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                        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

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

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА 
СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
 

 
А   К   Т 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА 
В ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – 

ГРАД  ВИДИН 
 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2010г. и Заповед № 13/ 09.02.2010г. 
на Главния инспектор. 

Екип – Съгласно Заповед № 13/ 09.02.2010г. на Главния инспектор 
плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор Александър 
Мумджиев и експерти – Тамара Кочева и Иван Тенчев. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 
организацията на административната дейност на следствения отдел, на 
организацията на образуването и движението на делата в отдела, както и 
приключването им в установените срокове, анализ на приключените дела в 
следствения отдел 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. Щатна и административна осигуреност 

Окръжен следствен отдел в ОП – Видин се помещава в сградата на  
ОД на МВР – Видин, на последния етаж.  
          Утвърдената щатна численост за 2009г. е 14 бр., от които 8 
следователи (вкл. със завеждащият отдел) и съдебни служители – по щат 6, 
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назначени – 5, като двама от тях заемат по ½ щатна бройка. Има една 
незаета щатна бройка за следовател.  
 В ОСлО в ОП– Видин са въведени информационни и деловодни 
програми – НБД „Население”, АПИС, Обучение на магистрати, ЦИССС. 
 Въведен е “случайния принцип” на разпределение на делата и 
следствените поръчки. Няма въведена специализация на следователите 
според вида на разследваните дела. 

В ОСО в ОП – Видин се водят всички необходими следствени и 
деловодни регистри, като: регистър на досъдебни производства – 
новообразувани, върнати, възобновени, спрени; регистър входяща и 
изходяща кореспонденция; електронен регистър – ЦИССС, служебни 
бележки, следствени поръчки; азбучници. По собствена преценка се водят 
2 дневника. Два дневника се водят на електронен носител. 

 
Проверени на случаен принцип бяха следните книги: 

► Входящ регистър   
► регистър на досъдебните производства  
► регистър входяща и изходяща кореспонденция  
 
 Беше констатирано, че книгите се водят добре и съгласно 
изискванията.  
 
2. Разследвани ДП 
   
 Общият брой следствени дела на производство през 2009г. са 97. 
Средната натовареност на следовател е била 16.2 бр. От тях образувани 
през периода са 9бр., превъзложени - 3бр. ДП или общо – 12бр. ДП. 
Образувани през предходни периоди са 44бр., възобновени – 41бр. От тях 
срещу ИИ- 81бр. и срещу НИ- 16бр. 
 Делата, разследвани в двумесечния срок са 64бр.; в срок, продължен 
от прокурора- 28бр.; в срок, продължен от Главния прокурор – 4бр. Дела 
извън срок - 1 бр. 
 Привлечените лица за 2009г. са били 20бр., като няма лица с МН 
“Задържане под стража”. Постановленията за привличане на обвиняемо 
лице се докладват на наблюдаващия прокурор.   
 

    3. Приключени ДП 
  
 Общият брой приключени досъдебни производства през 2009г. са 
79бр. ДП. От тях в двумесечен срок са 56бр.; в срок, продължен от 
прокурора – 19; в срок, продължен от Главния прокурор – 3.  Досъдебни 
производства, извън срок  - 1бр. 
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Върнатите от прокуратурата дела на основание чл.242 ал.2 от НПК са 
7 бр., като указанията на прокуратурата са изпълнени в срок. 

Приключените дела с мнение за съд са 14бр., с мнение за 
прекратяване са 27бр., с мнение за спиране –  38бр. От тях според датата на 
образуване : новообразувани през периода са 7бр., образувани през минали 
периоди – 42 бр. Възобновени са 30 бр. 

Приключените дела на специален надзор и на специален отчет (по 
стария ред) са 2 бр. Приключени дела с голям обществен интерес – няма. 
  
 4. Останали неприключени ДП в края на периода 
 Общият брой неприключили ДП за 2009г. са 18бр. ДП. От тях 
новообразувани са 5бр.,  стари – няма. Възобновени са 13 ДП. От тях 
срещу известен извършител са 17бр., а с неизвестен извършител – 1бр. В 
двумесечния срок на производство са 8бр. ДП, в срок продължен от 
прокуратурата – 10бр., като извън срока - няма. Няма обвиняеми по тях с 
взета мярка “Задържане под стража”.  
  ДП на специален надзор и на специален отчет (по стария ред) - няма, 
както и няма ДП с голям обществен интерес. 
  
 5. Работа по спрени ДП 
 Броят на спрените ДП в края на 2009г. са 57, като срещу ИИ е 34 и  
срещу НИ- 23. 
 Новообразувани през периода са 3 бр., а образувани през предходни 
периоди са 54бр. 
 18 броя ДП се намират при следователите от Окръжен следствен 
отдел – Видин. Част от останалите, образувани срещу ИИ се съхраняват в 
съответната наблюдаваща прокуратура, а тези образувани срещу НИ са 
изпратени в РУ на МВР за издирване. Няма дела с неустановено 
местонахождение.  
 Всички лица по делата, спрени срещу ИИ, са обявени за ОДИ. 
 Има едно спряно ДП на специален надзор на основание чл.244 ал.1 
т.3 от НПК. 
 Спрени дела с голям обществен интерес също няма. 
 На случаен принцип бяха проверени следните дела: 
 
 ► сл. дело № 236/1998г. срещу обвиняемо лице, образувано по чл. 
195 ал.2, вр. ал. 1 т.3 и т.4 от НК. Спряно през 1999г. По делото има 
приложени писма с оглед установяване на лицето. Възобновено на 
11.02.2010г. Делото е в срок. 
 ►  сл. дело № 1/08г. срещу обвиняемо лице, образувано по чл. 201 от 
НК. Спряно на 04.09.2009г. Възобновено на 11.02.2010г.  
 ►  ДП № 79/04г. срещу НИ, образувано по чл. 278б (изм.) от НК. 
Спряно на 11.06.2009г. Възобновено на 11.02.2010г.  
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 ►  сл. дело № 63/03г. срещу обвиняемо лице, образувано по чл. 256 
от НК. Спряно на 26.03.2007г. поради отсъствие на обвиняемото лице. 
Възобновено на 08.01.2010г.  
 ►  сл. дело № 303/02г. срещу обвиняемо лице, образувано по чл. 212 
ал.1 от НК. Спряно на 27.02.2008г. поради обстоятелството, че 
местонахождението на обвиняемото лице е неизвестно. Възобновено на 
08.02.2010г.  
 ►  сл. дело № 2/09г. срещу обвиняемо лице, образувано по чл. 343б 
от НК. Спряно на 08.09.2009г. за установяване и издирване на обвиняемото 
лице. Възобновено на 12.02.2010г.  
 ►  сл. дело № 211/04г. срещу НИ, образувано по чл. 195 от НК. 
Спряно на 25.04.2005г. Възобновено на 12.02.2010г.  
 Делото е преобразувано от дознание в предварително производство с 
постановление на РП – Кула от 27.05.2004г. на осн. чл. 180 ал.1, чл.409 ал.2 
изр. 2-ро от чл.411 ал.1 т.7 от НПК (отм.). 
 ►  сл. дело № 107/05г. срещу обвиняемо лице, образувано по чл. 257 
от НК(отм.). Спряно на 08.06.2006г. на осн. чл. 244 ал.1 т.1, вр. чл.25 т.2 
НПК. Възобновено на 28.01.2010г. 
 ►  сл. дело № 204/04г. по описа на ОСлС – Видин срещу обвиняемо 
лице, образувано по чл.201 от НК. Спряно на 13.03.2009г. заради свидетел. 
Възобновено на 05.02.2010г.  
  ►  сл. дело № 317/02г. срещу обвиняемо лице, образувано по чл.212 
от НК. Спряно на 25.06.2009г. Възобновено на 11.01.2010г.  
 ►  сл. дело № 272/02г. срещу обвиняемо лице, образувано по чл.209 
от НК. Спряно на 28.12.2009г. Възобновено на 04.02.2010г.  
 ►  сл. дело № 12/09г., пр. пр. № 2582/09г. по описа на РП -Видин 
срещу обвиняемо лице – служител на МВР – Видин по чл.345 от НК. 
Делото е в срок. (следовател Иван Иванов)  
 ►  сл. дело № 4/02г., пр. пр. № 513/03г. по описа на ОП -Видин 
срещу обвиняемо лице по чл. 255 от НК. Делото е в срок. (от самото 
начало е разпределено на следовател Иван Иванов)  
 ►  сл. дело № 400/00г., пр. пр. № 3743/00г. по описа на РП -Видин 
срещу обвиняемо лице по чл. 257 (чл.256)от НК. Делото е в срок. 
(разпределено на следовател Иван Иванов от 29.03.2007г.)  
 ►  ДП № 205/02г. по описа на ОСлО в ОП - Видин, образувано по 
чл.195 от НК. През април 2002г. множество дознания срещу НИ са били 
обединени и преобразувани в сл. дело, т.к. извършителите са били 
наркомани. Делото е било спряно. При следовател Лидия Филипова е от 
12.06.2007г. Провеждани са следствени действия. Делото е в срок. 
Последно е възобновено на 25.01.2010г. 
 ►  ДП № 386/02г. по описа на ОСлО в ОП - Видин, започнато  по чл. 
282 от НК срещу служител на банка. На следовател Филипова е възложено 
на 19.01.2006г. Частично е било прекратено на 25.06.2007г. ОП – Видин го 
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изпраща по компетентност на РП – Видин. Преобразувано е било по чл.310 
от НК. РП – Видин изпраща делото за продължаване на разследването на 
ОСлО – Видин. Сроковете са продължавани регулярно. Делото е било 
спряно за издирване на свидетел. Възобновено на 28.01.2010г. с указания 
да се разпитат двама свидетели. До момента няма привлечено обвиняемо 
лице.  
 ►  сл. дело  № 5/09г. по описа на ОСлО в ОП - Видин, образувано от 
следовател Филипова по чл. 301 от НК срещу НИ (граничен полицай). 
Няма привлечен обвиняем към момента. Делото е частично прекратено 
срещу полицая. Парите са конфискувани в полза на държавата. 
Преобразувано по чл.309 от НК срещу НИ.  
 ►   сл. дело  № 178/02г. по описа на ОСлО в ОП - Видин, образувано 
по чл. 212 от НК – измама с пари от фонд „Земеделие”. Деянието е 
извършено през 1998г. Извършителят е напуснал страната и се намира 
извън пределите й, видно от докладна от 2002г. Делото е било спряно през 
2004г. През 2006г. са дадени указания за предприемане на мерки за 
възобновяване на делото. През октомври 2007г. МВР уведомява 
следствието, че лицето живее в Италия. През декември 2007г. лицето е 
обявено за ОДИ. Лицето до момента не е привлечено като обвиняем. По 
делото е разпитан един свидетел, представител на фонд „Земеделие”, 
кметът не е разпитан, тъй като е починал. Възобновено на 12.06.2007г. и 
възложено на следовател Филипова. Последно е възобновено на 
08.02.2010г. Доказано е, че няма засяти площи, а лицето е получило пари 
от банката.  
 При следовател Филипова се намират 2 спрени дела: 
 ►   сл. дело  № 39/01г. по чл. 255 и чл.256 от НК. Деянието по 
твърдение на данъчните е извършено през 1997г. и 1999г. 
 ►    сл. дело  № 72/01г. по чл. 255 и чл.256 от НК. Деянието е 
извършено през периода 1999г. -  2000г.  
 И по двете има привлечени обвиняеми лица.  
 
 6. Съхраняване на веществените доказателства 
 

Окръжен следствен отдел в ОП – Видин има обособено помещение – 
склад за съхранение на веществени доказателства. Завеждащият 
административна служба отговаря за веществените доказателства. Води се 
регистрационен дневник на веществените доказателства, който се 
съхранява от завеждащия склада. Дневникът съдържа входяща и изходяща 
част – общо 11 графи. Следователите предоставят незабавно иззетите ВД, 
заедно с предварително изготвен опис, на завеждащия склада за ВД в 
отдела. След проверка по описа, завеждащият склад етикетира ВД, 
попълва дневника, изготвя и предоставя на следователя приемо-
предавателен протокол, който се прилага към материалите по досъдебното 
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производство. При приключване на разследването с мнение за предаване 
на съд, завеждащият склада подготвя ВД за изпращане в прокуратурата, 
като изготвя опис в 5 екземпляра.  

 

ИЗВОДИ:  
 
1. Натовареността на следствената служба е намаляла в сравнение с 

предходни години. Разследвани са 97 производства, от които са 
приключени 79. Новообразувани през проверявания период са 9 ДП и 3бр. 
възложени от други отдели, което е също показател за натовареността в 
отдела. 

2. От проверените книги се установи, че същите са прономеровани и 
прошнуровани,  водят се и се попълват коректно и стриктно. 

3. Всички дела на производство в ОСлО – Видин са в срок. 
Процесуалните срокове се спазват стриктно от всички следователи. 

4. ОСО в ОП - Видин разполага с добра материална база. 
5. ОСО в ОП – Видин е установил добро взаимодействие с Областна 

дирекция на МВР, Областно звено „Охрана” и съдилищата от Видински 
съдебен окръг. Провеждат се съвместни съвещания. Налице са нуждите от 
провеждане на по–чести такива за анализиране на причините за върнатите 
дела, за приемането на общи практики при решаването на възникващи 
проблеми. Наблюдават се случаи на приключени за съд досъдебни 
производства при спазени стриктно от следователя изисквания при 
привличането на обвиняем и предявяване на разследването, с утвърдени от 
прокурора действия, които впоследствие са прекратени или върнати с 
допълнителни указания.  

6.Проверена беше дейността на следовател Валентин Найденов, като 
бяха констатирани пропуски в организацията на дейността му по 
конкретни дела, а именно продължително „кухо” разследване по деяния 
без фактическа и правна сложност. Такова е сл.дело №197/03г., по описа на 
ОСО,по чл.195 НК. Същият не е натоварен с дела. 

7.Проверката установи много добри резултати и теоретична 
подготвеност на следовател Диана Дамянова при ОСО.По всичките си дела 
работи задълбочено, проактивно и извършва действия по разследването 
повече от указаните и от прокурор.Работи по дела с фактическа и правна 
сложност, включително и стопански такива. 
 

ПРЕПОРЪКИ: 
 

1. Да се предприемат съвместно с Окръжния прокурор на Видин 
действия, целящи правилното организиране на съвместната работа и 
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анализиране на причините, водещи до прекратяване или връщане на 
досъдебните производства с конкретни указания. 

2. Съвместно с Окръжния прокурор на гр. Видин да се предприемат 
необходимите мерки с цел обезпечаване участието на следователите в 
ОСО в ОП – Видин в семинари и други форми на обучение по инициатива 
на Националния институт на правосъдието. 

3. Да продължат добрите практики, констатирани при проверката. 
4. Окръжният прокурор, по своя преценка  на основание чл.54,ал.1,т.7 

ЗСВ да направи предложение пред ВСС за поощрение на следовател 
Диана Дамянова с отличие по смисъла на чл.303,ал.2,т.1 ЗСВ-
„служебна благодарност и грамота”. 

5. Окръжният прокурор и ръководителят на ОСО на основание 
чл.58,ал.2-4 ЗСВ да наблюдават дейността на следовател Валентин 
Найденов,за срок от три месеца,с оглед подобряване на дейността си. 

 
Настоящият акт да се изпрати на Окръжния прокурор на гр.Видин, 
на ръководителя на ОСО при ОП-Видин, както и да бъдат запознати 
следовател Диана Дамянова и следовател Валентин Найденов. 

 
   
 
 
 

            ИНСПЕКТОР: 
 

                         Ал. МУМДЖИЕВ  


