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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

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

 
 
 

КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ 
ВСС НА СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
 

 
А   К   Т 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА – ГРАД ВРАЦА 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2010г. и Заповед № 71/03.05.2010 г. 
на Главния инспектор в периода 25.05. – 28.05.2010г.  

Екип – Съгласно Заповед № 71/03.05.2010 г. на Главния инспектор 
плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор Александър 
Мумджиев и експерти – Тамара Кочева, Иван Тенчев и Надежда Желева. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 
организацията на административната дейност на прокуратурата, на 
организацията на образуването и движението на преписките и делата в 
прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ 
на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 
противоречива практика. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 
приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 
планови проверки. 
 

 
КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 

 
1. По отношение организацията на административната дейност 

/чл. 54, ал. 1, т.2 от ЗСВ/: 
Районна прокуратура – гр. Враца се помещава в сградата на 

Съдебната палата на гр. Враца. Помещенията са в добро състояние, 
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достатъчно са, с оглед щатната численост на прокурорите и служителите. 
Обезпечеността с компютърна техника е на добро ниво. 

Щатната численост на прокурорите към РП – Враца е 12 прокурори 
/в това число и административен ръководител/. През първото полугодие са 
работили 10 прокурори, а през второто – 9 прокурори. За проверявания 
период поради заболяване за повече от 1 месец е отсъствала прокурор 
Николова, а един прокурор – Росен Колев е бил командирован в ОП – 
Враца, считано от 01.04.2009г. до края на 2009г. 

 Има една незаета щатна бройка за мл. Прокурор, определена с 
решение на ВСС от 17.12.2009г. 

Общият брой на съдебните служители е 11 бр., като незаети 
длъжности няма. 

В Районна прокуратура – Враца се водят книги, азбучници и 
регистри на основание Правилника за организация на дейността на 
администрацията на Прокуратурата на Република България и по указание 
на ВКП, като последните са 2бр. – докладни книги за дела и преписки на 
прокурори и дневник за спрените дела. По собствена преценка се водят 
7бр. книги. 

От тях водени на електронен носител са дневник за спрени ДП и 
дневник за прекратени ДП. 

 Бяха проверени на случаен принцип следните книги: 
► Входящ дневник – 2 бр. -  1 том – започнат на 05.01.2009 г. от 

номера 01 до 1980  и 2-ри том – започнат на 25.06.2009 г. от № 1981 до № 
4131. И двете книги са прошнуровани, прономеровани, но не са 
подпечатани с печат на РП – Враца и няма подпис на адм.секретар и 
адм.ръководител и не са приключени по надлежния ред за периода. Част от 
графите относно становищата и движенията по преписките не са 
попълвани. Например по преписки с вх. № 30/06.01.2009 г., № 
33/06.01.2009 г., № 188/20.01.2009 г. -относно лечението на лица по Закона 
за здравето е отразено единствено и само, че са решени, без да е отразено 
дали е налице отказ или лицето е настанено на лечение. Преписки с № 
297/29.01., № 298/29.01, № 304/29.01, №305/29.01, №307/29.01 и др. – 
липсва квалификация. Като цяло – в 1 том няма поправки или дописвания. 
Прави впечатление, че във входящия дневник се отразява цялата входяща 
кореспонденция, вкл. споразумения, присъди за изпълнение (напр. 
1334/27.04.2009 – присъда 53 от ВрРС, както и 1335/27.04.2009 г. – 
споразумение по нохд № 482/2009 по описа на ВрРС. Същите данни се 
нанасят и по книгата за изпълнение на присъдите). Имаме образувани 
дознания № № 1403, 1404, 1405 от 07.05.2009 г., за които не е отразено по 
кой текст от НК са образувани; 2ри том – воден по същия начин; 

► Книга за изпълнение на присъдите – води се от 2009 г. номер 1 
е присъда по  нохд 444/2008 на РС – Монтана от 05.12.2008 г. 
Изпълнението е от 05.1.2009 г.  Книгата е прошнурована и прономерована, 
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без подпис и печат на адм.ръководител и адм.секретар. Книгата не е 
приключена за 2009 г по надлежния ред, последният номер е 
454/29.12.2009 г. , като е оставено свободно място.Книгата се води 
редовно, без задрасквания, присъдите са изпълнявани в срок; 

► Изходящ дневник – 1 том – описна книга за работа на 
прокуратурата по наказателно съдебния надзор – използва се за изходящ 
дневник. Не е прошнурован и прономерован, няма подпис и печат, води се  
за следните години: 1993, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2007 и 2009 г. 
За 2009 г. имаме  42 отбелязани изходящи писма. Не са отбелязани 
навсякъде датите на изпращане, не става ясно какво съдържа изходящата 
кореспонденция като информация, освен, че е посочен адресатът; 

► Книга за образувани досъдебни производства – води се от 2008. 
За 2009 от 1 до 566 – 1 том. Не е прошнурована, прономерована. Книгата 
не се води по графи, които са определени с цел пригледност с цел пълнота 
на информацията. От др. страна, следва да се отбележи, че това движение 
може да се проследи в системата УИС. В самата описна книга, с цел 
икономия се използват 50% от графите, от които не може да се направи 
извод, при евентуално забавяне на досъдебното производство, къде се е 
намирало делото – при разследващия орган или при наблюдаващия 
прокурор. 2ри том – 567 до 1666. 2009 г. не е приключена по надлежния 
ред и е оставено свободно място.; 

► Книга за бързи производства – води се от 2005 г. Не е 
приключена по съответния ред за 2009г. Не е прошнурована, 
прономерована, без подпис и печат на РП и адм . секретар. Вх. номера 1, 3, 
4,  6, 7, 8, 9, 10, 11 и др. – липсва дата на образуване, текст, по който е 
образувано, лице, с/у което е образувано, наблюдаващ прокурор, не е 
отбелязана датата на приключване и самото решение.С цел икономия не се 
попълва по книгата, графите се използват на 50 %; 

► Книга за незабавните производства – води се от 2006 г. Не е 
приключена по съответния ред за 2009 г. Не е прошнурована, 
прономерована, без подпис и печат на РП и адм. секретар. Не се попълват 
вс. графи; 

► Книга за веществените доказателства – води се от 2006 г. не е 
прошнурована и прономерована, няма подпис и печат. Книгата за 
веществени доказателства на практика се явява разносна книга. Не се 
описва името и длъжността на лицето, предало и приело ВД в съда, а 
единствено и само номерът на дп и общо описание на съдържанието. Няма 
подписи на предал/приел. Следва да се изиска нова книга със съответния 
образец за ВД, от които да става ясно кои са лицата и длъжностите им , 
предали и прили; 

► Книга за заповеди – прошнурована, не е прономерована, има 
подпис, без длъжности печат на РП. Има характер на разносна книга. 
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Заповедите се съхраняват в отделен класьор, но не за вс. Има информация, 
че са доведени до знанието на лицата, които са посочени в нея. 
 
 Прокурорите ползват в работата си правни програми Апис, ОПАК – 
специализиран софтуер за мониторинг и контрол на вещите лица и 
деловодни програми – УИС, Програма – база данни «Население», 
предоставени от ВКП. 
 Случайният принцип на разпределение на досъдебните производства 
и преписките се спазва, като за целта се използва програмният продукт 
„Law Choice”.  
 Организацията на дейността по водене на статистиката в РП –Враца 
се извършва съгласно Указания на Главния прокурор № И 301/2007г. за 
организацията на информационната дейност в Прокуратурата на 
Р.България и № 283/2008 г. за изменение и допълнение на указание № И 
301/2007 г. Ползват се актуални макети на статистически таблици, 
публикувани на вътрешноведомствената интернет страница на 
Прокуратурата на РБ. Изготвят се на хартиен и електронен носител на 6 
месеца и годишни.  
 През проверявания период са проведени служебни съвещания с 
органите на МВР. РП – Враца е участвала в съвещания, организирани от 
ВОП и в изготвяне на анализи по изисквани справки от ВКП, ВАП, САП. 

    За проверявания период в РП – Враца няма налагани дисциплинарни 
наказания от административния ръководител, както и направени 
предложения за поощрение. 

 За проверявания период в РП – Враца е имало 1бр. предложение от 
Инспектората на ВКП за налагане на дисциплинарно наказание. Изготвено 
е становище от административния ръководител на РП – Враца, не е 
наложено наказание.  

 В РП – Враца с нарочна заповед на административния ръководител 
се определя комисия, която ежегодно преглежда наличните веществени 
доказателства в прокуратурата, следи за такива по приключени НП и 
придвижването им по съответния ред до РС – Враца, както и ежегодно 
извършва ревизия на веществените доказателства, която приключва с 
протокол. Веществените доказателства се приемат от разследващ полицай 
и се предават на РС – Враца с изготвен по образец протокол. Движението 
на веществените доказателства се отразява в нарочно заведена книга в 
деловодството на РП – Враца, за която отговаря определен по длъжностна 
характеристика служител. 

 В проверявания период в РП – Враца са издавани  заповеди и 
разпореждания на административния ръководител по организацията на 
дейността на прокуратурата, както следва:  7бр. по указание на Главния 
прокурор, 23бр. по указание на ВСС, Зам. главен прокурор и САП. По 
собствена преценка са издадени 14бр. заповеди. 



 5

 Извършените проверки в РП-Враца за проверявания период са по 
инициатива на административния ръководител относно периодичен 
контрол на докладните книги на прокурорите и книга за изпълнение на 
присъдите и по разпореждания (указания) на други органи на съдебната 
власт, а именно извършена планова ревизия от ВОП, планов одит на ВКП. 

  
За проверявания период магистратите и съдебните служители в РП – 

Враца са участвали в различни форми на обучение, както следва: 
 По указания на ВКП и специално спусната програма на ОПАК за 
провеждане на компютърно обучение на прокурори и съдебни служители 
от ПРБ - са обучени всички съдебни служители и са получили сертификати 
за  положен изпит.  

Обучени са съдебни служители за работа с Програма – база данни 
„Население”, СИЕЛА, ОПАК – специализиран софтуер за мониторинг и 
контрол за дейността на вещите лица. 

От магистратите са се обучавали прокурорите Каменов, Хайтов и 
Петров. 

Един прокурор и двама служители са завършили първоначално 
обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Наредба 
№ 4/1998г. 

Били са организирани и следните обучителни програми и семинари: 
„Банкови измами и злоупотреби.Умишлени фалити”- прокурор 

Хайтов. 
„Семинар по новия ГПК” – прокурор Христов. 
„Компютърни престъпление и престъпления против интелектуалната 

собственост” – прокурор Хайтов. 
„Първоначално обучение по компютърни престъпления” – прокурор 

Каменов. 
„Международно правно сътрудничество”- прокурор Петров. 
„Магистрати за обучения по компютърни престъпления” – прокурор 

Каменов. 
„Укрепване на административния капацитет на прокуратурата за 

борба с организираната престъпност в частност в областта на културните 
ценности и свързаните приложими достижения на правото на ЕО”- 
прокурор Николова. 

„Престъпления против околната среда” – прокурор Василева. 
 

 2. По организацията на образуването и движението на 

преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 

 Общият брой на преписките през 2009 г. е 3673бр., като от тях 
новообразувани са 3299бр. и 292бр., образувани в предходни периоди. 
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Решените преписки, по които са постъпили нови материали през отчетния 
период са 82бр. Решените преписки за периода общо са 3404бр. 
 По 1523бр. от образуваните преписки РП - гр. Враца е постановила 
отказ за образуване на досъдебно производство.  От тях са обжалвани 104 
бр., от които потвърдени 89 бр. и отменени 15 бр. Необжалваните откази са 
1419бр. 
          През отчетния период в РП- Враца са образувани 856бр. досъдебни 
производства. Изпратените по компетентност са 63 броя.  
 Прекратените с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.2006г. на 
Главния прокурор на РБ по възлагането, извършването и приключването 
на предварителните проверки, както и реда за тяхното продължаване – 
962бр. бланкови писма за предупредителни протоколи по ЗМВР; върнати 
писма до жалбоподатели, поради неяснота на жалбата, отправеното искане 
не е от компетентност на прокуратурата; писма за полицейска закрила; 
откази за внасяне на предложение за лечение, принудителни мерки – 
предложения за настаняване на задължително лечение.  

    Общият брой на останалите нерешени преписки, образувани през 
проверявания период е 248бр., от които нерешени в едномесечен срок са 
105 броя и в тримесечен срок, с разрешение на административния 
ръководител – 119 броя. Нерешени преписки в тримесечен срок без 
разрешение на административния ръководител – 5бр., в шестмесечен срок 
– с разрешение на Главния прокурор -1бр. Нерешените преписки в 
шестмесечен срок без разрешение са 18бр. Нерешени над шестмесечен 
срок - няма. 

Общият брой на нерешените преписки, образувани  в предходни 
години е 21 бр.  

През проверявания период  няма новообразувани преписки на 
специален надзор. От образуваните в предходни години е 1бр. – пр.№ 
521/2008г., образувана по чл.212 ал.3 от НК, приключена с  постановление 
за отказ да се образува ДП, което е отменено с постановление на ВКП. По 
преписката е извършена допълнителна проверка от ОД на МВР и е 
приключена с постановление за отказ от 08.03.2010г. 
 Беше проверена дейността на следните прокурори, във връзка с 
работата им по прокурорски преписки, от началото на 2009г. до м. 
септември 2009г.  
 прокурор Динчев – работил по 124 бр. преписки; 
 прокурор Хайтов – работил по 57 бр. преписки; 
 прокурор Василева – работила по 95 бр. преписки; 
 прокурор Каменов – работил по 73 бр. преписки; 
 прокурор Христов – работил по 78 бр. преписки до м.юли 2009г.; 
 прокурор Стаменов – работил по 89 бр. преписки ; 
 прокурор Петров – работил по 58 бр. преписки. 
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 Средно около 10% от преписките са работени с просрочени срокове 
и в неизпълнение на Указание № 281-И/ 08.12.2006г. на Главния прокурор 
на Р България. 
 

3. По организацията на образуването и движението на досъдебните 
производства /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Наблюдаваните досъдебни производства през 2009 г. общо са 3624 
бр., като образувани през този период са 1824 бр. Образувани в предходни 
години са 1800 бр., от които  прекратени по давност са 983 бр. 

През 2009 г. са образувани 156 бр. бързи производства,  образувани 
са 2 бр. незабавни производства.  
 Разследването по всички тях е проведено от  разследващ полицай. 
 Приключените досъдебни производства през проверявания период от 
разследващ орган и решени от прокурорите в предвидените от НПК 
срокове са общо 1788 бр.  

Неприключените досъдебни производства от разследващия 
орган в сроковете по чл. 234 от НПК са 18 бр., от които 9 бр. са 
образувани през проверявания период и 9 бр. през предходни години.  

Приключени досъдебни и бързи производства през 
проверявания период от разследващ орган, намиращи се за 
произнасяне при прокурор - няма 

От 156 бр. наблюдавани бързи производства разследването по 9 бр. от 
тях е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК, а за останалите 147 бр. е 
постановено разследването да се извърши по общия ред. 

Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ са 127 бр., като по 310 бр. 
ДП,  прокурорът сам е извършил необходимите действия.  

Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 1008 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 820 
бр., а спрени срещу известен извършител са 188 бр. 

Проверени на случаен принцип спрени дела срещу ИИ:  
 

► Е.Петров - дп 3173/2009 г. по описа на РП – Враца, с/у ИИ. 
Образувано на 09.11.2009г . за пр-е по 311, ал. 1 от НК. Заключително 
постановление от 08.01.2010 г. с мнение за спиране, на основание чл. 25, т. 
2 от НПК. Постановление за спиране от 20.01.2010 г. Указано е разсл. 
орган да изготвя на 2 месеца справка за резултата от издирването на 
извършителя. Има изготвена 1 справка от РУ на МВР – 10.03.2010 г., че 
лицето не е установено. 

► Е.Петров - дп 2443/2009 г. по описа на РП – Враца, с/у ИИ. 
Образувано на 02.10.2009 г . за престъпление по чл. 316 и чл. 308 от НК. 
Закл. постановление от 01.12.2010 г. с мнение за спиране, на основание чл. 
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25, т. 2 от НПК. Постановление за спиране от 15.12.2009 г. Указано е разсл. 
орган да изготвя на 2 месеца справка за резултата от издирването на 
извършителя. Има изготвена  справка от РУ на МВР – 17.03.2010 г., че 
лицето е напуснало пределите на страната; 

► Ст.Динчев - дп 2020/2009 г. по описа на РП – Враца, с/у ИИ. 
Образувано на 27.07.2009 г. за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Закл. 
постановление от 19.03.2010 г. с мнение за спиране, на основание чл. 25, т. 
2 от НПК. Постановление за спиране от 22.04.2010 г. В постановлението не 
е указан срок на разсл. орган да изготвя справки за резултата от 
издирването на извършителя. Такива не са извършвани; 

► Ст.Динчев - дп 2976/2009 г. по описа на РП – Враца, с/у ИИ. 
Образувано на 28.09.2009 г. за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК. Закл. 
постановление от 26.03.2010 г. с мнение за спиране, на основание чл. 25, т. 
2 от НПК. Постановление за спиране от 30.04.2010 г. Не е указан срок на 
разсл. орган да изготвя справки за резултата от издирването на 
извършителя. Такива не са представяни; 

► К.Каменов - дп 647/2009 г. по описа на РП – Враца, с/у ИИ. 
Образувано на 29.06.2009 г. за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Закл. 
постановление не е приложено към представената за проверка преписка. 
Постановление за спиране от 09.11.2009 г. Указано е разсл. орган да 
изготвя на ежемесечна справка за резултата от издирването на 
извършителя. Такива няма представяни от м.11 досега; 

► К.Каменов - дп 515/2009 г. по описа на РП – Враца, с/у ИИ. 
Образувано на 25.02.2009 г. за престъпление по чл.194, ал. 1 от НК. Няма 
приложено закл. постановление. Постановление за спиране от 25.06.2009 г. 
Указано е разсл. орган да изготвя на ежемесечна справка за резултата от 
издирването на извършителя. Има 1 писмо от РП на 12.04.2010 г. в 
5дн.срок да се докладва от РУ какви ОИМ са извършени  по дп. Няма 
данни за отговор; 

► И.Хайтов - дп 4013/2009 г. по описа на РП – Враца, с/у ИИ. 
Образувано на 04.01.2010 г. за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК. Няма 
Закл. постановление. Постановление за спиране от 09.03.2010 г. Не е 
указано на разследващия орган да изготвя на справки за резултата от 
издирването на извършителя; 

► И.Хайтов - дп 3475/2009 г. по описа на РП – Враца, с/у ИИ. 
Образувано на 13.11.2009 г . с/у НИ, после е привлечен ИИза пр-е по чл. 
339, ал. 1 от НК. Постановление за спиране от 22.03.2010 г. по чл. 25, т. 2 
от НПК. Указано е разсл.орган да изготвя на ежемесечна справка за 
резултата от издирването на извършителя. Няма изготвени  справка; 

► Ст.Василева - дп 562/2009 г. по описа на РП – Враца, с/у ИИ. 
Образувано на 12.01.2009 г . за пр-е по чл. 343, ал. 1 от НК. Няма 
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закл.постановление. Постановление за спиране от 04.06.2009 г. по 244 от 
НПК. Указано е разсл.орган да изготвя на 2 месеца справка за резултата от 
издирването на извършителя. Има данни за поискани от РУ на МВР такива 
справки от 20.04.2010 г. ; 

► П.Стаменов - дп 4051/2008 г. по описа на РП – Враца, с/у ИИ. 
Образувано на 05.03.2009 г . за пр-е по чл.196, ал. 1 от НК. Няма 
закл.постановление. Постановление за спиране от 23.09.2009 г. Няма 
указания  до разследващия орган да изготвя справки за резултата от 
издирването на извършителя, както и няма изготвени и приложени такива. 

 

Проверени на случаен принцип спрени дела срещу НИ:  
 

► ДП №44/09г., образувано срещу НИ за престъпление по чл. 198 
ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК. Образувано на 09.01.2009г. Наблюдаващ 
прокурор е К. Каменов. Спряно на 20.03.2009г. на основание чл. 244 ал.1 
т.2 от НПК. Пострадалото лице е уведомено с писмо – обратна разписка 
лично на 09.04.2009г. 

► ДП №133/09г. по описа на РП - Враца, ДП №82/ 14.01.2009г. по 
описа на РУ на МВР – Враца, образувано срещу НИ за престъпление по чл. 
195 ал.1от НК. Образувано на 14.01.2009г. Наблюдаващ прокурор е К. 
Каменов. Спряно на 20.03.2009г. на основание чл. 244 ал.1 т.2 и чл. 245 от 
НПК. Пострадалото лице е уведомено с писмо – обратна разписка лично на 
10.04.2009г. 

► пр. № 70/09г. по описа на РП - Враца, ДП № Д 28/08.01.09г. по 
описа на РУ на МВР – Враца, образувано срещу НИ за престъпление по чл. 
234в ал.1от НК. Образувано на 06.01.2008г. Наблюдаващ прокурор е Емил 
Петров. Спряно на 16.05.2009г. на основание чл. 244 ал.1 т.2, ал. 3 и ал.5 от 
НПК. В постановлението е указано разследващият орган да изпраща в РП – 
Враца справка на всеки четири месеца относно извършените мероприятия 
по установяване на извършителя на деянието. Няма приложени такива. 

► пр. № 421/09г. по описа на РП - Враца, ДП № 2620/08г. по описа 
на РУ на МВР – Враца, образувано за престъпление по чл. 194 ал.1 от НК 
на 10.02.09г. Наблюдаващ прокурор е Емил Петров. Спряно на 30.04.2009г. 
на основание чл. 244 ал.1 т.2, ал. 3 и ал.5 от НПК. В постановлението е 
указано разследващият орган да изпраща в РП – Враца справка на всеки 
четири месеца относно извършените мероприятия по установяване на 
извършителя на деянието. Няма приложени такива. Уведомено 
пострадалото лице с писмо-обратна разписка на 25.05.09г. 

► ДП № 2172/09г. по описа на РП - Враца, ДП № 161/09г. по описа 
на ОД на МВР – Враца, образувано за престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 от 
НК на 10.07.09г. Наблюдаващ прокурор е Стефан Динчев. Постановление 
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за частично прекратяване и спиране на НП от 11.11.09г. Прекратено срещу 
лицето и спряно срещу НИ на основание чл. 243 ал.1 т.2 и ал. 3 от НПК и 
чл. 244 ал.1 т.2 ал.2, ал.3 и ал.5 от НПК.  

► пр. № 2989/09г. по описа на РП - Враца, ДП № 1435/09г. по описа 
на РУ на МВР – Враца, образувано за престъпление по чл. 195 ал.1 т.3 
предл.2, вр. чл.194 ал.1 от НК на 26.09.09г. Наблюдаващ прокурор е 
Стефан Динчев. Спряно на 30.12.2009г. на основание чл. 244 ал.1 т.2 от 
НПК. Уведомено пострадалото лице с писмо-обратна разписка на 
07.01.10г. 

► пр. № 688/09г. по описа на РП - Враца, образувано за 
престъпление по чл. 195 ал.1 т.3 и т.4, вр. чл.194 ал.1 от НК на 04.03.09г. 
Наблюдаващ прокурор е Ивайло Христов. Спряно на 27.04.2009г. на 
основание чл. 244 ал.1 т.2 от НПК. Уведомено пострадалото лице с писмо-
обратна разписка на 19.05.09г. 

► пр. № 539/09г. по описа на РП - Враца, ДП №282 /09г. по описа на 
РУ МВР – Враца, образувано за престъпление по чл. 198 ал.1 от НК на 
17.03.09г. Наблюдаващ прокурор е Сн. Торбова. Спряно на 10.06.2009г. на 
основание чл. 244 ал.1 т.2 от НПК. Уведомено пострадалото лице с писмо-
обратна разписка на 15.07.09г. 

► пр. № 1307/08г. по описа на РП - Враца, ДП №687/2008г. по описа 
на РУ на МВР – Враца, образувано срещу НИ за престъпление по чл.194 
ал.1 от НК на 29.04.08г. Наблюдаващ прокурор е Ст. Василева. Спряно на 
26.01.2009г. на основание чл. 244 ал.1 т.2 от НПК. Уведомено 
пострадалото лице лично с писмо-обратна разписка на 31.01.09г.  

► ДП № 326/09г. по описа на РП - Враца, ДП № 158/09г. по описа на 
РУ на МВР – Враца, образувано срещу НИ за престъпление по чл. 194 ал.1 
от НК на 24.01.09г. Наблюдаващ прокурор е П. Стаменов. Спряно на 
02.04.2009г. на основание чл. 244 ал.1 т.2, вр. ал.3, вр. ал.5 от НПК. В 
постановлението е разпоредено, във връзка с указания на Гл. прокурор, 
дадени в т.4 от Заповед №ЛС -2403/15.06.07г. на всеки два месеца да се 
изпраща справка относно резултатите от предприетите издирвателни 
мероприятия.  

Възобновените наказателни производства през проверявания период 
са 333 бр., от които образувани през проверявания период са 19 бр, а в 
предходни години – 314 бр. 

Прекратените наказателни производства за 2009 г. са общо 1564 бр. 
От тях  обжалвани пред съда са 23 бр., като съдът е отменил 4 бр., а е 
потвърдил 19 бр. постановления за прекратяване на РП – Враца.  
Обжалвани постановления пред по-горните прокуратури 1 бр.,  което е 
отменено. Служебно отменени – няма. Прекратените поради изтекла 
давност са 983 бр.   
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 На случаен принцип бяха проверени следните прекратени 
наказателни производства: 

 
► прокурор И. Хайтов - дп1482/2000 г. по описа на РП, образувано 

на 02.08.2000 г. с/у ИИ, за пр-е по чл.195 от НК. Постановление за 
прекратяване от 22.04.2009 г. – на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. На 
25.04.2005 г. дп е изпратено от ОСС с мнение за спиране. На 30.06.2005 г. 
дп е върнато за доразследване. На 27.10.2005 г. е изпратено с мнение за 
спиране. С постановление от 09.01.2006 г . делото е спряно.  С 
постановление от 29.01.2009 г. нп е възобновено. На 28.03.2009 г. делото е 
върнато с мнение за прекратяване. На 25.04 - прекратено; 

► прокурор – Ст.Динчев – дп 2370/2009 г. по описа на РП, 
образувано на 27.07.2009 г. с/у ИИ, за пр-ие по чл. 170, ал. 2 от НК. 
Постановление за прекратяване от 09.11.2009 г. – на основание чл. 24, ал. 
1, т. 1 от НПК. Закл.постановление на разсл.пол 27.09.2009 г. с мнение за 
прекратяване;; 

► прокурор Р.Колев - дп145/2009 г. по описа на РП, образувано на 
10.01.2009 г. с/у ИИ, за пр-е по чл. 345, ал. 1 от НК. Няма закл. 
постановление на разсл. полицай с мнение за прекратяване. Постановление 
за прекратяване от 19.03.2009 г. – на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

► прокурор Р.Колев - дп195/2009 г. по описа на РП, образувано на 
21.01.2009 г. с/у ИИ, за пр-е по 343, ал. 1, б. „а” от НК. Закл. постановление 
от 19.03.2009 г. с мнение за прекратяване. Постановление за прекратяване 
от 23.03.2009 г. – на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

► прокурор К.Каменов – дп 973/2009 г. по описа на РП, образувано 
на 27.04..2009 г. с/у ИИ, за пр-ие по 194, ал. 1 от НК. Заключително 
постановление от 27.06.2009 г. Постановление за прекратяване от 
06.08.2009 г.  на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

► прокурор К.Каменов – дп 215/2009 г. по описа на РП, образувано 
на 18.01.2009 г. първоначално с/у НИ, по-късно е привлечено обвиняемо 
лице, за пр-ие по 195, ал. 1, т. 4 от НК. Заключително постановление от 
01.02.2009г. Постановление за прекратяване от 17.04.2009 г.  на основание 
чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

► прокурор Е.Петров – дп 1963/2009 г. по описа на РП, образувано 
на 06.07.2009 г. с/у ИИ, за пр-ие по 216 от НК. Заключително 
постановление от 06.11.2009 г. Постановление за прекратяване от 
13.11.2009 г. на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Обжалвано. С 
определение 33./15.01.2010 г. ВрРС потвърждава постановлението. С 
определение №48/22.02.2010г. ВрОС отменя определението и връща на 
РП-Враца за ново произнасяне. От 10.03.2010 г. с постановление 
наказателното постановление е прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 
от НПК; 
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► прокурор Е.Петров – дп 1658/2009 г. по описа на РП, образувано 
на 27.05.2009 г. с/у ИИ, за престъпление по чл. 343, ал. 1 от НК. 
Заключително постановление от 24.07.2009 г. Постановление за 
прекратяване от 31.08.2009 г.  на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

► прокурор Ст.Динчев – дп 4142/2008 г. по описа на РП, образувано 
на 28.01.2009 г. с/у ИИ, за престъпление по чл.194, ал. 1 от НК. 
Заключително постановление от 15.07.2009 г. Постановление за 
прекратяване от 20.08.2009г. на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

► прокурор И.Христов – дп 53/2009 г. по описа на РП, образувано 
на 05.01.2009 г. с/у ИИ, за престъпление по чл.195, ал. 1 от НК. 
Заключително постановление от 05.03.2009 г. с мнение за прекратяване на 
осн. чл. 9, ал. 2 от НК Постановление за прекратяване от 17.03.2009 г. на 
основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

► прокурор И.Христов – дп 188/1999 г. по описа на РП, образувано 
на 07.12.1999 г. с/у ИИ, за престъпление по чл.198, ал. 1 от НК. 
Заключително постановление на следовател от 25.04.2000 г. с мнение за 
спиране на основание чл. 22, ал.2 от НПК (отм). С постановление от 
08.05.2000 г. нп е спряно.  С постановление от 01.05.2001 г. са възложени 
оперативно-издирвателни мероприятия на полицията. На 25.11.2007 г., на 
осн. 159 от НПК ОСС – Враца иска справка от Полицията за извършените 
ОИМ. На 05.12.2007 г. такава справка е изготвена от РПУ на МВР, че 
продължава издирването на извършителя. На 26.11.2007 г. РП – Враца е 
поискала от ОСС – Враца справка по хода на делото. На 15.01.2009 г. е 
изпратен в РП оперативен план за действие по делото. На 30.12.2008 г. 
ОСС е изискала дп да бъде изпратено от РУ на МВР в ОСС. На 01.12.2008 
г. има ново такова искане. На 08.05.2008 г. справка относно това, че 
извършителите не са разкрити. С постановление от 12.02.2009 г. делото е 
възобновено и изпратено на ОСС – Враца. Заключително постановление 
12.03.2009 г. с мнение за прекратяване. Постановление за прекратяване от 
18.03.2009 г. на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

► прокурор С.Василева – дп 4219/2008 г. по описа на РП, 
образувано на 12.01.2009 г. с/у ИИ, за престъпление по чл.194, ал. 1 от НК. 
Заключително постановление от 23.03.2009 г. с мнение за прекратяване. 
Постановление за прекратяване от 13.04.2009 г. на основание чл. 24, ал. 1, 
т. 1 от НПК; 

►  дп 98/2009 по описа на РП – Враца, дп 2524/2008 г. по описа на 
РУ на МВР, образувано на 23.04.2009 г. с/у ИИ, за престъпление по чл. 
216, ал. 1 от НК. Заключително постановление от 14.07.2009 г. с мнение за 
прекратяване. Постановление за прекратяване от 17.08.2009 г.  на 
основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 
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► прокурор П.Стаменов - дп № 1018/2009 по описа на РП – Враца, 
дп № 549/2009 г. по описа на РУ на МВР, образувано на 03.04.2009 г. с/у 
НИ, за престъпление по чл.194, ал. 1 от НК. Постановление за 
прекратяване от 03.07.2009 г.  на основание чл. 243, ал.1, т. 1, вр. с чл. 24, 
ал. 1, т. 1 от НПК. Пострадалото лице е уведомено на 31.07.2009 г. с писмо 
с обратна разписка; 

► прокурор Р.Колев - дп № 273/2009 по описа на РП – Враца, зм № 
2336/2008 г. по описа на РУ на МВР, образувано на 29.01.2009 г. с/у НИ, за 
престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК. Постановление за прекратяване от 
20.03.2009 г.  на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК и чл. 53, ал. 2, т. 2 от 
НК, като е изпратено на КОС – РУ на МВР за търсене на административно-
наказателна отговорност на лицето. С писмо, рег. № 10837/31.03.2009 г. до 
РП – Враца, РУ на МВР е уведомило, че е съставен АУАН на лицето, на 
основание чл. 18 а, ал. 1 от ЗКВВООБ; 

► прокурор Ст.Динчев - дп № 2053/2009 по описа на РП – Враца, дп 
№ 1006/2009 г. по описа на РУ на МВР, образувано на 28.06.2009 г. с/у НИ, 
за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, вр. с чл. 342, ал. 1 от НК. 
Постановление за прекратяване от 30.12.2009 г.  на основание чл. 24, ал. 1, 
т. 9 от НПК. Няма данни да е уведомено пострадалото лице; 

► прокурор И.Хайтов - дп № 2338/2009 по описа на РП – Враца, дп 
№ 1122/2009 г. по описа на РУ на МВР, с/у НИ, за престъпление по чл. 343, 
ал. 1, б. „б”, вр. с чл. 342, ал. 1 от НК. Постановление за прекратяване от 
20.11.2009 г.  на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, като пострадалото 
лице е уведомено на 26.11.2009 г.; 

► прокурор И.Хайтов - дп № 2874/2009 по описа на РП – Враца, дп 
№ 1603/2009 г. по описа на РУ на МВР, с/у НИ, образувано на 05.11.2009 г. 
за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Постановление за прекратяване от 
10.03.2010 г.  на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, от НПК, вр. с чл. 9, ал. 2 от 
НК, като пострадалото лице е уведомено с писмо с обратна разписка на 
18.03.2010 г.; 

 
Постановени откази, проверени на случаен принцип: 

 
► прокурор И. Хайтов по пр.пр 968/2009 г. по описа на РП – Враца 

за извършена проверка по чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ. Проверката е 
възложена на 01.04.2009 г. Отказът е от 28.04.2009 г. Има указания препис 
от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, но няма данни такъв 
да е изпратен; 

► прокурор И. Хайтов по пр.пр 225/2009 г. по описа на РП – Враца 
за извършена проверка по чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ. Сигналът е препратен 
от ОП –Враца на 12.02.2009 г по компетентност. Отказът е от 17.02.2009 г. 
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Има указания препис от постановлението да се изпрати на ВКП, ОП и 
жалбоподателя, но няма данни да е изпратен такъв; 

► прокурор Ст. Василева по пр.пр 242/2009 г. по описа на РП – 
Враца за извършена проверка по чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ. Проверката е 
възложена на 28.01.2009 г. Отказът е от 31.03.2009 г. Има указания препис 
да се изпрати на жалбоподателя и че постановлението може да се обжалва, 
но няма данни да е изпратен такъв; 

► прокурор К. Каменов по пр.пр 3371/2009 г. по описа на РП – 
Враца за извършена проверка по чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ. Отказът е от 
13.11.2009 г. на осн 24, ал.1, т. 1 от НПК. Има указания препис от 
постановлението да се изпрати на жалбоподателя, но няма данни да е 
изпратен такъв; 

► прокурор В. Николова по пр.пр 2151/2009 г. по описа на РП – 
Враца за извършена проверка по чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ за престъпление 
по 144, ал. 3 от НК. Проверката е възложена на 13.07.2009 г. Отказът е от 
13.08.2009 г. Има указания препис да се изпрати на жалбоподателя, но 
няма данни да е изпратен такъв; 

► прокурор В. Николова по пр.пр 2202/2009 г. по описа на РП – 
Враца за извършена проверка по чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ за престъпление 
по 216 от НК. Проверката е възложена на 16.07.2009 г. Отказът е от 
28.09.2009 г. Има указания препис да се изпрати на жалбоподателя, но 
няма данни да е изпратен такъв; 

► прокурор Сн. Торбова по пр.пр 2315/2009 г. по описа на РП – 
Враца за извършена проверка по чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ за престъпление 
по 130, ал. 2 от НК. Върнато от РУ с мнение за образуване. Отказът е по 
чл. 21, ал. 1, т. 1 от 20.08.2009 г. Има указания препис да се изпрати на 
жалбоподателя, но няма данни да е изпратен такъъв; 

► прокурор Сн. Торбова по пр.пр 2490/2009 г. по описа на РП – 
Враца за извършена проверка по чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, с оглед на 
престъпление по чл. 216 от НК.Върнато от РУ с мнение за прекратяване по 
чл. 24, ал.4 от НПК. Отказът е от 13.08.2009 г., на основание чл. 21, ла. 1, 
т.1 от НПК. Има указания препис да се изпрати на жалбоподателя, но няма 
данни да е изпратен такъв; 

► прокурор Ст. Динчев по пр.пр 1290/2009 г. по описа на РП – 
Враца за извършена проверка по чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ. Проверката е 
възложена на 01.04.2009 г. Преписката е върната на 29.05.2009г по 
компетентност от РУ сл. Извършена провекра. Отказът е от 05.06.2009 г. 
24, ал.1, т. 1 от НПК. Има указания препис да се изпрати на 
жалбоподателя, но няма данни да е изпратен такъв; 

► прокурор Ст. Динчев по пр.пр 1211/2009 г. по описа на РП – 
Враца за извършена проверка по чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ. На 22.04.2009 г. 
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преписката е върната в РУ за допълнителна проверка. На 21.05.2009 г. е 
върната по компетентност, с изпълнени указания. Отказът е от 01.06.2009 
г., на основание чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК. Има указания препис да се 
изпрати на жалбоподателя, но няма данни да е изпратен такъв. 

 
Изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване са общо 751 бр., от тях са уважени 699 бр., а 52 
бр. са неуважени. Направените искания от наблюдаващия прокурор 
за продължаване на срока на разследване до по-горестоящата 
прокуратура са 699 бр., като от тях 698 са уважени, а 1 бр. – не е 
уважено. До Главния прокурор на Република България има направени 
16 бр. искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на 
разследване, които са уважени. 

За проверявания период няма внесени искания до съда за 
вземане на обезпечителни мерки по чл. 72, ал. 1 и чл., 73, ал. 3 от 
НПК. 

 
През 2009 г. в РП Враца има 3 бр. наказателни производства на 

специален надзор, които към момента на проверката не са 
приключени: 

► № 1942/09г., образувано по чл.212 ал.3 от НК, на 
производство; 
 ► № 3022/2009г., образувано по чл.212 ал.3 от НК, на 
производство; 
 ► № 3208/2008г., образувано по чл.212 ал.3 от НК, на 
производство. 
 

4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 
т.2 от ЗСВ/: 

Внесените обвинителни актове през 2009 г. са общо са 195 бр., от 
тях по образувани ДП през проверявания период –  93 броя, а по образувани ДП 
от предходни години –  102 броя.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове за 2009 г. са 26 
бр., от които върнати с разпореждане на съда са 13 бр. и 13 бр. – върнати  с 
определение на съда . 

► нохд № 1671/2009 г. по описа на ВрРС, вх. № 534/2009 г. на ВрРП, 
внесено в съда на 30.07.2009 г. , върнато с протокол № 879/20.09.2009 г. – 
процесуални нарушения. Внесен е по реда на споразумението. Нов ОА – 
внесен на 15.01.2010 г. по чл. 78а. С решение № 54/10.02.2010 г. е 
произнесена осъдителна присъда; 
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► нохд № 842/2009 г. по описа на ВрРС, вх. № 3183/2008 г, пр.д. № 
104/2009 г.по описа на Вр.РП, внесено с ОА на 02.07.2009 г. Върнато с 
протоколно определение № 861/18.12.2009 г. за допуснати процесуални 
нарушения. Няма данни за нов ОА; 

► нохд № 375/2009 г. по описа на ВрРС, сл.д № 76/2001 г.по описа 
на ВрРП, внесено с ОА на 24.03.2009 г., на основание чл. 150, ал. 1, т. 1, вр. 
с 24, ал. 1, т. 3 от НПК, вр. с чл. 80, ал. 1, т. 4 вр. с чл. 81, ал. 3 – НК 
наказателното производство е прекратено по отношение обвиненията по 
чл. 150, вр. с чл. 23, ал. 2 от НК, вр. с чл. 63, ал. 3, т. 1 от НК по отношение 
на подсъдимите, поради изтичане на абсолютна погасителна давност и 
делото в останалата му част е насрочено за разглеждане за 27.04.2009г. С 
присъда № 79/08.06. 2009 г. подсъдимите са осъдени. С решение № 
87/08.10.2009 г. на ВрОС по внохд № 340/2009 г. е изменена частично 
присъдата. Сл.д№  257/2001 г. по описа на ОСС – Враца за престъпление 
по чл. 152, ал. 1 от НК. Привлечени в качеството на обвиняеми на 23.01., 
29.01 и 30.01.2002 г. Заключителното постановление по сл.дело е от 
20.05.2002 г., ОА - от 05.05.2003 г. На 24.04.2007 е образувано нохд 
№499/2007 по описа на ВрРС. С разпореждане делото е насрочено на 
16.10.2007 г. С присъда № 62/20.12.2007 г. ВрРС осъжда лицата, като 
присъдата е обжалвана от пострадалата. С р-е № 932/26.06.2008 г. ВрОС е 
отменена присъда № 62 на ВрРС и делото е върнато на РП – Враца. На 
17.05.2003 г. е внесен ОА по сл. дело № 76/2001 г. по описа на ВрРП. 
Делото е разгледано в съдебни заседания, проведени на 24.02.2004 г, 
23.09.2004 г., 22.02.2005 г., 05.07.2005 г., 06.10.2005 г., 07.03.2006 г, 
04.10.2006 г. На 25.10.2006 г., с протокол № 385/18.12.2006 г. съдията 
прекратява съд.производство и връща делото в РП – Враца. На 23.09.2008 
г. е внесен нов ОА, На 26.09.2008 с разпореждане № 254 Вр.РС връща 
делото по нохд № 1274/2008 г., като прекратява съд.пр-во и го връща на 
прокурора с указание за внасяне на нов ОА; На 06.01.2009 г. е внесен нов 
ОА, с разпореждане № 8/08.01.2009 г. ВрРС по нохд № 7/2009 г. 
прекратява съд.пр-во по същото и връща делото на прокурора със същите 
указания. Нов ОА, в който в пълна степен да отговаря на изискванията на 
246, ал. 2 от НПК, а именно – изрично в обстоятелствената част да се 
посочи конкретното участие на съответните двама обвиняеми относно 
престъплението по чл. 152 от НК. На 10.03.2009 г. е внесен нов ОА. С 
разпореждане № 573/17.03.2009 г. по нохд № 295/2009 г. е прекратено 
съд.пр-во със същите указания и върнато на РП - Враца.  

► дп № 2731/2008 по описа на РП – Враца. Обвинителният акт е 
внесен на 13.02.2009 г. за престъпление по чл. 183, ал. 4, вр. ал. 1 от НК. С 
разпореждане № 34/20.02.2009 г. ВрРС прекратява съдебното производство 
по нохд № 208/209 и връща делото на РП – Враца. Внесен е нов ОА на 
30.03.2009 г., образувано нохд № 396/2009 г. на ВрРС, насрочено за 
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28.04.2009 г.. С присъда от  28.04.2009 г. лицето е признато за виновно и 
му е наложено наказание „ пробация” със съответните порбационни мерки; 

► дп № 3032/2008 г. по описа на РП – Враца. за престъпление по 
чл.343, ал. 1, б „а” от НК. Внесен ОА на 27.03.2009 г. С разпореждане от 
09.04.2009 г. по нохд № 415/2009 г. на ВрРС съдебното производство е 
прекратено и делото е върнато в РП- Враца. Няма изготвен нов ОА. С 
постановление от 13.11.2009 г. делото е спряно, поради невъзможност да 
бъде открит обвиняемият, като в постановлението е дадено указание да се 
изпрати копие на обвиняемото лице и РУ на МВР-Враца, след което да се 
праща ежемесечна справка за нахождението на лицето; 

► дп № 1292/2008 г. по описа на РП – Враца. За престъпление по 
чл.142 а, ал. 4, пр. 1 от НК, вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК и по чл. 323, ал. 
5, пр.1, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК – с/у 2 лица. На 08.04.2009 г. е 
внесен ОА. С разпореждане № 347/10.06.2009 г. по нохд № 457/2009 г 
ВрРС прекратява съд. производство и връща делото на ВрРП за 
доразследване. Внесен е нов ОА на 25.08.2009 г., образувано е нохд№ 
1123/2009 г. по описа на ВрРС, което е насрочено за 04.11.2009 г., 
отложено и насрочено за 11. 12.2009 г. На 20.01.2010 г. с протоколно 
определение е одобрено постигнатото между страните споразумение и 
производството по нохд е прекратено;  

► пп № 1554/2009 г. по описа на РП – Вр и дп № 774/2009 на РУ на 
МВР – Враца, образувано по чл. 339, ал. 1 и чл. 325 вр. ал.1, вр. 28, ал. 1 от 
НК. Внесен ОА на 25.11.2009 г. С протоколно определение от 10.03.2010 г. 
по нохд№ 1571/2009 г. ВрРС прекратява съд. пр-во и връща делото на РП- 
Враца за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Нов 
ОА от 30.04.2010 г. Делото е насрочено за 07.06.2010 г.; 

► вх. № 1672/2007, д № 533/2007 г. по описа на ВрРП, д № 390/2007 
по описа на РУ на МВР, за пр-е по чл. 234 в, ал. 1 – НК. ОА от 28.08.2007 г. 
С присъда от 05.11.2007 г по нохд № 1017/2007 г. ВрРС е постановил 
осъдителна присъда. По жалба на подсъдимия делото е разгледано от ОС – 
Враца. С решение № 45/10.01.2008 г. по внохд е отменил присъдата на 
ВрРС и е върнал делото на РП – Враца. Нов ОА от 14.07.2008 г. С 
разпореждане № 228/05.08.2008 г по нохд № 990/2008 г. ВрРС е прекратил 
съд. пр-во и е върнал делото на РП-Враца за отстраняване на допуснати 
нарушения. На 17.12.2008 г. е внесен нов ОА. С разпореждане № 
22/28.01.2009 г. по нохд № 1727/2008 г. е прекратено съд. пр-во и делото е 
върнато на РП.  С постановление от 24.06.2009 г.  дп е внесено за 
разглеждане във ВрРС с предложение по чл. 78а от НК. С решение от 
02.11.2009 г. ВрРС е признал подсъдимия за виновен и му е наложил 
административно наказание – глоба. По така постановеното решение има 
жалба от подсъдимия от 11.11.2009 г. ВрОС е отменил и върнал за ново 
разглеждане на ВрРС делото. С решение от 23.03.2009 по нахд № 87/2010 
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г. ВрРС е наложил глоба по чл.78а от НК. Решението е обжалвано пред 
ВрОС на 09.04.2010.  Във ВрОС е насрочено разглеждане на 29.04.2010 г.; 

► пп № 1060/2009 г. по описа на РП - Враца, дп № 542/2009 г. по 
описа на РУ на МВР – Враца за престъпление по чл. 196, ал. 1, т.2, вр. 195, 
т.3, 4 и 5, вр. с 194, ал.1, вр. с чл. 29, ал. 1, б „а” и „б” от НК, срещу 2 лица. 
Внесен ОА на 17.07.2009 г. С разпореждане № 543/14.08.2009 г. ВрРС по 
нохд № 1050/2009 г. е прекратил съд. производство и е върнал делото на 
РП – Враца за изпълнение на указанията на съда. На 18.09.2009 г. е внесен 
нов ОА. С присъда от 04.11.2009 г  по нохд №1246/2009 г. лицата са 
признати за виновни. Присъдата е обжалвана пред ВрОС.  

 
 

Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания 
период са общо 210 бр. От тях с осъдителни присъди по общия ред – 
115 бр., като 1бр. е протестирана, като протестът не е бил уважен. 
Оправдателните присъди по общия ред са 11бр., като 7бр. са били 
протестирани. 5бр. от протестите са били оставени без уважение, а 
2бр. от тях не са разгледани. Към момента на проверката на място се 
констатира, че същите вече са били разгледани и уважени от съда. 

Осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 371 и 
сл.НПК/ - 32 бр., като същите не са протестирани. Оправдателни 
присъди по реда на гл.ХХVП от НПК /чл.371 и сл.НПК/ - няма. 
Споразуменията в хода на съдебното следствие са 47 бр. 

Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/ са общо 214 бр. Одобрените от съда 
споразумения са 211 бр.,  3 бр. не са одобрени и са върнати на прокурора. 

 
Внесените в съда предложения по реда на чл. 375 НПК за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание при условията на чл.78а НК, през 2009 г. са 53 бр., като съдът е 
уважил предложенията по 22 бр. от тях и е върнал на РП – Враца 3 бр. По 
предложенията има оправдани 2 лица. 

За 2009 г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са 
общо 1013 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 7 бр., 
като има 2бр. предявени граждански искове от прокурор. Няма обжалвани 
съдебни решения. 

Приведените в изпълнение присъди общо за 2009 г. са 454 бр. 
Неприведени в срок присъди няма. Няма отлагания на изпълнението на 
наказанието. 

В РП – Враца има образувани прокурорски преписки и 
досъдебни производства, с предмет на престъпление недвижими 
имоти. 
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Прокурорски преписки: 
► пр. пр. 2385/30.07.2009 г., образувана на 03.08.2009 г. по чл. 209, 

ал.1 от НК. Разпоредена е проверка. Постановление за отказ за образуване 
на досъдебно производство от 16.09.2009 г., на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК; 

► пр. пр. 3895/09.12.2009г.  по чл. 308, вр. чл.316 от НК и по чл.309, 
вр. чл.316 от НК. С постановление от 19.02.2010 г. – изпратена по 
компетентност; 

► пр. пр. 3822/04.12.2009 г.  – разпоредена проверка за 
престъпление по чл.209, ал.1 от НК. С постановление от 16.12.2009 г. е 
отказано образуването на досъдебно производство; 

► пр. пр. 3225/22.10.2009 г.  – Постановление за отказ за образуване 
на досъдебно производство от 26.01.2010 г.; 

► пр. пр. 3937/11.12.2009 г.  - Постановление за отказ за образуване 
на досъдебно производство от 08.03.2009 г.  

   
Досъдебни производства:  
► пр. пр. 1044/2009г., ДП № 95/2009г. на ОД МВР-Враца – 

образувано на 13.07.2009г. срещу НИ за престъпление по чл. 309 ал.1 от 
НК. Постъпило е в РП – Враца след приключване на разследването на 
19.04.2010г. Наблюдаващ прокурор –С. Василева. Постигнато е 
споразумение от 19.04.2010г., внесено в съда за одобрение. Одобрено на 
26.04.2010г. споразумение № 97/10г. по нохд№ 612/10г. по описа на РС – 
Враца; 

► пр. пр. 164/2009г., ДП № 326/2009г. на ОД МВР-Враца – 
образувано на 22.01.2009 г. срещу НИ за престъпление по чл. 308 ал.1 от 
НК. Постъпило е в РП – Враца след приключване на разследването на 
23.06.2009г. Наблюдаващ прокурор –С. Динчев. С постановление от 
22.08.2009г. ДП е спряно, на основание чл. 244 ал.1 т.2 от НПК. 

► пр. пр. 418/2009г., ДП № 90/2009г. на ОД МВР-Враца – 
образувано на 31.03.2009г. срещу НИ за престъпление по чл. 209 ал.1 от 
НК. Постъпило е в РП – Враца след приключване на разследването на 
17.09.2009г. Наблюдаващ прокурор –С. Динчев. С постановление от 
25.09.2009г. ДП е спряно на основание чл. 244 ал.1 т.2, вр. ал.3, вр. ал.5 от 
НПК. 

► пр. пр. 4737/2006г., ДП №569/07г. на РП – Враца,  ДП № 
115/2007г. на РУ на МВР-Враца – образувано срещу ИИ за престъпление 
по чл. 211, пр.2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1 б.”а”, вр. чл. 26, ал. 1 от 
НК. Внесен обвинителен акт. Постановена е осъдителна присъда, която е 
била обжалвана и впоследствие отменена от ОС – Враца. Делото е върнато 
на РП – Враца на 12.05.2009г. След приключване на разследването същото 
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е постъпило в РП –Враца на 11.06.2009 г. Внесен обвинителен акт на 
12.08.2009г. Наблюдаващ прокурор –С. Динчев.  

Към момента на проверката делото се намира в РС – Враца, където е 
образувано НОХД № 1060/09г. Проведени до момента пет съдебни 
заседания, последното от които е насрочено за 03.06.2010г. 

 

ИЗВОДИ: 
 

1. От проверените на случаен принцип книги, регистри и дневници се 
установи, че се спазват указанията за воденето им, съгласно Правилника за 
организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Р 
България (ПОДАПРБ) и съответните указания на Върховна касационна 
прокуратура, като в някои от случаите липсват данни относно 
квалификацията на деянието, както и вида на акта, с който е приключила 
преписката (стр. 2 от настоящия акт). 

 2. Книгата за веществени доказателства на практика се явява разносна 
книга. Не се описва името и длъжността на лицето, предало и приело ВД в 
съда, а единствено и само номерът на дп и общо описание на 
съдържанието. Няма подписи на предал/приел.  

 3.  Програмата за случайно разпределение на делата се използва, като 
се изготвят протоколи за съответния ден и се съхраняват при 
административния ръководител. 

 4. От общия брой преписки – 3673 бр. за проверявания период, 
новообразуваните са 3299 бр., неприключилите и нерешени преписки от 
предходни години са 299 бр., което в процентно съотношение се явява 
добър показател.  

 5. Като причина за липса на окончателно произнасяне по образувани 
преписки от предходните години може да се посочи несвоевременното 
изпращане на преписките от РУ на МВР – Враца, макар и в някои от 
случаите от РП Враца да са изпращани многобройни напомнителни писма. 
Същото обстоятелство може да се отнесе и към преписките, по които има 
разпоредени предварителни проверки. Част от тях се задържат се задържат 
в РУ на МВР – Враца, въпреки писмата и напомнянията на наблюдаващите 
прокурори.  

6. Значителен е броят на наблюдаваните досъдебни производства – 
общо 3624 бр., като за проверявания период новообразуваните са 1824 бр. 
         7. Прави впечатление, че от общо решените от съда дела по 
внесните от РП - Враца обвинителени актове /195бр./, осъдителните 
присъди по общия ред са 115 бр., което представлява около 60 % от 
всички внесени ОА. Оправдателните присъди по общия ред са 11бр., 
което е около 5,6 % от решените дела, като по-голямата част от тях са 
и протестирани. От внесените в съда общо 214 бр. споразумения за 
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решаване на делото в досъдебно производство /чл.381 НПК/ не са 
одобрени около 1,5 %. От направения анализ може да се направи извод за 
постигнати добри резултати.  
        8. В РП – Враца се наблюдава значителен брой на приведените в 
изпълнение присъди – 454бр., всичките са в срок.  

    9. По проверените спрени дела срещу ИИ се установи, че лицата 
не се обявяват за ОДИ. Указанията на прокуратурата се изчерпват с 
това да бъде установено новото местонахождение на лицето. Не се 
указва в какъв срок делото да бъде докладвано относно това какви 
ОИМ са извършени до момента. Не се спазва заповедта на Главния 
прокурор № ЛС – 2403/15.06.2007 г. , т. 4 от която указва на всеки 2 месеца 
да се изготвя справка относно резултатите от предприетите издирвателни 
мероприятия по спрени досъдебни производства. Не се изискват справки 
по спрените дела от органите на полицията, което от своя страна води 
до риска да изтече абсолютната погасителна давност.  

 10. По преписките, по които има постановени откази за 
образуване на досъдебно производство липсват данни за връчване на 
копие от постановлението за отказ на заинтересованите лица.  
      11.  По отношение на внесените обвинителни актове в съда (общо 
195 бр) - 26 бр. са върнати, като 7бр. от тях са връщани повече от 
веднъж, което прави приблизително 13 % от общия брой внесени 
актове. 
      12.  За проверявания период от РП- Враца са заведени два броя 
искове от прокурора по чл.75 ал.3, вр. с ал.1 т.2 от СК (отм.), отнемане 
на родителски права, което е добър показател за упражняване на 
гражданско-съдебния надзор на прокуратурата. 
 13.  При плановата проверка на дейността на РП-Враца работата 
на прокурор Динчев се открои с постановените от него мотивирани 
актове, брой решени преписки и досъдебни производства.  
 

ПРЕПОРЪКИ:  
 
1. Да се отстранят посочените слабости относно воденето на книгите 

в РП - Враца. 
2. Веществените доказателства, иззети по делата, да се съхраняват 

съгласно изискванията на НПК. Да се изиска въвеждането на нова книга, 
която да се води по съответния образец, за да може да се установят ясно 
кои са лицата, предали/приели ВД и заеманите от тях длъжности; 

3. Да не се допуска спиране на наказателно производство срещу ИИ, 
без лицето да е обявено за ОДИ. Да се изискват от МВР, като се прилагат 
към делото документи, удостоверяващи това, както и номера и датата на 
телеграмата, с която лицата са обявени за ОДИ. 
 4. По спрените досъдебни производства срещу ИИ да се следи и 
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занапред стриктно (вкл. и чрез изпращане на напомнителни писма и 
сигнализиране на директора на ОД на МВР за евентуално привличане към 
дисциплинарна отговорност на съответния разследващ полицай, който не е 
изпълнил указанията на прокуратурата относно провеждането на ОИМ по 
издирването на лицата, обявени за ОДИ), като се изисква от органите на 
МВР да изпращат в прокуратурата обратна информация за резултатите.  

5. Административният ръководител, в рамките на своите 
възможности, да създаде организация за наблюдение и контрол върху 
делата на производство от предходните години, с цел предотвратяване на 
евентуално прекратяване поради изтекла абсолютна давност.  

 6. Административният ръководител, в рамките на своите 
правомощия, да създаде организация за наблюдение и контрол върху 
спрените дела срещу Известен извършител, с цел своевременното им 
приключване. 

7.Административният ръководител, с цел постигане на по-високи 
показатели, да обърне внимание на магистратите от РП Враца при 
изготвянето на обвинителните актове да се взимат мерки за недопускане на 
процесуални нарушения, водещи до прекратяването на делата в съдебна 
фаза и връщането им от съда на прокуратурата за доразследване.  
 8. Да продължат добрите практики, констатирани при проверката.  
 9.Окръжният прокурор да прецени съгласно инстанционния надзор и 
да вземе отношение по т.1, т. 2  и т.11 от изводите, направени в акта. 
        10. Да се проведе беседа със служителите на РУ на МВР- Враца 
относно проблемите, посочени в т.5 от изводите на настоящия акт. 
        11.Да се проведе беседа със разследващите полицаи относно 
подреждането на приключило досъдебно производство, преди 
изпращането му на наблюдаващия прокурор.  

 
 
Настоящият акт да се изпрати на РП – Враца, Окръжна прокуратура-

Враца  и на Висшия съдебен съвет. 
 
 

 
    
                                                                      ИНСПЕКТОР : 
 
                                                                                                Ал. МУМДЖИЕВ 
 
 
 

 


