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

Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2013 г. и Заповед № ПП-

01-60/16.09.2013 г. на Главния инспектор на ИВСС. 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-60/16.09.2013 г. на Главния 

инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 

Албена Кузманова и експерти – Соня Стайкова и Иван Тенчев. 

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. 

Методология  за провеждане на проверката – основава се на приетата 

от ИВСС обща методика за извършване на планови проверки. 

Подготвителен етап на плановата проверка – проучване и анализ на 

Годишния отчетен доклад за 2011 г. и 2012 г. на Районна прокуратура – 

Никопол, изискване и предоставяне от Районна прокуратура - Никопол на 

справки, относно: организацията на административната дейност на 

прокуратурата /справка №1/, организацията на образуването и движението на 

преписките /справка № 2/, организацията на образуването и движението на 

досъдебните, бързи и незабавни производства /справка № 3/, организацията 

на съдебния надзор /справка № 4/. Справките включват данни за 2011 г. и 

2012 г. и отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия 

период.  

  

 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

1. Щатна осигуреност и материална база.  

 1. 1. Общият брой на прокурорите по щат в РП – Никопол е 3 щатни 

бройки, в това число и административният ръководител. От тях работили 

през 2011 г.: до 01.03.2011г. - 3 прокурори,  а след 01.03.2011г. до 31.12.2011г. 

– 2 прокурори; 

 Прокурор Ромео Яков е отсъствал повече от един месец  за 2011 г., 

поради командироване на основание Заповед № РД–04-15/24.02.2011г. на и.ф. 

административен ръководител – окръжен прокурор на ОП – Плевен за 

периода 01.03.2011г. - 31.12.2011г. в РП - Плевен. Със Заповед № РД–04-

03/03.01.2013г. и Заповед № РД–04-94/02.04.2013г. на административен 
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ръководител – окръжен прокурор периодът на командироване в РП -  Плевен 

е удължен до 31.12.2012г.  

1.2. Незаети щатни бройки за прокурори - няма. 

1.3. Администрация - общ брой служители и конкретно заети 

длъжности:  

През 2011 г. - общ брой служители – 4 щатни бройки. Конкретно заети 

са следните длъжности:  

 административен секретар - 1 щатна бройка; 

 съдебен деловодител – 1 щатна бройка; 

 компютърен оператор изпълняващ деловодни функции – 1 

щатна бройка;  

 съдебен секретар - 1 щатна бройка. 

 

През 2012 г. общият брой на служителите е както следва: 

 

 от 01.01.2012г. до 01.06.2012г. – 4 щатни бройки,  

 от 01.06.2012г. до 01.08.2012г. – 4 ½ щатни бройки,  

 след 01.08.2012г. – 5 щатни бройки; 

 

Конкретно заети длъжности:  

 административен секретар - 1 щатна бройка; 

 главен счетоводител  /назначен  от 01.06.2012 г. със Заповед 

№ 3798/23.12.2011г. на главния прокурор  на длъжност 

главен специалист счетоводител - ½ щатна бройка и 

преназначен от 01.08.2012г. със Заповед №2817/16.07.2012г. 

главния прокурор на длъжност гл. счетоводител – 1 щатна 

бройка; 

 съдебен деловодител – 2 щатни бройки, едната от които 

съдебен деловодител компютърна обработка на данни;  

 съдебен секретар - 1 щатна бройка. 

 

РП – Никопол се помещава в сградата на РС – Никопол. Разположена е 

в две преходни стаи, като в едната са съдебните служители, а в другата 

двамата работещи прокурори. Архивът на РП – Никопол се намира в архива 

на РС. Няма обособено помещение за съхраняване на веществените 

доказателства. Независимо от извършения ремонт, очевидно е, че 

помещенията са недостатъчни. 
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2. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 
 2.1. Водените в РП - Никопол книги, регистри и дневници са както 

следва: 

От тях: 

 - водени на основание Правилника за организация на дейността 

на администрацията на прокуратурата на Република България: 

 

  входящ дневник   

 изходящ дневник 

 азбучник  

 докладна книга 

 описна книга на веществени доказателства 

 описна книга за веществни доказателства по ДП,    

разследвани от прокурор 

 

- водени по указание на ВКП: 

 описна книга на преписки – административен надзор 

 описна книга на досъдебни производства, образувани по      

общия ред  

описна книга на досъдебни производства, разследвани от 

следовател 

 описна книга на бързи производства 

 описна книга на незабавни производства 

 азбучник на ДП 

 описна книга на спрените досъдебни производства – по 

прокурори 

 описна книга по НСН - споразумения 

 описна книга по НСН - обвинителни актове 

 азбучник - ОА и споразумения 

 регистър на следствени действия извършени от прокурор 

 регистър на внесените до съда искания за мерки за 

неотклонение 

 описна книга за изпълнение на наказанията 

 азбучник на получени за изпълнение по делегация 

 регистър на върнатите от съд дела 

 регистър на оправдателните присъди 

 регистър на лица с две и повече висящи ДП 

 регистър на лица с три и повече висящи ДП 
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 регистър на преписки и дела на специален надзор 

 регистър на преписки образувани по сигнали срещу           

служители на МВР 

 описна книга за международна дейност 

 книга за регистрация на заповеди 

 книга за регистрация на заповеди, касаещи случайното   

разпределение на делата; 

 

През 2012 г. допълнително се водят и: 

 описна книга на внесените в съда предложения за 

освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание по чл. 78а от НК 

 описна книга на условните присъди 

 

- водени по собствена преценка: 

   дневник за осъществяване на контрол по чл. 15 от ИППП по 

приключили преписки в РУП; 

 

На хартиен носител са водени следните книги: 

 

 входящ дневник  

 изходящ дневник        

 азбучник 

 докладна книга 

 дневник за осъществяване на контрол по чл. 15 от ИППП по     

приключили преписки в РУП 

 описна книга на преписки – административен надзор 

 регистър на преписки образувани по сигнали срещу      

служители на МВР 

 описна книга на досъдебни производства образувани по  

общия ред  

 описна книга на досъдебни производства разследвани от 

следовател 

 описна книга на бързи производства 

 описна книга на незабавни производства 

 азбучник на ДП 

 описна книга на спрените досъдебни производства – по 

прокурори 

          описна книга на веществени доказателства 

     регистър на следствени действия извършени от прокурор 
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 регистър на внесените до съда искания за мерки за 

неотклонение 

 описна книга по НСН - споразумения 

 описна книга по НСН - обвинителни актове 

 азбучник - ОА и споразумения 

 описна книга на внесените в съда предложения за 

освобождаване от наказателна отговорност и налагане на адм. 

наказание по чл. 78А от НК 

 описна книга за изпълнение на наказанията 

 азбучник на получени за изпълнение по делегация 

 описна книга на условните присъди 

 регистър на върнатите от съд дела 

 регистър на оправдателните присъди 

 регистър на преписки и дела на специален надзор 

 описна книга за международна дейност 

 книга за регистрация на заповеди 

 книга за регистрация на заповеди, касаещи случайното 

разпределение на делата; 

 

На електронен носител са водени: 

 

 регистър на лица с две и повече висящи ДП 

 регистър на лица с три и повече висящи ДП. 

 

 

В РП – Никопол са проверени следните книги и дневници: 

 

Описна книга на следователя: 

Том 1: Книгата е започната е на 01.10.2009 г. и има само няколко 

номера от проверяваната 2011 г. Прономерована, прошнурована, съдържа 88 

листа, липсва подпис на административния ръководител или 

административния секретар. Положен е само печат. Календарната 2010 г. не 

е приключена по надлежния ред. Няма поправки, липсват данни за 

извършвани от административния ръководител проверки. 

Том 2: Започната е на 01.02.2011 г. Прономерована, прошнурована, 

съдържа 205 листа, липсва подпис на административния ръководител или 

административния секретар. Положен е само печат. Календарната 2011 г. не 

е приключена по надлежния ред, при това с възможности за дописване, като 

от лист № 154 до лист № 190  графите са празни. Нанесени са поправки или 

са положени нетрайно прихванати листчета по следните номера: №299, 
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№286, №276, №163. Няма данни за извършвани от административния 

ръководител проверки. Всъщност няма и приключване на 2011 г. Отзад 

напред от лист № 205 лист до лист № 190 са вписвани следствени дела, като 

по вх. № 9 са приложени нетрайно закрепени листчета. Всъщност в една 

книга са водени две, като няма приключване по надлежния ред и има 

възможност за дописване. 

Том 3: Започната на 01.01.2012 г. и приключена на 31.12.2012 г. 

Съдържа 197 листа. Положен печат на прокуратурата и подпис на 

длъжностно лице, без да е ясно кое е то. В сравнение с 2011 г. книгата е по-

четлива, без поправки, но отново липсват данни за извършени проверки от 

административния ръководител. Книгата не е приключена по надлежния ред. 

Не е отбелязан  последният входящ номер. Прономерована и прошнурована 

е. 

Азбучник за присъди: 

Започнат е на 03.01.2012 г. Непрономерован, непрошнурован, като 

продължава и в момента. Липсват данни за проверка от административния 

ръководител. 

 

Азбучник за БП, НП и дознания: 

Том първи: Започнат е през 2007 г. и е воден до 2011 г. включително. 

Непрономерован, непрошнурован, продължава и в момента. Липсват данни 

за проверки от административния ръководител. 

Том втори: Започнат е през 2012 г. Непрономерован, непрошнурован, 

продължава и в момента. Липсват данни за проверка от административния 

ръководител. 

 

Описна книга за прокурора – ПД дела: 

Започната е на 19.07.2010 г. Прономерована, прошнурована, съдържа 

145 листа. С положен печат на прокуратурата и подпис, без да е ясно, чий е. 

Води се и в момента. Не е приключена по надлежния ред, няма данни за 

проверка от административиня ръководител. Води се добре: липсват 

поправки или подлепващи листчета, може да се проследи движението по 

образувано наказателно производство. 

 

Описна книга за споразумения: 

Започната на 01.01.2007 г. като се използва книга по НСН. Съдържа 

196 л. Прономерована, прошнурована, с печат и подпис, без да е ясно чий е. 

Води се и в момента. Не е приключена по надлежния ред, няма проверки. 

Води се добре: липсват поправки или подлепващи листчета и може да се 

проследи движението по образувано наказателно производство. 



8 

 

 

Описна книга за НП: 

Започната на 13.01.2011 г. Използва се книга на следователя. Съдържа 

197 л. Прономерована, прошнурована Прономерована, прошнурована, с 

печат и подпис, без да е ясно чий е. Води се и в момента. Не е приключена по 

надлежния ред, няма данни за осъществени проверки. Липсват поправки или 

подлепващи листчета. Четлива е. 

 

Описна книга за БП: 

Започната на 03.01.2011 г. Използва се книга на следователя. Съдържа 

196 л. Прономерована, прошнурована Прономерована, прошнурована, с 

печат и подпис, без да е ясно чий е. Води се и в момента. Не е приключена по 

надлежния ред, няма данни за проверки. Липсват поправки или подлепващи 

листчета. Води се много добре: четливо и много прегледно. 

 

Описна книга за работа на следователя и органите на дознанието: 

Започната на 13.01.2012 г. Използва се оригинален образец. Съдържа 

196 л. Прономерована, прошнурована, с печат и подпис, без да е ясно чий е. 

Води се и в момента. Не е приключена по надлежния ред, няма проверки. 

Липсват поправки или подлепващи листчета. Четлива е. Много прегледно се 

води. 

 

Азбучник на присъди по делегация: 

Започнат е от 2009 г. като продължава и в момента. Не е прономерован, 

не е прошнурован, няма подписи и печати, няма данни за осъществени 

проверки. 

 

Тетрадка на задържани лица  и преписки срещу полицаи: 

Започната е през 2010 г. като се води и в момента. Не е прономерована, 

не е прошнурована, няма подписи и печати, не са извършвани проверки. 

 

Азбучник за присъди: 

Том 1: Непрономерован, непрошнурован, воден от 1989 г. – до 2011 г. 

Том 2: Започнат от 2012 г. и се води и в момента. Непрономерован, 

непрошнурован. И в двата тома няма подписи на длъжностни лица, не са 

проверявани. 

 

Входящ дневник: Използва се оригинален образец. 

Том 1: Започнат на 31.01.2007 г. и е приключен на 09.02.2011 г. 

Провераван, прошнурован като съдържа 198 листа. С печат на пркуратурата 
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и подпис на длъжностно лице, без да се посочва име. Не е приключен по 

надлежния ред, няма извършвани проверки. Липсват поправки или 

подлепващи листчета.  

 Том 2: Започва от вх. № 151 от 09.02.2011 г., съдържа 201 листа. 

Прономерован и прошнурован е, положен е печатът на РП – Никопол, 

подписан е от неопределено длъжностно лице. Води се и в момента. 

Календарните години не са приключени по надлежния ред, няма извършвани 

проверки. Липсват поправки или подлепващи листчета. Води се добре - може 

да се проследи движението по образувано наказателно производство.  

 

Книга за предаване на  ВД в РС:  

Констатациите от проверката са приобщени към тези за 

съхраняването на веществените доказателства по-долу. 

 

Книга за изпълнение на присъдите: 

Том 1: Води се от 2001 г до 2011 г. включително, като съдържа 232 

листа. Прономерована е, прошнурована е, положен е печатът РП - Никопол и 

подпис, без данни за длъжностното лице. Календарните години не са 

приключени по надлежния ред. От лист № 233 до лист № 236 са оставени 

празни графи – с възможност за дописване. В книгата по №22, №23, №32, 

№77, №78, №160, №168 и др. са приложени допълнителни нетрайно 

закрепени листчета.  Няма данни да е проверявана. 

Том 2: Води се от 2012 г. и продължава и в момента, съдържа 250 

листа. Прономерована и прошнурована е, с печат и нечий подпис. 

Календарната година не е приключена по надлежния ред. По някои от 

номерата са оставени празни графи – с възможност за дописване. Няма данни 

за осъществени проверки. По № 2 попълванията са с молив. На  №4 – 

отразена е информация на нетрайно закрепено подлепващо листче.  

 

Конкретни данни за проверени отделни номера: 

Вх. № 5 – препис от присъда е получен за изпълнение на 04.01.2012 г. 

Изпратен е за изпълнение на 12.03.2012 г. в затвора в гр. Плевен. От същата 

дата – 12.03.2012 г.,  по ЧНД № 27/12 г. на НРС с определение на съда е било 

групирано наказание. В случая се касае за изчакване групирането на няколко 

наказания и едва тогава присъдата се изпраща за изпълнение.  

Идентичен е случаят с № 10 – получена присъда за изпълнение – 

17.01.2012 г., а е изпратена на 09.02.2012 г. 

Вх. № 17 – получена за изпълнение  на 06.02.2012 г., следва групиране, 

обжалване на въззивна инстанция и едва на 22.05.2012 г. присъдата е 

изпратена за изпълнение. 
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Вх. №18 – получена в РП – Никопол на 06.02.2012 г., а е изпратена на 

09.04.2012 г. за изпълнение, като се изчаква резултата от обжалването от 

въззивната инстанция. 

Вх. №26 – присъда № 28/12 г. и получена за изпълнение в 

прокуратурата на 16.02.2012 г. Изпратена за изпълнение едва на 23.02.2012 

г., като в случая се касае за ефективно изтърпяване на наказанието  лишаване 

от свобода  в размер на една година и шест месеца. 

Вх. № 37 – присъдата е получена за изпълнение на 23.03.2012 г. и 

изпратена едва на 15.08.2012 г. Отново се изчаква групиране на наложените 

наказания по ЧНД, а наказанието е лишаване от свобода  в размер на една 

година. 

 

Съобразно отразеното в книгата, констатират се случаи, при които 

се изчаква кумулацията на наказанията и едва тогава се пристъпва към 

изпълнението им, което е в разрез с т.5 и т.11 от Указания за дейността на 

прокуратурата по привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, 

решения и определения на съда, съгласно които присъдата се привежда 

незабавно в изпълнение, след което се преценява налице ли са  

предпоставките по чл. 306 от НПК и веднага се внася предложение в съда. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят редовно и като цяло 

отговарят на изискванията на Правилника за организацията и дейността 

на администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ 

и съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. 

Констатират се случаи на непълни  отбелязвания. Календарните години не 

се приключват по установения ред. В някои от книгите съществува 

възможност за дописване. 

Липсват данни за проверки по книгите от административния 

ръководител на РП - Никопол. 

 Конкретни обстоятелства относно воденето на отделни книги са 

отразени и в частта на Акта, касаеща проверката на преписките и делата. 

 

 

Информационно обслужване и статистика. 

Достъпът до правните  програми Апис и Сиела  е уеб-базиран - 

осигурен е чрез ведомствената страница на ПРБ. 

От ВКП или от други органи са предоставени следните програми:   

 уеб-базирана Унифицирана информационна система на 

Прокуратурата на Република България, от която директно се 

извеждат: регистър на лица с неприключени НП; регистър за 
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срочността на разследването, произнасянето от прокурор и 

задържането под стража; електронен регистър на лица с мярка за 

неотклонение "Задържане под стража" и "Домашен арест".  

 Софтуер за случайно разпределение на преписките и 

делата „Law Choice” 

 предоставени от други органи са: достъп до Национална 

информационна система “Бюра съдимост”; достъп до Кадастър и 

имотен регистър на България; 

 самостоятелно създадени програми в РП – Никопол няма. 

 

Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в РП – 

Никопол се осъществява, съгласно  Указание № 301/2007 г., допълнено с 

Указание № И – 283/2008 г. на Главния прокурор на Република България.  

 

Аналитична дейност  
В РП – Никопол през проверявания период са изготвяни:  

 Годишен аналитичен доклад за дейността на прокуратурата 

съгласно утвърдената структура и статистически таблици с обхват 

съгласно Указание И-301/2007г., изменено и допълнено с 

Указание №283/2008г. на главния прокурор; 

 Шестмесечен аналитичен доклад за дейността на 

прокуратурата и статистически таблици с обхват съгласно 

Указание И-301/2007г., изменено и допълнено с Указание 

№283/2008г. на главния прокурор; 

 Тримесечни статистически таблици с обхват съгласно 

Указание И-301/2007г., изменено и допълнено с Указание 

№283/2008г. на главния прокурор; 

 Ежемесечни статистически таблици с обхват съгласно 

Указание И-301/2007г., изменено и допълнено с Указание 

№283/2008г. на главния прокурор; 

 Работно съвещание относно приложението на Инструкцията 

за поддръжка и използване на електронния регистър на лица с 

неприключили НП и Инструкцията за взаимодействие между ПРБ 

и МВР при разследване на две и повече ДП, образувани е водени 

срещу едно и също лице. 

 

Въз основа на  Указание №154/28.03.2012 г. на Главния прокурор на 

РБ след края на първо и второ шестмесечие се изготвя анализ на върнатите 

от съда дела за доразследване и на постановените през периода 

оправдателни присъди. 
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3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

  

Създадената в РП – Никопол организация за съхраняване на 

веществените доказателства не отговаря на разпоредбите на чл. 95 и сл. от 

ПОДАПРБ. Заповеди на административния ръководител, касаещи дейността 

по съхраняване на веществените доказателства за проверявания период, не са 

издавани. 
Поради липса на помещения,  няма специално обособено помещение, в 

което да се съхраняват  веществените доказателства. Според обясненията на 

административния ръководител – районен прокурор Киновски, същите 

посредством протоколите се прехвърлят от съответното РУП направо в РС – 

Никопол. Поради това не е създавана и комисия, която ежегодно да извършва 

инвентаризация за наличността и съхранението на веществените 

доказателства. В РП – Никопол се води Книга за предаване на 

веществените доказателства в РС – Никопол. Същата е прономеравана, 

но не е прошнурована. Липсва подпис на административния ръководител и 

печат на прокуратурата. Води се в два тома: от 1988 г. - 2011 г. и от 2012 г. – 

до момента. За проверявания период в графата „Подпис на получилото лице 

от съда” е положен само подпис без името на съответното длъжностно лице. 

Календарните години не са приключени по надлежния ред. Няма данни 

книгата да е проверявана. 

В отделна папка се съхранява опис на веществените доказателства по 

протоколи, които са предавани в съда, като е посочена датата, името на 

получателя и подпис. В същата папка се съхраняват и копия на приемно-

предавателните протоколи от съответното РУП в прокуратурата.  

 

4. Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 

 

В Районна прокуратура – гр. Никопол постъпилите преписки и дела се 

разпределят на принципа на  случайния подбор, чрез електронно 

разпределяне чрез предоставения от ВСС програмен продукт за случайно 

разпределяне на преписките и делата „Law Choice”, съгласно Заповед № ЛС-

6310/02.10.2007 г. на Зам. Главен прокурор при ВКП. 

За първите три месеца на 2011 г. преписките  и делата са разпределени 

на основание Заповед на административния ръководител на РП – Никопол № 

43/15.10.2010 г. Определени са следните 4 групи входящи преписки и дела, 

които се разпределят с програмния продукт, както следва: 
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І група – всички полицейски преписки и сигнали от граждани и 

организации, попадащи в предмета на дейност на прокуратурата за 

Организирана престъпност и тежки криминални престъпления, Тежки 

икономически и стопански престъпления и корупция, както и всички 

преписки, постъпващи от ТД на НАП, касаещи данъчни престъпления във 

връзка с констатирани нарушения и данъчни ревизии; пране на пари; 

присвоителни действия по отношение на еврофондове и ревизионни 

преписки от държавни административни контролни органи, вкл. и начетни 

производства по финансови одити, преписки, свързани с извършване на 

международно-правно сътрудничество, с оглед задържане и екстрадиране на 

лица. 

ІІ група – преписки и дела, свързани с гражданско-съдебния надзор 

и приложението на ЗОПДГ и ЗОПДИПП и по Административен надзор 
за законност и защита обществените интереси и правата на гражданите, 

участие в заседанията на РС Никопол във връзка с административно-

съдебния надзор.  

ІІІ група – всички преписки, свързани с изпълнение на наказанията, 

привеждане на присъдите в изпълнение, групиране, отлагане изпълнението 

на наказанията на осъдените. 

ІV група – всички останали полицейски преписки, сигнали от 

граждани и организации, не попадащи в първите три групи и съответно 

постъпващи от РУП на МВР – Никопол и РУП на МВР – Гулянци. 

Разпределението на преписките между прокурорите от РП-Никопол от 

формираните по-горе четири групи, посредством програмния продукт със 

съответния процент натовареност на всеки прокурор в отделните групи, се 

извършва както следва: районен прокурор Христо Киновски – 30 %, 

прокурор Красимир КИРИЛОВ –   35%, прокурор Ромео Яков – 35%. 

 

На основание Заповед на административния ръководител на РП – 

Никопол № 8/01.04.2011 г. са определени 5 групи входящи преписки и дела, 

които се разпределят с програмния продукт, като е формирана нова 

група:  

V група: преписки свързани с деяния от и срещу непълнолетни и 

малолетни, както и свързани с приложението на Закона за здравето, 
постъпващи от РУП на МВР – Никопол и РУП на МВР – Гулянци и от 

граждани. 

Поради командироването на Прокурор Ромео Яков в РП – Плевен 

зададените проценти в съответните групи преписки се променят както 

следва:  
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І група: 

Христо КИНОВСКИ   –   50 % 

 Красимир КИРИЛОВ   –   50 % 

  

ІІ група: 

Христо КИНОВСКИ   –   50 % 

 Красимир КИРИЛОВ   –   50 % 

 

ІІІ група: 

Христо КИНОВСКИ   –   10 % 

 Красимир КИРИЛОВ   –   90 % 

 

ІV група: 

Христо КИНОВСКИ   –   50 % 

 Красимир КИРИЛОВ    –   50 % 

 

V група: 

Христо КИНОВСКИ   –   90 % 

 Красимир КИРИЛОВ    –   10 % 
 

 През 2011 г. са издадени и следните заповеди, касаещи случайното 

разпределение на преписките и делата в РП – Никопол:  Заповед № 

6/28.02.2011г.,  Заповед № 20/01.07.2011г., Заповед № 25/15.08.2011г., 

Заповед № 37/23.12.2011г. – предвид отсъствието на прокурори. 

 

Административният ръководител на РП – Никопол – районен 

прокурор Христо Киновски, е издал следните заповеди, касаещи случайното 

разпределение за 2012 г. : заповед № РД-03-06/17.04.2012г., заповед № РД-

03-13/29.06.2012г., заповед № РД-03-15/25.07.2012г., заповед № РД-03-

16/10.08.2012г., заповед № РД-03-18/09.11.2012г., заповед № РД-03-

19/03.12.2012г. Всички са издадени по повод отсъствието на прокурори за 

определен период от време и необходимостта същите да бъдат изключени 

от случайното разпределение. 

 

 

Анализът на гореизложеното показва, че в РП - Никопол е спазена т. 7 

от Заповед № 36/2012 г. на Главния прокурор на Република България, а 

именно административният ръководител да се включи в разпределението на 

преписките, пряко свързани с прокурорската дейност по същество, с 
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процент  натовареност, който следва да бъде не по-малко от 50% от 

натовареността на останалите прокурори в съответните групи.  

Разпечатка от протокола от ежедневното разпределение, извършено 

на случаен принцип,  се  прилага към преписките и делата.  

 

5. Извършени проверки в РП – Никопол:  

 

5.1. През 2011 г. и 2012 г. в РП – Никопол не са извършвани  проверки 

по инициатива на административния ръководител. 

 

5.2. В изпълнение  на разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт /ОП – Плевен/ са извършени следните проверки и ревизии 

през 2011 г. и 2012 г.: 

 

 тематична ревизия, съгласно Методическите указания за 

контрол в системата на ПРБ – съгласно заповед №РД-04-

31/01.03.2011г. на и.ф. Административен ръководител - Окръжен 

прокурор град Плевен; 

 

 тематична ревизия в изпълнение на Заповед №354/2011г. на 

ГП за практическо прилагане в дейността на районните 

прокуратури в Плевенски съдебен окръг на Инструкцията за 

поддръжка и използване на електронния регистър на лица с 

неприключени наказателни производства и Инструкцията за 

взаимодействие между ПРБ и МВР при разследване на две и 

повече досъдебни производства, образувани и водени срещу 

едно и също лице – съгласно Заповед №РД-04-53/03.05.2011г. на 

и.ф. Административен ръководител - Окръжен прокурор град 

Плевен; 

 

 тематична проверка по законосъобразността и обосноваността 

на необжалваните откази за образуване на досъдебно 

производство, както и на прекратителните резолюции по 

преписки, съгласно разпоредбите на чл.15, ал.2 от ИППП - 

съгласно Заповед №РД-04-65/27.06.2011г. на Заместник - окръжен 

прокурор град Плевен; 

 периодична проверка по законосъобразността и 

обосноваността на необжалваните откази за образуване на 

досъдебно производство, както и на прекратителните 

резолюции по преписки за периода 01.07.2011г. – 31.12.2011г.–  
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съгласно Заповед №РД-04-23/26.01.2012г.на Административен 

ръководител - Окръжен прокурор град Плевен; 

 

 тематична ревизия на РП - Никопол относно дейността при 

работа  със спрени досъдебни производства  –  съгласно Заповед 

№РД-04-80/16.03.2012г. на Административния ръководител - 

Окръжен прокурор град Плевен. 

 

 комплексна тематична ревизия за дейността на РП - Никопол 

за 2011г. –  съгласно Заповед №РД-04-118/04.06.2012г.на 

Административен ръководител - Окръжен прокурор град Плевен;

  

 периодична проверка по законосъобразността и 

обосноваността на необжалваните откази за образуване на 

досъдебно производство, както и на прекратителните 

резолюции по преписки за периода 01.01.2012г. – 30.06.2012г.–  
съгласно Заповед №РД-04-152/10.10.2012г.на Административен 

ръководител - Окръжен прокурор град Плевен; 

 

 тематична ревизия от по качеството, срочността и 

резултатите от изготвените въззивни протести през 2011г. 

и първото шестмесечие на 2012г. –  съгласно Заповед №РД-04-

157/23.10.2012г. на Административен ръководител - Окръжен 

прокурор град Плевен. 

 

 комплексна ревизия на РП – Никопол за 2011 г. – съгласно 

заповед №РД-04-118/04.06.2012 г. на административния 

ръководител на ОП – Плевен.   

 

Реализацията на ревизията е приключила с доклад от 28.06.2012г., в 

който са констатирани недостатъците и са дадени указния за 

преодоляването им. Същият обаче е получен в РП – Никопол след 

поискването му от проверяващия екип от ИВСС по електронната поща. До 

края на м.октомври 2013 г. предстои извършването на следващата 

комплекса ревизия на прокуратурата – за 2012 г. Чрез забавяне  

изпращането на доклада от ревизията за 2011 г. /с 16 месеца/ на практика 

е осуетено постигането на целите и задачите на осъществяваната на 

основание чл. 142, ал. 2 от ЗСВ контролна дейност. Съгласно 

Методическите указания за контрол в системата на ПРБ, утвърдени 

със Заповед № 1692/2010 г. на Главния прокурор на РБ, комплексните 
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ревизии на по-ниските по степен прокуратури се планират и извършват 

минимум на две години. В конкретния случай, тъй като РП - Никопол не 

е запозната с резултатите от проверката през 2012г., 

административният ръководител обективно е възпрепятстван да 

създаде организация за преодоляване на  констатираните пропуски и 

слабости и изпълнение на дадените препоръки. 

Със своя Заповед № РД-04-93 от 03.10.2013 г. Административният 

ръководител - окръжен прокурор на ОП – Плевен е разпоредил извършване 

на комплексна ревизия за 2012 г. на районните прокуратури от Плевенски 

съдебен район съобразно приложен План, като в срок до 30.10.2013 г. да 

бъдат изготвени докладите от проверките и съответните 

административни ръководители бъдат запознати с тях. Към 25.11.2013 г. в 

РП – Никопол не бе получен доклад за извършената на 21.10.2013 г. ревизия. 

Независимо от факта, че върху доклада е поставена дата 30.10.2013г., 

същият бе изпратен на РП - Никопол едва след неговото изискване от 

страна на проверяваната прокуратура, по настояване на проверяващия 

екип – на 26.11.2013 г. 

 

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

Броят на наблюдаваните преписки през 2011 г. е бил 863, от които 

755 новообразувани. През  2012 г. броят на наблюдаваните е бил 489, от 

които 477 новообразувани. 

През 2011 г. са решени  852 преписки /от новообразуваните – 744, а от 

образуваните в минал период – 108/, а през 2012 г. – 449 /от 

новообразуваните – 438, а от образуваните в минал период – 11/.  

Отказите да се образува наказателно производство през 2011 г. са 

204 / 24 % от решените преписки/, а през 2012 г. – 20 / 4,4 %/.  

Образувани досъдебни производства през 2011 г. са 230 /27%/, а през 

2012 г. – 215 /47,9 %/. 

Изпратените по компетентност преписки през 2011 г. са  52, а през 

2012 г. – 46. 

Прекратени с резолюция преписки , /съгласно Указание И – 281/2006 

г., както и на основание Инструкция И 89/2011 г./ - са 34 – за 2011 г., и 8 – за 

2012 г. 

 

От посочените цифри е видно, че в процентно отношение рязко се е 

увеличил относителният дял на образуваните досъдебни производства за 
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сметка на намаления процент на отказите от образуване на досъдебно 

производство. 

 

Обжалваните откази от образуване на досъдебно производство през 

2011 г. са  14 / 6,9 % от постановените откази/, а през 2012г. – 2 /10 %/. През 

2011 г. са отменени 8 бр. постановления за отказ от образуване на досъдебно 

производство на РП – Никопол, през 2012г. – и двете постановления са 

потвърдени. 

 

Сравнението сочи, че в процентно отношение делът на  обжалваните 

постановления за отказ от образуване на досъдебно производство на 

практика е увеличен на 10%, но пък през 2012 г. няма отменени 

постановления за отказ. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 

 

Пр. пр. №776/2011 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Красимир 

Кирилов. Образувана е по повод анонимно писмо до РУП – Никопол. 

Изпратена в РП – гр. Никопол на 25.01.2011 г. с мнение за отказ. Протоколът 

за избор на наблюдаващ прокурор е от 13.12.2010 г. С постановление от 

25.02.2011 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК. В постановлението е отбелязан 

единствено и само входящият номер на преписката по прокуратурата. 

Липсва номер на РУП – Никопол, който в случая е № 85/2011 г. 

 

Пр. пр. №152/2011 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Ромео 

Яков. Получена е в РП – Никопол на 10.02.2011 г. по компетентност. На 

10.02.2011 г. е изготвен и протокол за избор на наблюдаващ прокурор. С 

постановление от 28.02.2011 г. е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 9, ал. 2 от НК.  

 

Пр. пр. №763/2010 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Красимир 

Кирилов. Образувана е по повод жалба срещу полицейски служител от РУП 

– Никопол. Получена е на 28.01.2011 г. в РП – Никопол. Протоколът за избор 

на наблюдаващ прокурор е от 08.12.2010 г.  С постановление от 25.02.2011 г. 

е постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 

24, ал. 1 т.1 от НПК.  
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Пр. пр. №167/2011 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Христо 

Киновски. Образувана е по повод ЗМ до РУП – Никопол. Изпратена е в РП – 

гр. Никопол на 16.02.2011 г. по компетентност. От същата дата е и 

протоколът за избор на наблюдаващ прокурор. С постановление от 

14.03.2011 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК.  

 

Уведомяването на заинтересованите страни се удостоверява чрез 

съставянето /на всеки календарен ден/ на протокол, от който са видни: 

адресатът, датата и номера на преписката, по която е изпратен 

съответният прокурорски акт. 

 

С оглед проверка на администрирането на преписките, които са 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство и 

постановленията на прокурорите са обжалвани, на случаен принцип 

бяха проверени следните преписки: 

 

Пр. пр. № 701/2010г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Христо 

Киновски. С постановление от 20.05.2011 г. е отказано да се образува 

досъдебно производство. Преписката е изискана от ОП – Плевен по повод 

жалба до същата. С постановление от 23.03.2012 г. ОП – Плевен потвърждава  

постановлението за отказ на РП – Никопол е потвърдено.  

 

Пр. пр. № 297/2012 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор 

Киновски. С постановление от 12.07.2012 г. е отказано да се образува 

досъдебно производство. По жалба до ОП – Плевен от 17.08.2012 г. същата 

потвърждава отказа на РП– Никопол с постановление от на 20.08.2012 г.  

 

Пр. пр. № 135 /2010г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Ромео 

Яков. С постановление от 08.03.2010 г. е отказано да се образува досъдебно 

производство. По жалба до ОП – Плевен от 12.07.2010 г. преписката й е 

изпратена. С постановление от 19.07.2010 г. постановлението за отказ на РП 

– Никопол е отменено от ОП – Плевен. На 03.01.2011 г. РП – Никопол отново 

постановява отказ за образуване на досъдебно производство – 

постановлението е на прокурор Христо Киновски. С ново постановление на 

14.10.2011 г. РП – Никопол изпраща делото по компетентност на РП – 

Плевен. 

 

Пр. пр. № 701/2010 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Христо 

Киновски. С постановление от 20.05.2011 г. е отказано да се образува 
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досъдебно производство. По жалба до ОП – Плевен с постановление от 

23.03.2012 г. постановлението за отказ на РП – Никопол е потвърдено. 

 

 Предвид изложеното, касаещо образуването, движението и 

приключването на преписките, които са приключени с отказ от образуване 

на досъдебно производство, могат да се изведат следните изводи: 

 

Назначаването на проверки по преписки през 2011 и 2012 г. в РП – 

Никопол се е извършвало съгласно действалото до март 2011 г. Указание 

281/2006 г. на Главния прокурор на Република България, а от март 2011г. 

съгласно Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра на 

вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки.   

 

По всички преписки е приложен протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор.  

Уведомяването на заинтересованите страни се удостоверява чрез 

съставянето на всеки календарен ден на протокол, в който се отразяват 

адресатът, датата и номера на преписката, по която е изпратен 

съответният прокурорски акт. 

Движението на преписките се отразява пълно, но при някои от тях -

неточно във входящия дневник. В постановленията за отказ да се образува 

досъдебно производство, с които се прекратяват преписките, се указва 

възможността за обжалването им пред по-горестоящата прокуратура.  

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките ведно с постъпилите жалби  се 

администрират своевременно и изпращат на ОП – Плевен по 

компетентност.  

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – Никопол, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ.1 

 

През 2011 г. в РП –Никопол са наблюдавани общо 554 досъдебни, 

бързи и незабавни производства, от които 458 досъдебни производства, 39 – 

бързи и 57 незабавни производства. Новообразуваните са както следва: 

досъдебни производства – 345, 38 бързи и всички незабавни производства.    

                                           
1 Предвид забраната, установена с чл. 198 от НПК, движението на конкретно проверените 

досъдебните производства не се публикува. 
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През 2012 г. в РП – Никопол са наблюдавани общо 524 досъдебни, 

бързи и незабавни производства,  от които 455 досъдебни производства,  49 

бързи производства и 20 незабавни производства. Новообразуваните са както 

следва: досъдебни производства – 336 и всички бързи и незабавни 

производства - 41. 

Приключени от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове през 2011 г. са 442 досъдебни, 39 бързи и 57 

незабавни производства. През 2012 г. са приключени 408 досъдебни 

производства и всичките бързи /49/ производства и незабавни /20/ 

производства.   

Спрените досъдебни производства  през 2011 г. са общо 161, от тях 

спрени срещу неизвестен извършител – 158, спрени срещу известен 

извършител – 3. 

Спрените досъдебни производства през 2012 г. са общо 184, от които 

174 срещу неизвестен извършител и 10 срещу известен извършител. 

 

Беше извършена проверка на следните спрени наказателни 

производства, водени срещу неизвестен извършител: 

 

Пр. пр. № 464/2012 г. по описа на РП – Никопол, ДП № 10/12 г. по 

описа на РП – Никопол, № ЗМ 302/2012 г. по описа на РУП – Гулянци. 

Прокурор – Красимир Кирилов. … 

Пр. пр. № 652/2012 г. по описа на РП – Никопол, ДП № 328/12 г. по 

описа на РП – Никопол, №ЗМ 315/2012 г. по описа на РУП – Никопол. 

Прокурор – Красимир Кирилов. … 

 

Проверени са и пр.пр. № 716/2011 г., пр.пр. № 666/2012 г., пр.пр. 

№ 531/2012 г.  – по образувани досъдебни производства срещу неизвестен 

извършител. 

 

Произнасянията на прокурорите по дела, водени срещу неизвестен 

извършител, след приключване на разследването и постъпване на делото в 

прокуратурата са в законоустановения срок, след което същите  се 

изпращат на органите на МВР за продължаване издирването на 

неустановения извършител на престъплението.  

 

Досъдебните производства срещу известен извършител се спират при 

наличие на предвидените в НПК основания.  
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 През 2011  г. са изготвени 135 предложения от разследващите органи 

до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на срока 

за разследване, като всички са уважени. През 2012 г. са изготвени 174 такива 

предложения, от  които 5 не са уважени. 

 Направените през 2011 г. искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на прокуратура са 87, а през 2012 г. -  72, като всички са 

уважени. 

През 2011 г. не са изтогвени исканията от наблюдаващия прокурор 

за продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура, през 2012 г. те са 9. 

Няма неуважени искания. 

 

През 2011 г. и 2012 г. от прокурорите от РП – Никопол  не са изготвени 

искания за вземане на обезпечителни мерки по реда на НПК. 

 

 Беше извършена проверка на досъдебни производства, по които 

наказателното производство е спирано и възобновявано:  

 

Пр. пр. № 95/2012 г. по описа на РП – Никопол, ДП № 78/12 г. по 

описа на РП – Никопол, №ЗМ 43/12 г. по описа на РУП – Гулянци. 

Прокурор – Красимир Кирилов. … 

 Пр. пр. № 165/2011 г. по описа на РП – Никопол, ДП № 106/11 г. по 

описа на РП – Никопол, №ЗМ 60/11 г. по описа на РУП – Гулянци. 

Прокурор – Красимир Кирилов. … 
 

Установи се, че  след  възобновяване на наказателното производство, 

наблюдаващият прокурор е искал удължаване на срока за разследване, 

съгласно Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния прокурор на 

Република България. 

 

Прекратените наказателни производства  през 2011 г. са общо 41 /27 

водени срещу известен извършител и 14 водени срещу неизвестен 

извършител/, като не се отчитат прекратени поради изтекла давност. 

Обжалвано пред съда е 1 постановление, което е отменено. Обжалвано 

пред по-горестояща прокуратура е също 1 постановление, което е отменено. 

  

Прекратените наказателни производства  през 2012 г. са общо 54 /34 

водени срещу известен извършител и 20 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени по давност – отново не се отчитат, съгласно 
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справка № 3 на проверяваната прокуратура. Обжалвани пред съда  са 3 

постановления за прекратяване, като 1 е отменено. Обжалвани пред по-

горестояща прокуратура – 13 постановления,  от които  отменени са 4.  

 

На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 

 

Пр. пр. № 166/2011 г. по описа на РП – Никопол, ЗМ № 58/2011г. по 

описа на РУП – Никопол. … 

Пр. пр. № 220/2011 г. по описа на РП – Никопол, НП е започнало на 

09.03.2011 г. като незабавно производство. … 

Пр. пр. № 581/2010г. по описа на РП – Никопол, ЗМ № 206/2010г. по 

описа на ОДМВР – Плевен. … 

Пр. пр. № 765/2010г. по описа на РП – Никопол, ЗМ № 3998/2010г. 

по описа на ОДМВР – Плевен. … 

Пр. пр. № 670/2009 г. по описа на РП – Никопол. … 

 

 Просрочени прокурорски преписки и дела в РП – Никопол: 

 

В РП – Никопол към 09.10.2013 г. бе установено непроизнасянето от 

страна на районен прокурор Христо Киновски и прокурор Красимир 

Кирилов в срок по прокурорски преписки и дела, както следва, съобразно 

приложените по-долу справки: 

 

 
СПРАВКА ЗА БРОЙ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ НАД 40 ДНИ ОТ РАЙОНЕН 

ПРОКУРОР НА РП – НИКОПОЛ – ХРИСТО КИНОВСКИ  

 

НОМЕР 

ПРЕПИСКА 

БРОЙ 

ДНИ 

НАБЛЮДАВАЩ 

ПРОКУРОР 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

00007/2013 144 Христо Киновски чл.235, ал.1 от НК 

00014/2012 121 Христо Киновски чл.211 вр. чл.209 

00020/2013 107 Христо Киновски чл.235, ал.1 от НК 

00023/2013 61 Христо Киновски чл.195 вр. 194 от НК 

00024/2012 369 Христо Киновски чл.325 вр.129 от НК 

00026/2012 415 Христо Киновски чл.201 от НК 

00082/2013 147 Христо Киновски чл.330 от НК 

00086/2013 144 Христо Киновски чл.270 от НК 

00102/2013 121 Христо Киновски чл.343в от НК 

00110/2012 392 Христо Киновски чл.216 от НК 

http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28696741
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28147230
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28686829
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28690998
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28147403
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28147405
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28742789
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28742042
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28752153
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28258230
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00113/2012 323 Христо Киновски чл.325 от НК 

00135/2013 57 Христо Киновски чл.323 от НК 

00148/2012 378 Христо Киновски чл.195 вр.чл.63 от НК 

00168/2013 54 Христо Киновски чл.194 от НК 

00177/2013 144 Христо Киновски чл.195 от НК 

00201/2013 135 Христо Киновски чл.343в от НК 

00220/2013 69 Христо Киновски чл.194 от НК 

00231/2012 194 Христо Киновски чл.157 от НК 

00237/2013 68 Христо Киновски чл.195 от НК 

00239/2013 68 Христо Киновски чл.198 от НК 

00243/2012 372 Христо Киновски чл.195 от НК 

00246/2012 121 Христо Киновски чл.195 от НК 

00246/2013 43 Христо Киновски чл.195 от НК 

00247/2012 267 Христо Киновски чл.216 от НК 

00252/2012 355 Христо Киновски чл.131 т.12 от НК 

00258/2013 100 Христо Киновски чл.195 от НК 

00262/2012 387 Христо Киновски чл.195 от НК 

00265/2013 127 Христо Киновски чл.235 от НК 

00271/2012 86 Христо Киновски чл.195 от НК 

00273/2013 86 Христо Киновски чл.194 от НК 

00275/2013 43 Христо Киновски чл.194 от НК 

00280/2013 127 Христо Киновски чл.234в от НК 

00285/2013 86 Христо Киновски чл.195 от НК 

00309/2013 173 Христо Киновски   

00310/2013 79 Христо Киновски чл.194 от НК 

00323/2013 100 Христо Киновски чл.339 от НК 

00328/2013 69 Христо Киновски   

00339/2012 298 Христо Киновски чл.206 от НК 

00343/2013 99 Христо Киновски   

00345/2012 380 Христо Киновски чл.216 от НК 

00347/2013 155 Христо Киновски   

00352/2012 271 Христо Киновски чл.194 вр.чл.63 от НК 

00355/2007 460 Христо Киновски чл.354в от НК 

00356/2012 147 Христо Киновски чл.197 от НК 

00369/2013 69 Христо Киновски чл.195 от НК 

00370/2012 243 Христо Киновски чл.182 от НК 

00370/2013 68 Христо Киновски чл.195 от НК 

00377/2012 358 Христо Киновски чл.183 от НК 

http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28258790
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28766942
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28277732
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28778942
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28784498
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28797435
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28806744
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28337228
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28816205
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28816271
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28346489
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28349632
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28816448
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28349718
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28354268
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28827478
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28359280
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28829361
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28363531
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28832330
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28832405
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28834570
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28836688
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28857596
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28857613
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28863767
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28865393
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28421789
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28876798
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28423183
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28877726
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28431007
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=25464442
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28432587
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28881677
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28440267
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28881687
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28446236
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00381/2012 79 Христо Киновски чл.210 вр. чл209 от НК 

00383/2013 84 Христо Киновски чл.330 от НК 

00392/2013 79 Христо Киновски чл.235 от НК 

00395/2013 68 Христо Киновски чл.194 от НК 

00432/2013 70 Христо Киновски чл.195 от НК 

00433/2013 69 Христо Киновски чл.195 от НК 

00448/2013 69 Христо Киновски чл.195 от НК 

00449/2013 68 Христо Киновски чл.330 от НК 

00452/2013 70 Христо Киновски чл.194 от НК 

00453/2013 69 Христо Киновски чл.195 от НК 

00454/2013 70 Христо Киновски чл.194 от НК 

00459/2013 70 Христо Киновски чл.195 от НК 

00463/2013 86 Христо Киновски чл.198 от НК 

00464/2013 68 Христо Киновски чл.195 от НК 

00465/2012 144 Христо Киновски чл.216 от НК 

00466/2013 120 Христо Киновски   

00467/2013 120 Христо Киновски   

00475/2013 68 Христо Киновски чл.195 от НК 

00476/2013 68 Христо Киновски чл.195 от НК 

00491/2013 117 Христо Киновски   

00497/2012 275 Христо Киновски чл.195 от НК 

00515/2013 54 Христо Киновски чл.216 от НК 

00516/2013 68 Христо Киновски чл.195 от НК 

00520/2012 298 Христо Киновски чл.330 от НК 

00544/2012 254 Христо Киновски чл.194 от НК 

00551/2013 70 Христо Киновски чл.194 от НК 

00560/2013 63 Христо Киновски   

00561/2013 98 Христо Киновски   

00565/2013 63 Христо Киновски   

00574/2013 63 Христо Киновски   

00575/2013 78 Христо Киновски   

00576/2012 144 Христо Киновски чл.197 от НК 

00578/2012 271 Христо Киновски чл.195 от НК 

00585/2012 54 Христо Киновски чл.194 от НК 

00591/2012 174 Христо Киновски чл.235 от НК 

00592/2011 454 Христо Киновски чл.343б от НК 

00598/2012 168 Христо Киновски   

00605/2013 83 Христо Киновски   

http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28454934
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28893590
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28898994
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28902475
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28917295
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28917303
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28928078
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28928109
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28929172
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28929185
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28929189
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28929236
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28933787
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28938762
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28514597
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28937731
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28937784
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28942276
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28942313
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28944124
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28527694
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28949502
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28949522
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28553780
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28564429
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28957953
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28966646
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28975063
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28977388
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28983063
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28983072
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28587308
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28591965
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28603977
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28609616
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=27985362
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28613581
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28999834
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00610/2013 78 Христо Киновски   

00611/2013 78 Христо Киновски   

00615/2013 77 Христо Киновски   

00621/2013 71 Христо Киновски   

00642/2013 65 Христо Киновски   

00644/2013 65 Христо Киновски   

00645/2013 65 Христо Киновски   

00647/2013 65 Христо Киновски   

00711/2011 86 Христо Киновски чл.183 от НК 

00725/2011 581 Христо Киновски чл.291 от НК 

A-00017/2013 107 Христо Киновски   

А-00010/2013 78 Христо Киновски   

 

    

СПРАВКА ЗА БРОЙ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ НАД 40 ДНИ ОТ ПРОКУРОР В РП 

– НИКОПОЛ – КРАСИМИР КИРИЛОВ: 

 

НОМЕР 

ПРЕПИСКА 

БРОЙ 

ДНИ 

НАБЛЮДАВАЩ 

ПРОКУРОР 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

00261/2013 43 Красимир Кирилов чл.194 от НК 

00291/2013 43 Красимир Кирилов чл.129 от НК 

00344/2013 69 Красимир Кирилов   

00406/2013 68 Красимир Кирилов чл.194 от НК 

00423/2013 47 Красимир Кирилов   

00437/2013 69 Красимир Кирилов чл.325 от НК 

00472/2013 69 Красимир Кирилов   

00473/2013 69 Красимир Кирилов   

00581/2013 61 Красимир Кирилов   

00603/2013 47 Красимир Кирилов   

00622/2013 69 Красимир Кирилов   

00623/2013 69 Красимир Кирилов   

00625/2013 69 Красимир Кирилов   

00626/2013 69 Красимир Кирилов   

00627/2013 69 Красимир Кирилов   

00628/2013 69 Красимир Кирилов   

00629/2013 69 Красимир Кирилов   

00632/2013 69 Красимир Кирилов   

00633/2013 69 Красимир Кирилов   

00634/2013 69 Красимир Кирилов   

http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29006553
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29006561
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29008087
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29017990
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29026417
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29026354
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29026341
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29026304
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28099063
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28106612
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28896183
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28824822
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28827830
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28844849
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28876827
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28905399
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28909949
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28919548
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28938172
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28938186
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28992913
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=28999817
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29022295
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29022229
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29021932
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29021835
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29021820
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29021750
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29021730
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29021575
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29021545
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29021434


27 

 

00635/2013 69 Красимир Кирилов   

00636/2013 69 Красимир Кирилов   

00640/2013 65 Красимир Кирилов   

00643/2013 65 Красимир Кирилов   

00646/2013 65 Красимир Кирилов   

00652/2013 63 Красимир Кирилов   

00653/2013 63 Красимир Кирилов   

00656/2013 63 Красимир Кирилов   

00657/2013 63 Красимир Кирилов   

00658/2013 63 Красимир Кирилов   

00667/2013 58 Красимир Кирилов   

00676/2013 56 Красимир Кирилов   

00684/2013 54 Красимир Кирилов   

00685/2013 54 Красимир Кирилов   

00686/2013 51 Красимир Кирилов   

00688/2013 51 Красимир Кирилов   

00689/2013 51 Красимир Кирилов   

00690/2013 51 Красимир Кирилов   

00692/2013 51 Красимир Кирилов   

00693/2013 51 Красимир Кирилов   

00694/2013 51 Красимир Кирилов   

00695/2013 51 Красимир Кирилов   

00696/2013 51 Красимир Кирилов   

00702/2013 51 Красимир Кирилов   

00712/2013 47 Красимир Кирилов   

00713/2013 47 Красимир Кирилов   

00717/2013 43 Красимир Кирилов   

00718/2013 43 Красимир Кирилов   

00719/2013 43 Красимир Кирилов   

00720/2013 43 Красимир Кирилов   

 

По тези преписки е допуснато нарушение, изразяващо се в 

бездействие – неизпълнение на служебните задължения от страна на 

прокурорите от РП - Никопол и неспазване на процесуалните срокове. 

Констатира се и липса на организация за ускоряване приключването на 

просрочените преписки и дела от страна на административния 

ръководител. 

http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29021425
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29021422
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29026487
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29026394
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29026317
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29029158
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29029122
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29030165
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29030134
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29030116
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29036545
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29041258
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29044100
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29044130
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29045696
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29046356
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29046592
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29046702
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29047082
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29047125
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29047134
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29047145
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29047160
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29047502
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29055370
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29055383
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29059295
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29059326
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29059418
http://svsof21.prb.bg:7778/pob/servlet/Controler?control=ReaderForm&DOC_DEF_ID=12&ROW_ID=29059446
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По този начин неоправдано е забавено производството и срокът за 

проверка и разследване е твърде продължителен, с което е нарушен чл. 22 

от НПК. В тази връзка е и чл. 6 от Конвенцията за защита правата на 

човека и основните свободи, според който „всяко лице при определянето на 

неговите граждански права и задължения или при наличието на каквото и 

да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично 

гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, 

създаден в съответствие със закона”. Налице е неоправдано забавяне, с 

което се създават реални предпоставки за търсене на обезщетение по 

реда на глава ІІІа от ЗСВ от пострадалите лица, доколкото практиката 

на Европейския съд по правата на човека е, че за неоправдани забавяния по 

вина на властите се дължи обезщетение за продължителността на 

наказателното производство  и нарушаване на изискването за разумен срок  

по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС. 

 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2011г. в РС – Никопол са внесени общо 99 обвинителни акта, а 

през 2012 г. в РС – Никопол са внесени 69 обвинителни акта. 

Върнати от съда дела през 2011 г. с внесени обвинителни актове – 7, 

като 2 бр. – с разпореждане, с определение на съда – 2 бр., с решение за 

отмяна на присъда и връщане на обвинителния акт – 3 бр.  

 През 2012 г. върнати  от съда  са 3 бр. обвинителни актове, като с 

разпореждане на съда – 1 бр., а с определение на съда – 2 бр. 

Решените от съда дела през 2011 г. по обвинителен акт са общо 45. 

През 2012 г. решените от съда дела по обвинителен акт са 58. 

 През 2011 г. осъдителните присъди по общия ред са 28, а през 2012 

г. – 27 , като протестирана е 1 присъда по общия ред през втората година от 

проверявания период.  

През 2011 г. са постановени 5 бр. оправдателни присъди по общия 

ред, като 1 е протестирана – протестът е неуважен /през следващата 

календарна година/. 

През 2012 г.  са постановени 6 бр. оправдателни присъди по общия 

ред, от които 3 са протестирани, като всички протести са неуважени.    

 

На случаен принцип бяха проверени дела, които са внесени в РС –  

внесени обвинителни актове през 2011 г. и 2012 г.: 
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ПД № 10/2011 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Красимир 

Кирилов. На 03.02.2011 г. досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Никопол. На 07.02.2011 г. е  внесен обвинителен акт  в РС – 

Никопол. На същата дата /бързо производство/ е постановена присъда. 

Присъдата е обжалвана пред ОС – Плевен, като с Решение № 191/17.05.2011 

г. присъдата е отменена и делото е върнато на РП – Никопол, поради 

допуснати съществени нарушения в изготвения обвинителен акт. На 

01.06.2011 г. – в РС – Никопол е внесен нов такъв. Делото е приключено  с 

постановяване на  нова присъда от РС – Никопол. 

 

ПД № 13/2011 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Р. Яков. На 

15.02.2011 г. досъдебното производство е получено в Районна прокуратура – 

Никопол. На 28.02.2011 г. е  внесен обвинителен акт  в РС – Никопол по 

бързо производство. Приложени са призовки за 28.02.2011 г. Липсва  

определението на РС от закритото заседание. По преписката има данни 

единствено за датата на изготвено споразумение - 28.03.2012 г. Непълно 

комплектоване, поради което не става ясна хронологията на делото. 

 

ПД № 28/2011 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Красимир 

Кирилов. По преписката няма данни кога е постъпила от РУП - Гулянци в 

РП- Никопол. На 11.04.2011 г. е  внесен обвинителен акт  в РС – Никопол. С 

присъда от 23.06.2011 г. подсъдимият е признат за виновен и осъден на 

„обществено порицание”, което следва да се изпълни по кабелната телевизия. 

По преписката има данни, че наказанието е приведено в изпълнени. 

 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че при 

изготвянето на обвинителните актове в някои от случаите се допускат 

съществени нарушения.  

По делата липсва приложена карта на обвиняемото лице.  

Делата не са подредени добре, не може да се проследи хронологията 

на делото, липсват документи.  

 

Броят на споразуменията в хода на съдебното следствие през 2011 

г. е 40,  а през 2012 г. броят на споразуменията е 36. 

 

Внесените в съда споразумения по чл. 381 от НПК през 2011 г. са 

общо 119, като  118 са одобрени. През 2012 г. са внесени в РС за одобрение 

82 бр. споразумения, като всички са одобрени.  
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На случаен принцип бяха проверени следните внесени в съда 

споразумения по чл. 381 от НПК: 

 

Пр. пр. № 789/2010  г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Христо 

Киновски. От преписката не става ясна датата на получаване на 

преписката от полицията в РП – Никопол. На 28.02.2011 г. е внесено в съда 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК. 

 

Пр. пр. № 644/2010 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Христо 

Киновски. Не е ясно кога делото е получено в Районна прокуратура – 

Никопол. На 07.03.2011 г. е внесено в Районен съд – Никопол споразумение 

за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК. Споразумението е одобрено 

същия ден. 

 

Пр. пр. № 107/2011 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Христо 

Киновски. Делото е получено в Районна прокуратура – Никопол на 

31.01.2011 г. На 03.02.2011 г. е внесено в Районен съд – Никопол 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК. 

Споразумението е одобрено в заседание от същия ден.  

 

Пр. пр. № 255/2011 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор 

Красимир Кирилов. Делото е получено в Районна прокуратура – Никопол на 

19.03.2011 г. На същата дата в Районен съд – Никопол е внесено за 

одобряване споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК. 

Споразумението № 31/2011 г. е от същия ден. Няма данни за изпълнение на 

наказанието2  - лишаване от право на управление за срок от 2 години и 1 

година лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл. 66 от НК е 

отложено за срок от 3 години, като нито в споразумението на РП – 

Никопол, нито в определението на съда е отбелязана датата, от която 

лицето е лишено да управлява МПС. 

На проверяващия екип бе предоставена отделна папка, в която се 

завеждат условните наказания с лишаванията от права, в която се установи, 

че по преписка № …. /Не е посочен номерът на преписката/, а е посочен 

номерът на споразумението по описа на РП – Никопол, а именно № 31/2011 

г./ на 23.03.2011 г., е изпратен препис от споразумение до Началника на 

сектор „Пътна полиция” ОДМВР – Плевен за изпълнение на наказанието – 

                                           
2 Тъй като бе установено, че самостоятелни присъдни преписки не се водят в РП – Никопол, във 

връзка с което бе обяснено, че данните за изпълнението на наказанията се отразяват към делата, 

констатациите по изпълнението на конкретно наложените наказания  е отбелязано тук. 
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„Лишаване от правоуправление”. На 05.07.2011 г.  е изпратено писмо от 

ОДМВР – Плевен, сектор „ПП” до РП – Никопол, в което са уведомили за 

срока на изтърпяване.  

 

Пр. пр. № 168/2011 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Христо 

Киновски. По преписката няма данни кога е пристигнало в РП - Никопол и с 

какво мнение. На 17.03.2011 г. е внесено в Районен съд – Никопол 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК. 

Споразумението е одобрено с протоколно определение от същия ден. На 

18.03.2011 г. протоколът е върнат от съда и на 25.03.2011 г. наложеното 

наказание „Пробация” е приведено в изпълнение  в срок.  

 

По някои от преписките по реда на чл. 381 от НПК не може да се 

установи дали в действителност е спазен срокът за произнасяне от 

прокурора по приключилото досъдебно производство /т.е. срокът за внасяне 

на споразумението в съда/. 

Констатира се, че преписките са в насипно състояние, не са 

подредени по хронологичен ред, липсват придружителните писма /с входящ 

номер/, удостоверяващи постъпването на наказателното производство от 

съответното РУП на МВР в РП - Никопол, което на практика прави 

невъзможно проследяването  спазването на срока по НПК. 

 

Предложения по реда на чл. 375 от НПК, за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание при 

условията на чл. 78а от НК през 2011 г. са общо – 21.  Решени от съда са  - 

16 предложения, от тях уважени – 15, върнати от съда – няма, прекратени – 

няма, по 1 предложение подсъдимият е оправдан./.  

През 2012 г. са внесени  15 предложения по чл. 375 от НПК. Решени от 

съда са  – 9, от тях 7 – уважени, оправдани – 2, прекратени и върнати – 

няма.  

 

На случаен принцип бяха проверени част от досъдебните 

производства, приключени по този ред: 

 

Пр. пр. № 15/2012 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор Кирилов 

Към преписката се прилага протокол за случайно разпределение. На 

04.04.2012 г. е внесено в съда. Приложено е Решение № 16/15.05.2012 г., 

получено в РП – Никопол на 05.06.2012 г.  
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Пр. пр. № 387/2010 г. по описа на РП – Никопол. Прокурор 

Киновски. Към преписката се прилага протокол за случайно разпределение. 

На 21.02.2011 г. е внесено в съда. Приложено е Решение  от 19.04.2011 г., 

получено в РП – Никопол на 03.06.2011 г.  

 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 

Протоколите за случайното разпределение се прилагат към 

преписките. 

Налице е забавяне при изпращане на решенията от РС - Никопол, след 

като са влезли в сила, което е необяснимо, при положение, че са в една 

сграда с районната прокуратура. 

 

През 2011 г. прокурорите от РП – Никопол са взели участие в 413 

съдебни заседания. През 2012 г. – 377 съдебни заседания. 

 

Прокурорските актове съдържат всички изискуеми от закона 

реквизити, излагат се  фактическата обстановка и изведените въз основа 

на нея правни изводи.  

Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство. 

 

2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2011 г. са приведени в изпълнение 187 присъди, неприведените в 

срок присъди са 12 бр. Отложено  е изпълнението на наказанието по 4 

присъди. 

През 2012 г. са приведени в изпълнение 122 присъди, като 

неприведените присъди в срок са две. Отлагания на изпълнението на 

наказанието – няма. 

 

В книгата за изпълнение на присъдите се отразяват  само присъдите, 

които подлежат на изпълнение. Като цяло същата се води добре. 

По отделни номера наблюдават нетрайно прикрепени листчета.  

Не се установяват данни книгата да е проверявана /липсва изрично 

отбелязване, че същата се проверява ежемесечно от прокурора/. 
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По някои от номерата3 проверяващият екип установи, че присъдата 

се изпраща за изпълнение едва след изчакване групирането на няколко 

наказания.  

В РП – Никопол не се водят самостоятелни присъдни преписки. 

Данните за изпълнението на наказанията се отразяват към паркетните 

дела. 

Надзорът върху изпълнението на наказателните и другите 

принудителни мерки е определен като самостоятелна функция на 

прокуратурата в чл. 127 от Конституцията. В Указание № И-30/10.03.2009 

г. за дейността на прокуратурата по привеждане в изпълнение на влезлите 

в сила присъди, решения и определения на съда, раздел III е описана 

организацията на работа по привеждането в изпълнение на влезлите в сила 

присъди, решения и определения. Съгласно т.53 от Указание № И-30/2009 г. 

Получените за привеждане в изпълнение присъди се вписват в азбучника и 

книгата за изпълнение на присъдите по реда на тяхното получаване и се 

образува изпълнителна преписка, която носи поредния номер, под който е 

вписана в книгата. Цялата последваща кореспонденция във връзка с 

провеждане на присъдата в изпълнение и изтърпяването на наказанието се 

води под този номер  се прилага към преписката. Прокурорското дело, след 

като в него се отбелязва и номера на изпълнителната преписка, се 

подрежда по реда си. 

Предвид на гореизложеното, налице е неправилно администриране на 

дейността по изпълнение на присъдите в РП – Никопол. Същото е в пряка 

връзка с допуснатите  нарушения по същество, изложени по-горе в акта.   

 

 

3.  Гражданско-съдебен надзор. 

  

През 2011 г. прокурорите от РП – Никопол са взели участие  по 9 

граждански дела., а през 2012 г.  – по 20. През проверявания период не са 

предявени граждански искове и не са обжалвани съдебни решения по 

граждански дела от прокурор. 

 

4. Административно-съдебен надзор. 

 

Докато през 2011 г. от РП - Никопол са проверени общо 439 

административни акта,  през 2012 г. числото на проверените 

административни актове се е увеличило на 595.  

                                           
3 Виж всичко казано по-горе – в раздел I - относно книгата за изпълнение на наказанията.  
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Постоянен надзор е осъществяван и в ДГС Никопол относно 

издаваните административни актове касаещи защитата на горския фонд, 

също и в полицейските управления за дейността им по издаване на 

разрешения за придобиване, носене и съхранение на огнестрелно оръжие по 

прилагане разпоредбите на ЗКВВООБ.  

През 2011 г. по същество са  решени 71 преписки /образувани са 33 

досъдебни производства/, а през 2012 г.  – 45, като образуваните досъдебни 

производства са 23.   

                         
АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят редовно и като цяло 

отговарят на изискванията на Правилника за организацията и дейността 

на администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ 

и съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. 

Констатират се случаи на непълни  отбелязвания. Календарните години не 

се приключват по установения ред, като в някои от книгите съществува 

възможност за дописване. 

За всички проверени книги липсват данни за извършвани проверки 

от административния ръководител на РП - Никопол. 

  

Организацията за съхраняване на веществените доказателства не 

отговаря на разпоредбите на чл. 95 и сл. от ПОДАПРБ. Заповеди на 

административния ръководител, касаещи дейността по съхраняване на 

веществените доказателства за проверявания период, не са издавани. 
Няма специално обособено помещение, в което да се съхраняват  

веществените доказателства. Книгата за веществените доказателства 

няма приключване по години, липсват данни за предаващия и приемащия 

веществените доказателства.  

В проверяваната  прокуратура се спазва разпоредбата на чл. 9, ал. 1 

от ЗСВ. Разпечатка от протокола от ежедневното разпределение, 

извършено на случаен принцип,  се  прилага към преписките и делата.  

В РП - Никопол е спазена т. 7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния 

прокурор на Република България, а именно административният ръководител 

да се включи в разпределението на преписките, пряко свързани с 
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прокурорската дейност по същество, с процент  натовареност, който 

следва да бъде не по-малко от 50% от натовареността на останалите 

прокурори в съответните групи.  

 

Назначаването на проверки по преписки през 2011 и 2012 г. в РП – 

Никопол се е извършвало съгласно действалото до март 2011 г. Указание 

281/2006 г. на Главния прокурор на Република България, а от март 2011г. 

съгласно Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра на 

вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки.   

Уведомяването на заинтересованите страни относно постановените 

откази за образуване на досъдебно производство се удостоверява чрез 

ежедневното съставяния протокол с данни за адресата, датата и номера 

на преписката, по която е изпратен съответният прокурорски акт. 

По всички преписки е приложен протоколът за избор на наблюдаващ 

прокурор.  

Движението на преписките се отразява пълно, но при някои от тях -

неточно във входящия дневник. В постановленията за отказ да се образува 

досъдебно производство, с които се прекратяват преписките, се указва 

възможността за обжалването им пред по-горестоящата прокуратура.  

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките ведно с постъпилите жалби  се 

администрират своевременно и изпращат на ОП – Плевен по 

компетентност.  

Произнасянията на прокурорите по дела, водени срещу неизвестен 

извършител, след приключване на разследването и постъпване на делото в 

прокуратурата са в законоустановения срок, след което същите  се 

изпращат на органите на МВР за продължаване издирването на 

неустановения извършител на престъплението.  

Досъдебните производства срещу известен извършител се спират при 

наличие на предвидените в НПК основания.  

Установи се, че  след  възобновяване на наказателното 

производство, наблюдаващият прокурор е искал удължаване на срока за 

разследване, съгласно Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния 

прокурор на Република България. 

Констатирано бе, че  досъдебните производства се водят само по 

входящия номер по описа на РП – Никопол. В полицията досъдебното 

производство фигурира единствено и само под посочения по-горе номер и 

отделно под номера на заявителския материал, т.е. досъдебните 

производства не получават номер в съответното РУП.  
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Проверяващият екип констатира непроизнасянето от страна на 

районен прокурор Христо Киновски и прокурор Красимир Кирилов в срок 

по прокурорски преписки и дела, представени по-горе в настоящия акт. 
Установено бе допуснато нарушение, изразяващо се в бездействие – 

неизпълнение на служебните задължения от страна на прокурорите от 

РП - Никопол и неспазване на процесуалните срокове. Констатира се и 

липса на организация за ускоряване приключването на просрочените 

преписки и дела от страна на административния ръководител. 

По този начин неоправдано е забавено производството и срокът за 

проверка и разследване е твърде продължителен, с което е нарушен чл. 22 

от НПК. Създават се реални предпоставки за търсене на обезщетение по 

реда на глава ІІІа от ЗСВ от пострадалите лица, доколкото практиката 

на Европейския съд по правата на човека е, че за неоправдани забавяния по 

вина на властите се дължи обезщетение за продължителността на 

наказателното производство  и нарушаване на изискването за разумен срок  

по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС. 

 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че при 

изготвянето на обвинителните актове в някои от случаите се допускат 

съществени нарушения.  

По делата липсва приложена карта на обвиняемото лице.  

Делата не са подредени добре, не може да се проследи хронологията 

на делото, липсват документи.  

 

По някои от делата по реда на чл. 381 от НПК не може да се 

установи дали в действителност е спазен срокът за произнасяне от 

прокурора по приключилото досъдебно производство /т.е. срокът за внасяне 

на споразумението в съда/. 

Констатира се, че преписките не са добре подредени, не са по 

хронологичен ред, липсват данни, удостоверяващи постъпването на 

наказателното производство от съответното РУП на МВР в РП - 

Никопол, което на практика прави невъзможно проследяването  спазването 

на срока по НПК. 

Към досъдебни производства, които са внесени в съда с 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание, се прилагат 

протоколите за случайното разпределение. 

Установи се забавяне при изпращане на решенията от РС - Никопол, 

след като са влезли в сила, което е необяснимо, при положение, че 

районният съд и  районната прокуратура са в една сграда. 
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В книгата за изпълнение на присъдите се отразяват  само присъдите, 

които подлежат на изпълнение. Като цяло същата се води добре. 

По отделни номера наблюдават нетрайно прикрепени листчета.  

Не се установяват данни книгата да е проверявана ежемесечно от 

прокурора. 

По някои от номерата проверяващият екип установи, че присъдата се 

изпраща за изпълнение едва след изчакване групирането на няколко 

наказания, което е в разрез с т.5 и т.11 от Указания за дейността на 

прокуратурата по привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, 

решения и определения на съда, съгласно които присъдата се привежда 

незабавно в изпълнение, след което се преценява налице ли са  

предпоставките по чл. 306 от НПК и веднага се внася предложение в съда. 

В РП – Никопол не се водят самостоятелни присъдни преписки. 

Данните за изпълнението на наказанията се отразяват към прокурорските 

дела. 

Надзорът върху изпълнението на наказателните и другите 

принудителни мерки е определен като самостоятелна функция на 

прокуратурата в чл. 127 от Конституцията. В Указание № И-30/10.03.2009 

г. за дейността на прокуратурата по привеждане в изпълнение на влезлите 

в сила присъди, решения и определения на съда, раздел III е описана 

организацията на работа по привеждането в изпълнение на влезлите в сила 

присъди, решения и определения. Съгласно т.53 от Указание № И-30/2009 г. 

Получените за привеждане в изпълнение присъди се вписват в азбучника и 

книгата за изпълнение на присъдите по реда на тяхното получаване и се 

образува изпълнителна преписка, която носи поредния номер, под който е 

вписана в книгата. Цялата последваща кореспонденция във връзка с 

провеждане на присъдата в изпълнение и изтърпяването на наказанието се 

води под този номер  се прилага към преписката. Прокурорското дело, след 

като в него се отбелязва и номера на изпълнителната преписка, се 

подрежда по реда си. 

Предвид на гореизложеното, налице е неправилно администриране 

на дейността по изпълнение на присъдите в РП – Никопол. Същото е в 

пряка връзка с допуснатите  нарушения по същество, изложени по-горе в 

акта.   

 

На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 

    

ПРЕПОРЪКИ: 
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1. Книгите, регистрите и дневниците да се приключват всяка 

календарна година, с подпис на административния ръководител и печат 

на РП – Никопол, с които да се удостовери след кой пореден номер 

приключва съответната година. Да се организира редовното 

проверяване на книгите съобразно изискванията на ПОДАПРБ и 

Указанията на ВКП. 

 

2.  Административният ръководител да създаде организация за 

преустановяване практиката на воденето на досъдебните производства 

само по номера на прокуратурата, без производството да получава номер 

и в полицията.  

 

3. Съхраняването на веществените доказателства в РП – Никопол, 

както и водената книга  да се приведат в съответствие с разпоредбите на 

чл. 95 и сл. от ПОДАПРБ.   

 

4. Всички преписки да се комплектоват като към тях се приложат 

посочените в акта липсващи материали, както и да се подредят в 

хронологичен ред. Да се намери подходяща форма на обучение на 

съдебните служители за утвърждаване на практика на хронологично и 

системно водене на папките по делата. 

 

5. В  постановленията за спиране на наказателното производство 

да се изисква изготвяне на  календарно-оперативен план и регулярна  

информация от органите на МВР за резултатите от проведените 

оперативно – издирвателни мероприятия. 

 

6. Дейността на РП – Никопол по привеждане в изпълнение на 

влезлите в сила присъди, решения и определения на съда да се 

организира в съответствие с Указания № И-30/10.03.2009 г. - раздел III, 

като се образуват самостоятелни изпълнителни преписки. 

В съответствие с т.5 и т.11 от Указанията да се пристъпва към 

незабавно привеждане на присъдите в изпълнение, като се преустанови 

практиката по изчакване групирането на наказанията. 

Книгата за изпълнение на присъдите да се води съгласно 

Указанията, като прокурорът, определен да привежда присъдите в 

изпълнение и да осъществява надзор, ежемесечно да проверява книгата 

за изпълнение на присъдите и азбучника за осъдени лица, като 

отбелязва датата на проверката и при необходимост да прави 



39 

 

констатации за допуснати пропуски и грешки, както и да дава 

разпореждане за тяхното отстраняване.  

 

7. След осъществената проверка проверяващият екип от  ИВСС 

препоръча на Административният ръководител на ОП – Плевен, след 

запознаване с допуснатите нарушения от районния прокурор на РП – 

Никопол – Христо Киновски и прокурор Красимир Кирилов, да прецени 

необходимостта за налагане на дисциплинарни наказания на същите в 

съответствие с тежестта и степента на нарушението, имайки предвид и 

факта, че прокурор Киновски е административен ръководител на РП – 

Никопол.  

По време на изработването на настоящия Акт административният 

ръководител на ОП - Плевен е издал Заповед № РД-04-98/15.10.2013 г.4 за 

налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.1 от ЗСВ 

„Забележка” на Административния ръководител – районен  прокурор – 

г-н Христо Киновски. Наложеното наказание се мотивира с 

констатирано безотговорно отношение към дейността му като 

наблюдаващ прокурор  по нерешени преписки и дела над 40 дни по 

справка към 09 октомври 2013 г. през периода 07.03.2012г. – 27.08.2013г., 

при което се констатира системно неспазване на сроковете, съгласно 

разпоредбата на чл. 242, ал.3 от НПК. 

Със своя Заповед № РД-04-97/15.10.2013 г.5 Административният 

ръководител - Окръжен прокурор - гр. Плевен, е обърнал внимание на 

основание чл. 327 от ЗСВ на Красимир Кирилов – прокурор в РП – 

Никопол за допуснатото от него нарушение по надзора и организацията 

на работата по възложените му преписки и досъдебни производства по 

описа на РП - Никопол, за периода 07.05.2013г. – 27.08.2013г., изразяващо 

се в неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони.  

Фактите за допуснатото нарушение и правния анализ за взетото 

административно отношение са изведени от справка от Унифицираната 

информационна система на Прокуратурата на Република България към 

дата 09 октомври 2013 г., илюстрираща проявено бездействие на 

прокурор Красимир Кирилов по ръководството и надзора на 

възложените му преписки по описа на РП – Никопол за горепосочения 

период. 

 

                                           
4 Копие е приложено към настоящия Акт 
5 Копие е приложено към настоящия Акт 
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8. На основание чл. 54, ал.1, т.7 от ЗСВ ИВСС предлага на ОП – 

Плевен да наблюдава за срок от 6 месеца дейността на прокурорите от 

РП - Никопол относно срочното приключване на досъдебните 

производства и преписки, като осъществява необходимия контрол. 

 

9. Административният ръководител на ОП – Плевен да създаде 

необходимата организация за стриктно прилагане на Методическите 

указания за контрол в системата на прокуратурата на Република 

България, утвърдени със Заповед № 1692/26.05.2010 г., от страна на 

проверяващите екипи от ОП – Плевен. 

 

 

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител – 

районен прокурор на РП – Никопол за изпълнение препоръките.  

Административният ръководител – районен прокурор на РП – 

Никопол да запознае прокурорите и съдебните служители от РП - Никопол 

с резултатите от извършената планова проверка.  

 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ административният ръководител на 

РП- Никопол да предприеме в едномесечен срок от получаване на настоящия 

Акт необходимите действия от негова компетентност за изпълнение на 

дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в двумесечен срок 

да уведоми ИВСС за резултата от тях. 

 

Копие от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република 

България /на електронен носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет /на електронен 

носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново /на 

електронен носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен /на електронен 

носител/.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:  

 

1.  Заповед № ПП-01-60/16.09.2013 г. на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2011 г. и 2012 г.  

3. Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на 

преписките през 2011 г. и 2012 г.  

4. Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства през 2011 г. и 2012 г. 

5. Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2011 г. и 2012 

г. 

6. Копия от документи, доклади, заповеди, справки и др., които са били 

предмет на анализ в Акта.  

 

 

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

            /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 
 


