеца, считано от 

изтичане на срока, определен от наблюдаващия прокурор. Към момента 

на настоящата проверка работата по преписката  все още продължава. 

Причини за липса на окончателно произнасяне – несвоевременно 

извършена проверка от органите, на които е възложена. 

 

       -пр.№Р-16/2007г. Образувана на 20.08.2007г. Първоначалният срок  на 

назначената предварителна проверка е бил 30 дни и е удължаван 

многократно. Възложена е проверка на ОД на МВР-Русе. В хода на 

настоящата проверка бе представена подробна справка по движението 

на преписката. Причини за липса на окончателно произнасяне – 

несвоевременно извършена проверка от органите, на които е 

възложена. 

 

       -пр.№1544/2006г., по описа на РОП, общо 2 тома. Образувана е на 

24.10.2006г. Първоначалният срок  на назначената предварителна 

проверка е бил 30 дни и е удължаван многократно. Възложена е проверка 

на ОД на МВР-Русе. На 18.01.2008г. е постановен отказ за образуване на 

наказателно производство. АП-Велико Търново с Постановление от 

20.02.2008г. потвърждава отказа. Причини за липса на окончателно 

произнасяне – несвоевременно извършена проверка от органите, на 

които е възложена. 

 

        Проверката констатира, че е създадена добра организация на работата 

в ОП – Русе, свързана с образуването и движението на преписките. Като 

цяло, преписките се решават в законноустановените, респ.разрешените по 

съответния ред, срокове. 

            Създадена е  добра организация  за отразяване в деловодната система 

на движението на инстанционните преписки. 

            Изпълняват се своевременно указанията на по-горестоящите 

прокурори от АП – Велико Търново за изпращане на проверяваните преписки 

и прокурорските актове. 
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       ІІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП - Русе, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

       В хода на проверката бе изискана подробна справка отразяваща 

индивидуалната натоверност на прокурорите във връзка с образуването, 

движението и приключването на досъдебните производства.  

       Наблюдаваните досъдебни производства през 2007г. са били общо 

377, от тях образувани през проверявания период общо 297,  като по 58  е 

проведено разследване от следовател, по 239 – разследване, проведено от 

дознател, образувани в предходни години – 80. 

       Наблюдаваните досъдебни производства през първото полугодие на 

2008г. са били общо 276, от тях образувани през проверявания период общо 

126, като  няма проведено разследване от следовател, по 126 – разследване, 

проведено от дознател, образувани в предходни години –  150. 

       Приключилите и решени в сроковете по НПК през 2007г. общо за 

прокуратурата са 246, от които 60 следствени дела и 186 дознания. 

       Приключилите и решени в сроковете по НПК през първото полугодие 

на 2008г. общо за прокуратурата са 139, от които 16 следствени дела и 123 

дознания. 

       За 2007г. неприключилите ДП от разследващите органи в 

сроковете по чл. 234 от НПК са 134, от които 115 ДП, образувани през 

проверявания период и 19 ДП, образувани в предходни години. 

       За първото полугодие на 2008г. неприключилите ДП от разследващите 

органи в сроковете по чл. 234 от НПК са 138, от които 92 ДП, образувани 

през проверявания период, и 46 ДП, образувани в предходни години. 

       За образуваните в предходни години ДП и неприключени от 

разследващите органи в сроковете по чл.234 от НПК бе изискана подробна 

справка. 

        Проверката установи, че по  неприключилите досъдебни производства  

в сроковете по чл. 234 от НПК разследването се извършва в рамките на 

процесуалните срокове, респ. удължените такива, съобразно чл.234 НПК.  

       Приключени от органа по разследване, но нерешени в едномесечен 

срок от наблюдаващите прокурори, през проверявания период няма. 

       Координацията в работата на наблюдаващите прокурори и 

дознателите се осъществява, както чрез изрични писмени указания преди 

приключване на разследването, така и чрез лични действия на прокурора 

при упражняване на функцията му по ръководство и надзор по 

разследването. В тази връзка също се констатираха трудности поради 

изключителната натовареност и текучеството в дознателския апарат. 
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 Разследването по досъдебните производства се извършва при 

спазване  сроковете, регламентирани с разпоредбата на чл.234 НПК.  Като 

цяло, исканията за удължаване  на срока се правят не по-късно от 15 дни  

преди изтичане  на сроковете по ал.1 и 2. Констатираха се някои 

изключения. В тази връзка, на проверката бе предоставено Решение № 

54/28.03.2008г., постановено по ВНОХД № 4/08г. по описа на Апелативен 

съд – Велико Търново, с което се отменява изцяло присъда № 

133/11.10.07г. по НОХД № 127/07г. на Русенския окръжен съд поради 

допуснато съществено процесуално нарушение. В мотивите към цит. 

решение съдът приема, че  е неправилно удължаването на срока по чл.234 

НПК да бъде извършвано със задна дата, като по този начин се 

„валидират” извършените в този срок процесуално-следствени действия. 

       С оглед подобряване срочността на разследване, Окръжният прокурор 

на ОП-Русе е издал Разпореждане № ОП-2/ 27.04.2007г., с което вменява в 

задължение на прокурорите и разследващите органи в процеса на работата 

си да имат предвид определени срокове, в които вещите лица, работещи в 

Отделение по съдебна медицина при МБАЛ – Русе АД, да представят 

своите заключения след назначаване на експертиза. Когато нуждите на 

разследването обуславят необходимост от по-кратки срокове за 

извършване на съдебномедицински експертизи, те трябва да бъдат 

определяни след предварително съгласуване от органите на досъдебното 

производство- прокурори и разследващи. 

 

       През 2007г. са спрени общо 59 наказателни производства, от които 32 

срещу неизвестен извършител и 27 – срещу известен извършител. 

       През същата година са възобновени 26 наказателни производства, от 

които образувани в предходни години- 8, образувани през 2007г.- 51.  

       През първото полугодие на  2008г. са спрени общо 26 наказателни 

производства, от които 20 срещу неизвестен извършител и 6 – срещу 

известен извършител. 

       През същия период няма са възобновени наказателни производства.  

 

       В изпълнение на Заповед № ЛС-2403/15.06.2007г. на Главния 

прокурор на Република България в ОП-Русе е въведена организация за 

осъществяване активен прокурорски надзор по спрените досъдебни 

производства, с оглед своевременно преодоляване на основанията за 

спиране на делата и недопускане на спрени досъдебни производства, 

поради изтичане на законовите давностни срокове. В тази връзка, на 

основание чл.114,ал.5 от ЗСВ и в изпълнение на Заповед № ЛС-

2403/15.06.2007г. на Главния прокурор и Разпореждане № 9 от 

19.06.2007г. на АП-Велико Търново, е разпоредено на ОП и РП да се 

актуализират списъците на всички спрени досъдебни производства по 

описа на прокуратурите до този момент.  
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Спрените ДП, за които е налице основание за прекратяване поради 

изтекла давност, се прекратяват с мотивирани постановления на 

прокурорите.  

По спрените ДП срещу известен извършител, давността на които 

предстои да изтече до няколко месеца, се извършва индивидуална 

преценка за възможността за извършване на допълнителни действия по 

разследването и същите се възобновяват от прокурора по реда на 

чл.245,ал.2,предл.2-ро от НПК. Същите  са разпределени между 

прокурорите в ОП-Русе и периодично служител докладва НД. 

       Спрените ДП срещу неизвестен извършител периодично се изпращат 

в Прокуратурата, като се прекратяват тези, по които е изтекла давността.  

По всяко дело е изработен оперативно-издирвателен план. 

       На случаен принцип бяха проверени: 

            

       -пр.пр.№ 240/2007г., наблюдаващ прокурор Личева. Образувана срещу 

И. И. Й. за престъпление по чл.258,ал.1 НК. Преписката е образувана с 

постановление от 27.12.2007г. Постановлението за спиране на основание 

чл.244,ал.1,т.1, вр.чл.25 т.2 НПК е от 06.03.2008г. Приложен е план 

съобразно указанията на ВКП за провеждане на оперативно-

издирвателни мероприятия.  Съдържа се справка относно проведени 

мероприятия по издирване на лицето от 25.06.2008г. и 04.09.2008г.; 

       -пр.пр.№136/2007г., ДП № 207/06г., образувана за престъпление по 

чл.255,ал.1. Спряно по причина – издирване на свидетел – чл.244,ал.1,т.3. 

Напомнително писмо от 06.10.2008г. 

      -Д № 240/2007г., спряно на 06.03.08г. 

         

       През 2007г. са прекратени 115 наказателни производства. Само 2 от 

постановленията са обжалвани пред съда и същите са отменени; 1 

постановление за прекратяване на досъдебното производство, обжалвано 

пред АП – Велико Търново и същото е отменено и върнато с конкретни 

указания.  

       През първото полугодие на 2008г. са прекратени 65 наказателни 

производства. От тях, обжалвани пред съда и пред го-горните прокуратури 

– няма. 

       За целия проверяван период няма служебно отменени  постановления 

за прекратяване на наказателното производство от по-горните 

прокуратури. 

       На случаен принцип бяха проверени: 

 

       -постановление за прекратяване на наказателното производство от 

29.08.2008г. по ДП № 514/2008г. по описа на ОП-Русе, Окръжен прокурор 

– Огнян Басарболиев ; 
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       -постановление за прекратяване на наказателното производство от 

03.10.2008г. по пр.Р-6/2007г. по описа на ОП-Русе, прокурор Георги 

Манолов, прокурор в РП-Русе, командирован в ОП-Русе; 

       -постановление за прекратяване на наказателното производство от 

09.09.2008г. по Дознание № 131/2006г. по описа на ОП-Русе, прокурор 

Николай Николов, зам.окръжен прокурор; 

       Описаните по-горе прокурорски актове са постановени в 

съответствие с изискванията на чл.199 НПК, притежават всички 

реквизити, мотивирани са, указано е преписи да бъдат изпратени на 

всички заинтересовани лица, както и че подлежат на обжалване. 

Положителна практика в ОП-Русе е постановленията за прекратяване 

на наказателното производство да се връчват лично, или по пощата, с 

обратна разписка. По същия начин се връчват и постановленията за 

спиране на досъдебното производство. 

      

       Приключилите досъдебни производства през 2007г. с обвинителен 

акт са общо 35 за ОП – Русе, от тях – 20, по образувани през 2007г. ДП, и 

15 – по образувани ДП в предходни години. 

       За първото полугодие на 2008г.внесените обвинителни актове са 24, 

като всичките са по образувани ДП в предходни години. 

 

  ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

       1.Наказателно-съдебен надзор. 

 

      От внесените 35 обвинителни акта през 2007г. решени от Окръжен съд -

Русе са общо 31 дела.От тях, 30 са приключили с осъдителни присъди по 

общия ред, 1 с оправдателна, 1 със споразумение в хода на съдебното 

следствие.  

       Протестирани са 9 присъди, от които 2 протеста са неуважени. 

       От внесените 24 обвинителни акта през първото полугодие на 2008г. 

решени от ОС-Русе са общо 22 дела.От тях, 21 са приключили с осъдителни 

присъди , 1 с оправдателна, 6 със споразумение в хода на съдебното 

следствие.  

  Протестирана е 1 присъда, протестът – неразгледан. 

       През 2007 г. ОП - Русе е внесла  в съда 30 дела със сключени 

споразумения /чл.381 НПК/. От внесените споразумения,  одобрени от съда 

са 29, а 1 е неодобрено. 

       През 2007г. в съда са внесени предложения по реда на чл.375 НПК за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание при условията на чл.78а НК общо 4. Решени от съда – 4. Уважени 

предложения на прокуратурата – 4. 
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       През първото полугодие на 2008 г. ОП - Русе е внесла  в съда 18 дела 

със сключени споразумения/чл.381 НПК/. От внесените споразумения  

одобрени от съда са 18. 

       През първото полугодие 2008г. в съда няма внесени предложения по 

реда на чл.375 НПК за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание при условията на чл.78а НК. 

       На случаен принцип бе проверен: 

  -ПД № 45/2008г. Обвинителен акт по ДП по пр.вх.№ 2213/2007г, 

сл.вх.№ 57/2007г., изготвен от Зам.-окръжен прокурор Николай Николов. 

  През 2007г.прокурорите от ОП – Русе  са участвали общо в 625 

съдебни заседания по наказателни дела, от които  по 152 като първа 

инстанция и по 473 като въззивна инстанция. 

       През първото полугодие на 2008г. прокурорите от ОП – Русе  са 

участвали общо в 361 съдебни заседания по наказателни дела, от които  по 

63 като първа инстанция и по 298 като въззивна инстанция. 

       Прекратените и върнати от съда дела с внесени обвинителни 

актове на ОП  - Русе през 2007 г. са общо 3,  като 1 дело е върнато с 

разпореждане и 2  - с определение на съда. 

       Прекратените и върнати от съда дела на ОП  - Русе през първото 

полугодие на 2008 г. са общо 2,  като 1 дело е върнато с разпореждане и 1  - 

с определение на съда. 

                       

       2. Организация по изпълнение на наказанията 
 

       Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно. На 15.9.2008г. 

същата е проверена  и заверена, не са констатирани нарушения. 

       През 2007г. са приведени в изпълнение 69 присъди в ОП – Русе, а през 

първото полугодие на 2008г – 38. Няма неприведени присъди в срок, както 

и няма отлагания на изпълнението на наказанието, за целия проверяван 

период. Също така, няма случаи на незаконосъобразно приведени в 

изпълнение присъди, както и случаи на задържане на осъдени на лишаване 

от свобода над срока на присъдата. 

       По начало, присъдите се привеждат в изпълнение  в 5-дневен срок, 

като получените присъди и споразумения с наказания, различни от 

лишаване от свобода и пробация,  се изпращат за изпълнение незабавно. 

Ако има забавяне, то се дължи на обстоятелството, че някои от присъдите 

пристигат от съда неокомплектовани – липсват мотиви, свидетелства за 

съдимост, не се изпращат преписи от присъдите, които се привеждат в 

изпълнение на основание чл.68,ал.1 НК. Друга причина е наличието на 

данни за приложение на чл.25 и 23 НК. В тези случаи, съобразно 

указанията на ВКП, се изготвя предложение до  съда по реда на чл.306 

НПК и присъдите се изпращат за изпълнение едва след влизане в сила на 
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определенията за групиране, с оглед недопускане на неоснователно 

задържане на осъдените над срока на наложеното наказание. 

 

       3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

  Участията в гражданско-съдебният надзор в  ОП - Русе през 2007 г. са 

по 550 граждански дела, предявени са 10 искови молби от прокурори в ОП 

– Русе и са обжалвани 3 решения на ОС – Русе. 

   Участията в гражданско-съдебният надзор в  ОП - Русе през първото 

полугодие на 2008г. са по 249 граждански дела, предявени са 6 граждански 

иска от прокурори в ОП – Русе и са обжалвани 2 решения на ОС – Русе. 

   На случаен принцип бяха проверени :  

   -гр.дело № 118/2008г. по описа на Окръжен съд- Русе. Правно 

основание на иска – чл.5 ЗЛС във вр.чл.336 ГПК/отм./ - за поставяне под 

пълно запрещение;  

   -гр.дело № 119/2008г. по описа на Окръжен съд- Русе. Правно 

основание на иска – чл.5 ЗЛС във вр.чл.336 ГПК/отм./ - за поставяне под 

пълно запрещение;  

   -иск, заведен    в РОС на 27.05.2008г., с правно основание чл.155 т.3 

от ТЗ, за прекратяване на търговско дружество. 

 

3. Административно-съдебен надзор. 

 

       През 2007 г. прокурорите в ОП – Русе са участвали общо в 1403  

административни дела, от тях – участие по закон – 236; участие по 

преценка на прокурора- 293. 

       През първото полугодие на 2008г. прокурорите в ОП – Русе са 

участвали общо в 519  административни дела, от тях – участие по закон – 

78; участие по преценка на прокурора- 99. 

       Със Заповед № ОП-182/19.11.2007г. на Окръжния прокурор при ОП-

Русе, във връзка с изпълнение на Заповед № 6899/30.10.2007г. на Главния 

прокурор на РБ , е разпоредено в административния отдел на Окръжна 

прокуратура – Русе да бъдат двама прокурори – прокурор Андрей 

Ангелов, който се определя за ръководител, и прокурор Добромира 

Кожухарова. 

       В хода на проверката бе представен План за дейността на Окръжна 

прокуратура-Русе по надзора за законност, защита на обществения 

интерес и правата на гражданите за 2008г. Също така, бе представен и 

Отчет, изпратен до Апелативна Прокуратура – Велико Търново, за 

дейността на прокуратурите от Русенски съдебен район по 

административния надзор за законност за периода 2006г., 2007г. и първото 

полугодие на 2008г. 
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       VІ. Проверка за противоречива съдебна практика на основание 

чл.54, ал.1, т.4 от ЗСВ. 

 С обвинителен акт от 16.02.2007г. Окръжна прокуратура-Русе е 

внесла в Окръжен съд-Русе за разглеждане материалите по Дознание № 

Q25/2007г. по описа на РОП, по обвинение срещу А. Т. Ш. за извършено 

престъпление по чл.242,ал.1,б”б” НК – за това, че на 08.02.2007г. в 

гр.Русе, на ГКПП”Дунав мост”, трасе „вход” пренесъл през границата на 

страната без знанието и разрешението на митницата стоки и предмети – 

злато за търговски цели с общо тегло 5 кг 863.79 гр. В големи размери на 

стойност 107 900,54 лв., по чл.251,ал.1 от НК, за това, че на 08.02.2007г. . в 

гр.Русе, на ГКПП”Дунав мост”, трасе „вход”, нарушил разпоредбата на 

закон – чл.11 и чл.14 от Валутния закон и на обнародван акт на БНБ – 

чл.2,ал.2,вр.чл.8,ал.1 и чл.5,ал.1,вр.чл.8,ал.1 от Наредба № 10 от 

16.12.2003г. за вноса и износа на левове и чуждестранна валута в 

наличност и по чл.10а от Валутния закон – относно режима на вноса и 

задълженията за тяхното деклариране, като не декларирал 120 000 евро на 

стойност 234 699,60 лв., като предмета на престъплението е в особено 

големи размери. 

С Присъда от 19.03.2007г. на Окръжен съд – Русе  подсъдимият е признат 

за невиновен и  оправдан и по двете обвинения. С Решение № 

130/28.06.2007г. по ВНОХД № 120/2007г. присъдата е потвърдена от 

Апелативен съд-Велико Търново, като са приети изцяло съображенията на 

РОС. По сигнал на РОП - прокурор Петя Петкова, Главният прокурор на 

РБ е направил искане  до ВКС за възобновяване на наказателното дело.  

Към момента на извършване на деянието от подсъдимия – 08.02.2007г., 

Република България вече  има статут на държава-членка на Европейския 

съюз. Съдът е приел, че от 01.01.2007г. преносът на стоки и валутни 

ценности през границата на Република България освен от националните 

нормативни актове се регулират и от регламент /ЕИО/ № 2913/92г. на 

Съвета на Европа. Изложени са аргументи, че Република България и 

Република Румъния /като страни – членки на ЕС/ са част от митническата 

територия на Общността, границата между  тях се явява вътрешна за 

Общността, като митнически контрол на вътрешните граници в 

Общността не се извършва. Въз основа на тази констатация, съдът е 

формирал извода, че на вътрешната граница между държави-членки на ЕС 

/ каквито в конкретния случай се явяват Република България и Република 

Румъния/ се осъществява свободно движение на стоки и капитали, не 

съществува задължение за деклариране на пренасяните вътре в Общността 

стоки и валутни ценности и е невъзможно осъществяването на съставите 

на горепосочените престъпления. 

Прокуратурата застъпва обратното становище, поради което е 

направено искането на Главния прокурор за възобновяване на делото. 
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         Създаването на единна съдебна практика по този въпрос е от особено 

съществено значение с оглед  статута на  Република България  на държава-

членка на Европейския съюз, от 01.01.2007г. 

         Въз основа на извършената проверка се налагат следните 

         КОНСТАТАЦИИ: 

 

1.В Окръжна прокуратура-гр.Русе е създадена отлична организация 

на работата на прокурорите и на служителите от помощно-

административния персонал, въпреки незаетите щатни бройки за 

прокурори ( 3 – за 2007г. и 2 – за 2008г.) и отсъствие на прокурори за 

повече от два месеца, по други причини. Били са командировани 

прокурори от Районна прокуратура – гр.Русе, които са се справили много 

добре с възложените  правомощия.  

         Констатирано бе, че Окръжна прокуратура – гр.Русе  работи в състав 

от прокурори, които притежават необходимата квалификация и 

професионално – делови  качества. С цел оптимизиране и подобряване на 

ефективността, през 2007г. и 2008г. се осъществява процес на 

специализация на прокурорите за работа срещу организираната 

престъпност, пране на пари, корупционни престъпления и такива против 

данъчната, финансовата и осигурителна системи. 

          

         2.Всички дневници, деловодни книги и регистри се водят съгласно 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България и указанията 

на Върховна касационна прокуратура. По собствена инициатива е въведен 

Дневник за срочността на разследваните дознания в ОД на МВР-Русе, 

който се води на електронен носител - самостоятелно  разработен  

софтуерен продукт. 

    

    3.Съхранението на веществените доказателства  се осъществява по 

предвидения в Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България  ред. Със 

Заповед № ОП-209/27.12.2007г. на  Окръжния прокурор при ОП-Русе е 

назначена комисия, която да извърши годишна инвентаризация на 

веществените доказателства, намиращи се в деловодството на ОП-Русе, 

въз основа на изискванията в ПОДАПРБ. Бе представен протокол от 

работата на комисията. 

 

         4.Въведена е цялостна деловодна електронна програма /УИС/, което 

улеснява своевременното обработване на информацията, воденето на 

статистиката и аналитичната дейност в прокуратурата.            
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         5.Прилага се случайният принцип Law Choice при разпределяне на 

преписките и делата между прокурорите.       

          

         6.Проверените прокурорски актове отговарят на изискванията на 

чл.199  НПК – притежават всички реквизити, мотивирани са. Спазват се 

процесуалните срокове за произнасяне по преписките и делата.  

         Качеството на работа по преписките е  много добро. Преписките 

своевременно се докладват на наблюдаващите прокурори, още преди 

приключване на проверката, което се отразява на качеството на работа.  

         Много положителен факт е, че за проверявания период няма 

неприключили извън законовия срок досъдебни производства, както и 

няма просрочени от прокурор досъдебни производства, след като са били 

получени от разследващия орган.  

        

         7.Постановленията за отказ за образуване на досъдебно производство  

се изпращат на жалбоподателите с обикновена поща. Постановленията за 

спиране и  прекратяване на досъдебното производство се изпращат с 

препоръчано писмо с обратна разписка, или се връчват лично на лицето. 

        

         8.Констатира се положителна практика в Окръжна прокуратура-Русе 

преписките и делата, по които са постъпили жалби срещу прокурорски 

актове, веднага да бъдат изпращани на Апелативна прокуратура-Велико 

Търново, като при връщане на същите след произнасяне от горестоящия 

прокурор, това обстоятелство се  отбелязва своевременно в съответния 

регистър. 

         За 2007г. Апелативна прокуратура- Велико Търново е постановила 33 

инстанционни решения по преписки на Окръжна прокуратура – Русе, от тях 

отменени – няма, потвърдени – 33. За първото полугодие на 2008г., 1 

инстанционно решение, с което се потвърждава акта на ОП-Русе.   

       

         9.Констатира се създадена добра организация за  стриктно изпълнение 

на Заповед № ЛС-2403/15.06.2007г. на Главния прокурор относно дейността 

по спрените досъдебни производства. По спрените дела срещу неизвестен 

извършител, наблюдаващите прокурори изпращат на всеки 4 месеца 

напомнителни писма до разследващите органи за съобщаване резултата от 

издирването. По делата срещу известен извършител на всеки три месеца се 

проверява първоначалното основание са спиране, и ако то е отпаднало  - 

наказателното производство се възобновява. Приети са оперативно- 

издирвателни планове. По делата се съдържат доказателства за 

предприетите действия по издирването на укриващите се лица.  
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         10.През 2007г. са приключени от разследващ орган и решени през 

проверявания период общо 246 досъдебни производства. Внесени в съда 

прокурорски акта - 69 , от тях – 35  обвинителни актове, 30   споразумения 

за решаване на делото в досъдебно производство /чл.381 НПК/, 4  

предложения по реда на чл.375 НПК за освобождаване от наказателна 

отговорност. От тях – върнати от съда дела с внесени обвинителни актове 

– 3. Решени от съда дела по обвинителен акт – общо 31, от тях 30 

осъдителни присъди по общия ред, 1 споразумение в хода на съдебното 

следствие, 1 оправдателна  присъда.  

         През първото полугодие на 2008г. са приключени от разследващ 

орган и решени през проверявания период общо 139 досъдебни 

производства. Внесени в съда общо 42 прокурорски акта, от тях – 24 

обвинителни акта, 18 споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство /чл.381 НПК/. От тях – върнати от съда дела с внесени 

обвинителни актове – 2. Решени от съда дела по обвинителен акт – 22, от 

тях 21 осъдителни присъди по общия ред и 1 оправдателна присъда.              

         Съотношението между горепосочените  цифри е  индикатор за 

качествена работа на прокуратурата. 

          

         11.С оглед подобряване  на работата на прокурорите и за намаляване 

броя на върнатите от съда дела, административното ръководство на 

Окръжна прокуратура – гр.Русе е предприело мерки, изразяващи се в 

извършване на проверка, анализ и обобщена справка на върнатите от съда 

дела, както и провеждане на съвещание на прокурорите с цел обсъждане 

на причините за връщане на делата, както и обръщане на внимание на най-

често допусканите процесуални нарушения.   

         Също така, създадена е  организация за ежемесечен контрол върху 

дейността на прокурорите, свързана с проверка и обсъждане на 

оправдателните присъди, постановени от съдилищата в района. 

          

         12.Констатира се още един положителен факт – Окръжният прокурор 

Огнян Басарболиев активно е участвал в същинската прокурорска работа, 

освен, че отлично се е справил със задълженията си на административен 

ръководител.  

         За 2007г. от общ брой на преписките – 527, 126 са били разпределени 

на Окръжния прокурор Огнян Басарболиев и решени в срок, като същият  

е постановил 11 отказа за образуване на ДП, от които 1 е обжалван и 

потвърден, образувал е 39 ДП, изпратени по компетентност – 11, 

постановил е 51 инстанционни решения по преписки на РП-Русе и РП-

Бяла, наблюдавал е 59 ДП, решил е в срок 38 дела, приключени от 

разследващия орган, спрял е 11 наказателни производства, прекратил е 18 , 

внесъл е 3 обвинителни акта в съда, които са решени, внесъл е 4 

споразумения по чл.381 НПК, които са одобрени от съда.       
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         За 2007г., от общо 625 участия в съдебни заседания по наказателни 

дела, 183 са на прокурор Огнян Басарболиев.  Зам.окръжен прокурор 

Валентина Личева има 156 участия, зам.окръжен прокурор Венелин 

Тодоров – 41 участия /с Протокол № 11/04.04.2007г. на ВСС, временно отстранен 

от длъжност/, зам.окръжен прокурор Николай Николов – 61 участия,  

прокурор Андрей Ангелов – 72 участия, прокурор Добромира Кожухарова 

– 55 участия. Останалите 57 участия са разпределени между прокурори от 

Районна прокуратура – гр.Русе, които са били командировани в РОП.    

         За първото полугодие на 2008г. от общ брой на преписките – 1137, 

362 са били разпределени на Окръжния прокурор Огнян Басарболиев и 

решени в срок, като същият е  постановил 4 отказа за образуване на ДП, 

необжалвани, образувал е 8 ДП, изпратени по компетентност – 2, 

постановил е 31 инстанционни решения по преписки на РП-Русе и РП-

Бяла, наблюдавал е 39 ДП, решил е в срок 22 дела, приключени от 

разследващия орган, спрял е 1 наказателно производство, прекратил е 10 , 

внесъл е 5 обвинителни акта в съда, 4 от които са решени, внесъл е 2 

споразумения по чл.381 НПК, които са одобрени от съда.       

         За първото полугодие на 2008г., от общо 361 участия в съдебни 

заседания по наказателни дела, 48 са на прокурор Огнян Басарболиев.  

 

         13.За проверявания период няма неприведени в изпълнение присъди. 

За 2007г. по четири присъди  е отложено  изпълнението на наказанието по 

семейни причини. Няма случаи на незаконосъобразно приведени в 

изпълнение присъди. 

 

         14.За 2007г. от общ брой на граждански дела с участие на прокурор – 

550, 143 са  делата, в които е участвал  Окръжния прокурор Огнян 

Басарболиев; за първото полугодие на 2008г., общ брой – 249, 50 участия 

на Окръжния прокурор Огнян Басарболиев. 

 

         15.За 2007г. от общ брой  на административните дела с участие на 

прокурор – 1403, 47 са делата, по които е участвал Окръжния прокурор 

Огнян Басарболиев, за първото полугодие на 2008г. няма участие. 

 

         16. През 2007г. Окръжна прокуратура – гр.Русе е изпратила на 

съответната комисия за установяване на имущество, придобито от 

престъпна дейност общо 11 писмени уведомления със съответните 

приложения за прилагане  разпоредбите на ЗОПДИППД.  

 

         17.Дейността на Окръжна прокуратура – гр.Русе по надзора за 

законност през проверявания период не е била ограничена до 

изпълнението на разпоредените проверки от Върховна административна 

прокуратура и на тези, включени в годишните планове. Извършени са 



 18 

множество други проверки. Средната натовареност на един прокурор по 

административно-съдебния надзор на база участие в съдебни заседания в 

Окръжна прокуратура – гр.Русе е 208,4 през 2007г., към 163,4 за 2006г.  

         Със Заповед  № ОП-182/19.11.2007г. на административния 

ръководител на Окръжна прокуратура – гр.Русе е обособен 

„Административен отдел” с членове прокурорите Добромира Кожухарова 

и Андрей Ангелов. За ръководител на този отдел е определен прокурор 

Ангелов. С оглед отсъствието на прокурор Кожухарова от  м.април 2007г. 

от работа поради продължителен отпуск, на практика работата по този 

надзор се осъществява изцяло от прокурор Андрей Ангелов, при това 

с изключителна компетентност и професионализъм.  

          

           Въз основа на извършените констатации се налагат следните  
 

           ИЗВОДИ: 

 

           Всички тези констатации говорят за висок професионализъм, 

образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени 

качества от страна на административния ръководител на Русенска окръжна 

прокуратура г-н Огнян Басарболиев. 

 

           ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

            

           Предвид горния извод и на основание чл.304,ал.2 от Закона за 

съдебната власт, Инспекторатът към ВСС предлага на Апелативния 

прокурор при Апелативна прокуратура – гр.Велико Търново да направи 

предложение до Висшия съдебен съвет за поощрение на Окръжния 

прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Русе г-н Огнян Басарболиев за 

проявен висок професионализъм, образцов морал и високи нравствени 

качества, по реда на глава 15 от Закона за съдебната власт. 

            

 

           На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр  от 

настоящия  Акт за резултатите от извършена проверка да бъде връчен на 

административния ръководител при Окръжна прокуратура-гр.Русе. 

          На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок 

от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, може 

да се направят възражения пред Главния инспектор. 

 

                     
            ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

            1. Заповед № 149/30.09. 2008г. на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Отчет на ОП – Русе   за дейността през 2007г.; 
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3. Отчет на ОП – Русе   за дейността през първото полугодие на  2008г.; 

4.Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 2007г.; 

5.Справка № 1 по Организацията на административната дейност  през първото 

полугодие на 2008г.; 

            6.Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на преписките 

през 2007г.; 

            7.Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на преписките 

през първото полугодие на 2008г.; 

            8.Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на досъдебните 

производства през 2007г.; 

            9.Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на досъдебните 

производства през първото полугодие на  2008г.; 

            10.Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2007г.; 

            11.Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през първото полугодие на  

2008г.; 

            12.Заповед № ОП-66/24.09.2008г. на Окръжния прокурор на ОП-Русе относно 

разпределяне на преписките и делата чрез програмния продукт Law Choice; 

            13. Заповед № ОП-209/27.12.2007г. на Окръжния прокурор  при ОП-Русе; 

            14.Предложение от Окръжния прокурор при ОП-Русе до Главния прокурор на 

РБ;              

            15.Протокол от 04.01.2008г. относно проверка на веществените доказателства; 

            16.Доклад от комисия по съхранение на веществените доказателства; 

            17.Решение № 54/28.03.2008г. по ВНОХД № 4/2008г. по описа на ВтАС; 

            18.Разпореждане № ОП-2/27.04.2007г. на Окръжния прокурор на ОП-Русе; 

            19.Заповед № ОП-182/19.11.2007г. на Окръжния прокурор на ОП-Русе относно 

определяне на прокурори в Административния отдел в ОП-Русе; 

            20.План за дейността на ОП-Русе по надзора за законност, защита на 

обществения интерес и правата на гражданите за 2008г; 

            21.Отчет за дейността на прокуратурите от Русенски съдебен район по 

административния надзор за законност за периода 2006г., 2007г. и първото полугодие 

на 2008г. 

            22.Искане от Главния прокурор на РБ до ВКС по чл.422,ал.1,т.5 

вр.чл.348,ал.1,т.1 и т.2 и чл.425,ал.1,т.1 НПК; 

 

 

 ИЗГОТВИЛИ  АКТА: 

 

ИНСПЕКТОР: 

                             /ВАСИЛ ПЕТРОВ/  

 

 

ЕКСПЕРТ:    

     /МАРГАРИТА БОРИСОВА/ 

 

 

                                                ЕКСПЕРТ: 

                                                                            /ЮЛИАНА ХРИСТОВА/ 

 


