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А   К   Т 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА – ГРАД КОЗЛОДУЙ 

 
   
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 10.05. – 14.05.2010г.  

Екип – Съгласно Заповед № 71/03.05.2010 г. и Заповед № 
81/21.05.2010 г.към нея на Главния инспектор плановата проверка се 
осъществи в екип, включващ инспектор Александър Мумджиев и експерти 
– Тамара Кочева 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. Козлодуй се помещава в една  сграда с РС 

– Козлодуй, която е общинска собственост. Помещенията не са в добро 



състояние и с оглед на това, че сградата е стара, те не отговарят на 
задължителните санитарни и безопасни условия на труд. Същите не са 
достатъчно. Деловодството, състоящо се от шест съдебни служители, се 
помещава в едно помещение. Прокурорите и служителите нямат осигурена 
нормална материална база за работа. Предстои преместване на 
прокуратурата и съда в нова сграда, която е готова. Обезпечеността с 
компютърна техника е на добро ниво. 

В РП –Козлодуй веществените доказателства се съхраняват съгласно 
ПОДАПРБ. Със заповед на административния ръководител на РП – 
Козлодуй е определена тричленна комисия в състав от служители към 
прокуратурата, които извършват проверка налице ли са всички веществени 
доказателства, вписани във водената за целта книга, съхраняват ли се 
правилно. След извършване на проверката, комисията изготвя протокол, 
екземпляр, от който се съхранява в деловодството като приложение към 
книгата за ВД. 

Щатната численост на прокурорите към РП – Козлодуй  е 4 
прокурори (в това число и административен ръководител), като от тях 
работили през годината са 3бр. Няма незаети щатни бройки за прокурори. 
През проверявания период е имало един командирован прокурор в РП – 
София, считано от 09.02.2009 г.  

Общият брой на съдебните служители е 6 (шест) бр., като незаети 
длъжности няма. 

В Районна прокуратура - Козлодуй 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. По собствена преценка се водят описна книга за възобновени 
дела, искания за продължаване срока по досъдебните производства (до 
Главен прокурор), за дела, получени по компетентност; дела, върнати от 
съда; потвърдени и отменени актове; отстранени разследващи органи по 
досъдебни производства; обжалвани постановления; протоколи за 
одобряване от КРС /претърсване и изземване/; предложения за кумулация; 
искания за задържане до 72 часа; дневник – административно-съдебен 
надзор. Всички книги, регистри и дневници в РП – Козлодуй се водят на 
хартиен носител, като водени на електронен носител са база данни за 
движения на досъдебни производства и преписки по следствения надзор. 
 
 Бяха проверени на случаен принцип следните книги: 

► 3 бр. тетрадки, водени за пощенска кореспонденция, съответно за 
периодите: 18.09.2008 – 24.02.2009 г.; 25.02.2009-22.07.2009 г.; 23.07.2009 
г. – 08.02.2010 г. Същите са водени съгласно указанията, но не са 
прошнуровани и прономеровани; 

 



► Книга за задържаните лица в досъдебното производство – 
води се от 1993 г., съдържа всички необходими реквизити, но се състои 
както от залепени, така и от откъснати и добавени листа.  
 

► Книга за веществените доказателства – води се от 2006 г., не 
съдържа всички необходими реквизити, не е  прошнурована и 
прономерована. В книгата не се съдържа информация относно мястото за 
съхранение на веществените доказателства, лицето, което ги е предало, 
длъжността му и подписа му, както и печат на съответния орган. 
 

► Описна книга на следователя и органите на дознанието 3 бр. – 1-
ва - започната на 05.01.2009 г. – до пореден № 272, води се редовно, 
съдържа всички необходими реквизити, не е прошнурована и 
прономерована. Не е приключена по надлежния ред;  2-ра книга – от № 273 
до № 574/2009 – прошнурована, но не е прономерована, не съдържа печат 
и подпис на адм.секретар, водена е редовно, и е отразено приключването й; 
3-та – от № 575/2009 от 12.2009 г., водена е редовно, не е прошнурована и 
прономерована;  
 

► Книга за внесени актове в Козлодуйски РС, като в нея в отделни 
раздели се отразяват: внесени обвинителни актове – по списък, както и 
предложенията по чл.78а от НК, обжалвани постановления, протоколи за 
одобряване от съда, предложения за кумулация, искания за разкриване на 
банкова тайна, искания за задържане под стража, протести, внесени в съда 
веществени доказателства; 
 

► Входящ дневник за 2009 г. – започнат на 05.01.2009 г., 
прошнурован, но не е прономерован, няма печат и подпис на адм. секретар. 

► Книга за присъдите – води се от 01.01.2009 г., съдържа всички 
необходими реквизити, води се редовно, не е прошнурована и 
прономерована; 
 

► Книга за делата, върнати за допълнително разследване – води се 
от 2006 г., съдържа всички необходими реквизити, не е прошнурована и 
прономерована, съдържа само инициали на прокурорите, които са върнали 
преписките, но не и подписите им; 
 

► Азбучник молби - започнат на 02.01.2008 г. – съдържа всички 
необходими реквизити, не е прошнурован и прономерован; 
 



През проверявания период са издадени общо 38 заповеди и 
разпораждания на административния ръководител по организацията на 
дейността на РП –Козлодуй, както следва: 
 - по указание на Главния прокурор – 6 бр.; 
 - по собствена преценка – 32 бр. 
 Прокурорите ползват в работата си правна програма Сиела и 
деловодни програми – УИС, предоставени от ВКП.  
 Случайният принцип на разпределение на делата се спазва, като за 
целта се използва програмният продукт „Law Choice”(версия 3.3).  
 Организацията на дейността по водене на статистиката в РП - 
Козлодуй се извършва съгласно указанията на ВКП. Издадени са заповеди 
от ОП – Враца във връзка със създаване на организация за изготвяне на 
отчетните доклади. Изготвят се ежемесечни, тримесечни, шестмесечни 
аналитични справки. Проведени са съвещания в ОП – Враца. 

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

По отношение на извършените проверки в РП – Козлодуй - в края на 
всяка година се извършва ревизия от ОП – Враца по различните видове 
надзори, като до момента не са констатирани нарушения в дейността на 
прокуратурата и не са давани препоръки и предложения за тяхното 
отстраняване.   

     За проверявания период магистратите и съдебните служители в РП – 
Козлодуй са участвали в обучения, както следва: 

  - Зам. районен прокурор Плешоева е участвала в проведен семинар 
на тема: „Ролята на институциите, компетентни във връзка с 
подпомагането и компенсацията на пострадали от престъпления, за 
реализиране правата на пострадалите”, проведен в гр. Плевен; 

     - Проведено обучение – компютърна грамотност по проект 
„Специализирано компютърно обучение на прокурори и съдебни 
служители от прокуратурата  на РБългария и са получили сертификат ИТ-
карт ; 

 - Обучение в два етапа за УИС на съдебни служители. 
  

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 707 бр, като от тях 
новообразувани са 618 бр. и 89 бр. останали от предходни периоди. 
Решените през периода преписки са 607 бр. 
 По 396 бр. от образуваните преписки РП - гр. Козлодуй е 
постановила отказ за образуване на досъдебно производство.  От тях са 
обжалвани 21 бр., от които потвърдени 18 бр. и отменени 3 бр. 



          През отчетния период по 202 бр. от постъпилите за решаване 
преписки РП-Козлодуй е образувала досъдебни производства. Изпратените 
по компетентност на друга прокуратура преписки са 9 броя. Прекратени с 
резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.2006 г. на Главния прокурор на 
Република България по възлагането, извършването и приключването на 
предварителните проверки, както и реда за тяхното продължаване – няма.  

    Общият брой на останалите нерешени преписки през проверявания 
период е 100 бр., от които нерешени в едномесечен срок са 46 броя. 
Нерешени в тримесечен срок, с разрешение на административния 
ръководител  са 51бр.. Нерешени преписки в тримесечен срок без 
разрешение на административния ръководител няма. Нерешени в 
шестмесечен срок – с разрешение на Главния прокурор е 1бр. Няма 
преписки, които са нерешени в шестмесечен срок без разрешение. 
Нерешени преписки в над шестмесечния срок е 1бр. 

В РП – Козлодуй има 1бр. нерешена преписка, образувана  в 
предходни години – пр.№934/2008г., образувана на 24.09.2008г. На 
15.10.2008г. преписката е постъпила в прокуратурата с мнение за 
прекратяване, след това с постановление от 20.10.2008г. е върната за 
допълнителна проверка, изготвени са напомнителни писма, не са 
изпълнени указанията на наблюдаващ прокурор и е съществувала 
обективна невъзможност да се снемат сведения от жалбоподателя, който е 
италиански гражданин, без адрес в РБългария и с непосочен адрес в Р 
Италия.  

През проверявания период няма преписки на специален надзор. 
 

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 694 
бр., като образувани през този период са 539 бр. Образувани в предходни 
години са 155 бр.  
 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 524 бр.  

Неприключените досъдебни производства от разследващия 
орган в сроковете по чл. 234 от НПК са 169 бр., като 2бр. са 
образувани в предходна година.  

Приключени досъдебни през проверявания период от 
разследващ орган, намиращи се за произнасяне при прокурор – няма. 

През 2009 г. са образувани 62 бр. бързи производства, от които 
приключени в срока по чл.356, ал.5 от НПК са 6 бр. За останалите 56 бр. е 
постановено разследването да се извърши по общия ред. В РП – Козлодуй 
няма образувани незабавни производства.  



Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ са 27 бр., по 1 бр. ДП 
прокурорът сам е извършил необходимите действия.  

Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 285 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 275 
бр., а спрени срещу известен извършител са 10 бр. По всички спрени 
наказателни производства са лицата са обявени за ОДИ, като на  всеки 6 
месеца от РУ на МВР - Козлодуй се изисква справка дали лицето е 
издирено и съответно са отпаднали основанията за спиране на 
производството.  

Проверени на случаен принцип спрени дела:  
 
 

►д.п. 44/2001 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 88/2001 г. – 
з.м.404/2000 г. по описа на РПУ – Козлодуй – по чл. 209, ал. 1 – НПК – 
спряно с постановление от 17.03.2010 г. на р.п. М.Н. – на осн. чл. 25,  т. 1 - 
поради заболяване на подследствения; 

►д.п. 593/2008 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 811/2008 г. – з.м. 
636/2008 г. по описа на РПУ – Козлодуй – по чл. 311, ал. 1 – НК. С 
постановление от 11.11.2009г , на основание чл. 25, т.2 от НПК е спряно; 

►д.п. 425/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 756/2009 г. – з.м. 
498/2009 г. по описа на РПУ – Козлодуй – по чл. 129 – НК. С 
постановление от 21.12.2009 г. е спряно, поради отсъствието от страната на 
важен свидетел по делото, за когото е поискан разпит пред съдия – 
лекарят, извършил преглед на пострадалия; 

►д.п. 63/1999 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 725/1998 г. – сл.д. 
103/1999 г. по описа на ОСлС – Враца – по чл. 311, ал. 1 – НК. С 
постановление от 30.03.2009г , на основание чл. 25, т.2 от НПК е спряно, 
поради обстоятелството, че лицето, срещу което е образувано 
производството е напуснало страната; 

►д.п. 298/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 701/2009 г. – з.м. 
352/2009 г. по описа на РПУ – Козлодуй – по чл. 345– НК. С 
постановление от 17.12.2009г. , на основание чл. 244,  ал. 1, т. 3   от НПК е 
спряно поради отсъствие от страната на важен свидетел по делото от 
страната; 

►д.п. 325/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр.  762/2008 г. – РП – 
Козлодуй, з.м. 120/2009 г. по описа на РУ – Кнежа – по чл. 308, ал. 1 – НК. 
С постановление от 10.12.2009 г , на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК е 
спряно, поради отсъствие от страната на важен свидетел; 

►д.п. 577/2008 г. по описа на РП – Козлодуй, д. № 642/2008 г. описа на 
РУ на МВР– Козлодуй – по чл. 311, ал. 1 – НК. С постановление от 26.11. 
2009 г. наказателното производство е било спряно, на основание чл. 25, т.1 



от НПК. Възобновено, с постановление от 15.02.2010 г., тъй като са били 
налице данни, че лицето, за което са били събрани данни, че е извършило 
престъпление от общ характер, е починало. С постановление от 11.03.2010 
г., на основание чл. 24, ал. 1, т. 4 от НПК нп е прекратено. 

►д.п. 312/2001 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 516/2001 г. – з.м. 
324/2001 г. по описа на РУ на МВР – Козлодуй – по чл. 311, ал. 1 – НК. С 
постановление от 11.11.2009г , на основание чл. 25,  т.1 от НПК е спряно. С 
постановление от 12.02.2010 г. нп е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, 
т. 4 от НПК. 

►сл.д 15/2006 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 172/2005 г. по описа 
на РП – Козлодуй – по чл. 311, ал. 1 – НК. С постановление от 30.03.2010 
г., на основание чл. 24, ал. 1, т.4 от НПК е прекратено спрямо един от 
извършителите и на основание чл 25, т. 1 от НПК е спряно, спрямо другите 
2ма. 

►д.п. 455/2007 г. по описа на РП – Козлодуй,  пр.пр. 970/2006 и № 
397/2007 г. по описа на ОД на МВР – Враца – по чл. 211, ал. 1 – НК, срещу 
7 лица. С постановление от 08.06.2009 г., на основание чл. 25,  т.2 от НПК 
е спряно. 
 

Възобновените наказателни производства през проверявания период 
са 19 бр., от които образувани през проверявания период са 4 бр, а в 
предходни години – 15 бр. 

     Прекратените наказателни производства за 2009 г. са общо 277 бр. 
От тях  обжалвани пред съда са 2 бр., като съдът е потвърдил и двете 
постановления за прекратяване на РП - Козлодуй.  Обжалвани 
постановления пред по-горните прокуратури са 2 бр., като и двете 
постановления са били потвърдени, служебно отменени от по-горните 
прокуратури – няма. Прекратените поради изтекла давност  са 211 бр. 
Копия от постановлението за прекратяване се изпращат с препоръчани 
писма с обратна разписка на виновното лице и на пострадалия. 

     На случаен принцип бяха проверени следните прекратени 
наказателни производства,  

►Постановление от 27.02.2009 г. за прекратяване наказателно 
производство по д.п. 14/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 
1089/2008 г, зм № 13/2009 г. на РУ на МВР – Козлодуй. Образувано на 
07.01.2009 г. срещу НИ, за извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 от 
НК. Прекратено на основание чл 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 

►Постановление от 13.11.2009 г. за прекратяване наказателно 
производство по д.п. 393/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 
871/2009 г, зм № 472/2009 г. на РУ на МВР – Козлодуй. Образувано на 
02.10.2009 г. срещу НИ, за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б „б”, 
пр.2 от НК, във връзка с чл. 2, ал. 1 от НК. Прекратено на основание чл 24, 
ал. 1, т. 1 от НПК. 



►Постановление от 11.11.2009 г. за прекратяване наказателно 
производство по д.п. 358/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 
804/2009 г, зм № 422/2009 г. на РУ на МВР – Козлодуй. Образувано на 
11.09.2009 г. срещу НИ, за извършено престъпление по чл. 129 от НК. 
Прекратено на основание чл 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 

►Постановление от 19.05.2009 г. за прекратяване наказателно 
производство по д.п. 113/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 
275/2009 г, д № 119/2009 г. на РУ на МВР – Козлодуй. Образувано на 
24.03.2009 г. срещу НИ, за извършено престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от 
НК. Прекратено на основание чл 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Изпратено на 
началника на РУ на МВР – Козлодуй за ангажиране на АНО на виновното 
лице за извършено адм.нарушение по чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 150 а, ал. 1 – 
ЗДвП. 

►Постановление от 27.02.2009 г. за прекратяване наказателно 
производство по д.п. 580/2008 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 
1202/2008 г, д № 638/2008 г. на РУ на МВР – Козлодуй. Образувано на 
22.12.2008 г. срещу НИ, за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б” 
от НК. Прекратено на основание чл 24, ал. 1, т. 9 от НПК. 

►Постановление от 30.11.2009 г. за прекратяване наказателно 
производство по д.п. 252/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 
611/2009 г, д № 296/2009 г. на РУ на МВР – Козлодуй. Образувано на 
01.07.2009 г. срещу НИ, за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „а” 
и „б”, пр. 2 от НК. Прекратено на основание чл 24, ал. 1, т. 9 от НПК (във 
вр. с чл. 343, ал. 2 от НПК). На 30.11.2009 г. е изготвено предложение от 
РП – Козлодуй до н-ка на РУ на МВР – Козлодуй за търсене на АНО от 
виновното лице за извършено от него АН на осн. чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.  

►Постановление от 20.11.2009 г. за прекратяване наказателно 
производство по д.п. 305/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 
500/2009 г, зм № 375/2009 г. на РУ на МВР – Козлодуй. Образувано на 
17.08.2009 г. срещу НИ, за извършено престъпление по чл. 129 от НК. 
Прекратено на основание чл 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 

►Постановление от 12.11.2009 г. за прекратяване наказателно 
производство по д.п. 219/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 
369/2009 г, зм № 264/2009 г. на РУ на МВР – Козлодуй. Образувано на 
12.06.2009 г. срещу НИ, за извършено престъпление по чл. 144, ал.3, във 
вр. с ал.1 от НК. Прекратено на основание чл 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 

►Постановление от 14.01.2009 г. за прекратяване наказателно 
производство по д.п. 386/2008 г. по описа на РП – Козлодуй, пр.пр. 
866/2008 г, № 448/2008 г. на РУ на МВР – Козлодуй. Образувано на 
29.08.2008 г. срещу виновно лице, за извършено престъпление по чл. 343, 
ал. 1, б „а” от НК. Прекратено на основание чл 24, ал. 1, т.   9 от НПК (във 
вр. с чл. 343, ал. 2 от НПК). 

 



Постановени откази, проверени на случаен принцип: 
►Постановление от 09.04.2009 г. за отказ да се образува досъдебно 

производство по пр. 355/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, № 64/2009 г. 
на ДГС – Оряхово. Преписка на ДГС – Оряхово е изпратена по 
компететност на РП – Козлодуй, за ангажиране на наказателна отговорност 
и образуване на наказателно производство по чл. 235, ал. 1 от НПК. 
Отказано е на основание чл 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

►Постановление от 09.07.2009 г. за отказ да се образува досъдебно 
производство по пр. 218/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, № 5499/2009 г. 
на РУ на МВР – Козлодуй. В постановлението не е отразено за какво 
престъпление от общ характер е извършена проверка от органите на РУ на 
МВР - Козлодуй. Отказано е на основание чл 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

►Постановление от 28.04.2009 г. за отказ да се образува досъдебно 
производство по пр. 104/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, № 1641/2008 г. 
на РУ на МВР – Козлодуй, с оглед данни за извършено престъпление по 
чл. 234 в от НК. Отказано е на основание чл 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

►Постановление от 09.10.2009 г. за отказ да се образува досъдебно 
производство по пр. 617/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, № 7111/2009 г. 
на РУ на МВР – Козлодуй, с оглед данни за извършено престъпление по 
чл. 206 в от НК. Отказано е на основание чл 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

►Постановление от 25.05.2009 г. за отказ да се образува досъдебно 
производство по пр. 368/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, № ж2/2009 г. 
на РУ на МВР – Козлодуй, с оглед данни за извършено престъпление по 
чл. 387, ал. 1 от НК. Отказано е на основание чл 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

►Постановление от 14.05.2009 г. за отказ да се образува досъдебно 
производство по пр. 352/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, № 146/2009 г. 
на РУ на МВР – Козлодуй, с оглед данни за извършено престъпление по 
чл. 129 от НК. Отказано е на основание чл 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

►Постановление от 25.05.2009 г. за отказ да се образува досъдебно 
производство по пр. 363/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, № В-787/2009 
г. на РИОСВ – Враца, с оглед данни за извършено престъпление по чл. 352, 
ал. 1 или ал. 3 от НК. Отказано е на основание чл 24, ал. 1, т. 1 от НПК 

►Постановление от 25.05.2009 г. за отказ да се образува досъдебно 
производство по пр. 343/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, № зм 144/2009 
г. на РУ на МВР – Козлодуй, с оглед данни за извършено престъпление по 
чл. 234, ал. 1 от НК. Отказано е на основание чл 24, ал. 1, т. 8 от НПК 

►Постановление от 16.05.2009 г. за отказ да се образува досъдебно 
производство по пр. 366/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, зм № 150/2009 
г. на РУ на МВР – Козлодуй, с оглед данни за извършено престъпление по 
чл. 194, ал. 1 от НК. Отказано е на основание чл 24, ал. 1, т. 1 от НПК, след 
което е изпратено на началника на РУ на МВР – Козлодуй по 
компетентност, на основание чл. 424, ал. 5 от НК. С нп 301 от 22.05.2009 г. 
е реализирана административно-наказателна отговорност спрямо 



виновното лице и му е наложена глоба на осн. чл. 218, б  НК във връзка с 
чл. 53(22) ЗАНН; 

►Постановление от 20.05.2009 г. за отказ да се образува досъдебно 
производство по пр. 490/2009 г. по описа на РП – Козлодуй, № 4309/2000 г. 
на РУ на МВР – Козлодуй, с оглед данни за извършено престъпление по 
чл. 194, ал. 1 от НК. Отказано е на основание чл 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 

 
Изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване са общо 311 бр., като уважени са 297бр., а 14 
бр. са били оставени без уважение. Направените искания от 
наблюдаващия прокурор за продължаване на срока на разследване до 
по-горестоящата прокуратура са 263 бр., като всички са уважени. До 
Главния прокурор на Република България са направени 34бр искания 
от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследване, 
като всички са били уважени. 
 Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 
чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 от НПК за проверявания период.  

През 2009 г. в РП – Козлодуй е имало 2бр. наказателни производства, 
взети на специален надзор - №206/09г. и №234/09г., като и двете до 
момента на проверката не са приключени. 

    
   4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 

т.2 от ЗСВ/: 

 Внесените обвинителни актове през 2009 г. са общо са 92 бр., от тях 
по образувани ДП през проверявания период – 53  броя, а по образувани ДП от 
предходни години – 39 броя.  
 Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове за 2009 г. са 13 
бр., от които върнати с разпореждане на съда са 7бр., а с определение на съда 
са върнати 6 бр. 
 
 През отчетния период по реда на Глава ХХVІІ – чл.370-374 НПК по 
внесените от РП – Козлодуй в РС – Козлодуй прокурорски актове са 
постановени 17 бр. осъдителни присъди.  
 През 2009 г. РС-Козлодуй е разгледал и решил общо 211 броя дела, 
от тях по обвинителни актове 127 броя, от които  17 броя дела са решени 
при условията на съкратено съдебно следствие по реда на Глава ХХVІІ 
НПК. 
 През отчетният период относителният дял на решените 17 броя дела 
при условията на съкратено съдебно следствие спрямо общо решените 211 
броя от съда дела е 8.05 %.  



 През отчетният период относителният дял на решените 17 броя дела 
при условията на съкратено съдебно следствие спрямо общо решените 127 
броя от съда дела по обвинителни актове е 13.38 %. 
 През 2008 г. по разгледаните и решени от РС – Козлодуй общо 213 
броя дела  са постановени 9 бр. осъдителни присъди.  
  През 2007 г. по разгледаните и решени от РС – Козлодуй общо 229 
броя дела  са постановени 9 бр. осъдителни присъди.  
 През 2009 г. бележи тенденция на увеличаване броя на решените 
дела при условията на съкратено съдебно следствие в сравнение с 
предходните 2008 г. и 2007 г. 
 През отчетния период прокурорите от РП-Козлодуй не са срещали 
проблеми, възникнали при прилагането на института на съкратеното 
съдебно следствие по реда на Глава ХХVІІ – чл.370-374 НПК. 
  
 

Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания 
период са общо 127бр. От тях с осъдителни присъди по общия ред – 36 
бр. Оправдателни присъди по общия ред – 4 бр., като и  четирите са 
протестирани. От подадените 4бр. протести по оправдателните 
присъди, има 2бр. неуважени протести, 1бр. уважен и по 1бр. няма 
произнасяне от ВОС. 

 
 Проверени оправдателни присъди: 
 
►НОХД № 158/2009г. по описа на РС – Козлодуй. Постановена 

присъда на КРС от 16.10.2009г., с която подсъдимото лице е признато за 
невиновно за извършено престъпление по чл. 170, ал.2, пр.1 и пр.3, вр. 
ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и по чл.216, ал.4, вр. ал.1 от НК. Подаден е 
протест с искане ОС – Враца, като въззивна инстанция на основание 
чл.334, т.1 от НПК да отмени оправдателната присъда, като неправилна и 
незаконосъобразна и върне делото за ново разглеждане от друг състав на 
същия съд, поради допусднати отстраними съществени нарушения на 
процесуалните правила, довели до ограничаване  на процесуалните права 
на обвиняемия.  

►НОХД № 295/2008г. по описа на РС – Козлодуй. С присъда от 
09.03.2009г. подсъдимото лице е признато за невиновно за извършено 
престъпление по чл. 201, вр. Чл.18 ал.1 от НК. По така постановената 
присъда КРП е подала протест. С решение от 01.06.2009г. по ВНОХД 
№209/2009г. по описа на ВОС е потвърдена присъда №142/09.03.2009г., 
постановена по НОХД № 295/08г. по описа на РС – Козлодуй. 

  
 Осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 371 и 
сл.НПК/ -няма. Оправдателни присъди по реда на гл.ХХVП от НПК 



/чл.371 и сл.НПК/ - няма. Споразуменията в хода на съдебното 
следствие са 77 бр. 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/, през проверявания период са 59 бр. 
Одобрените от съда споразумения са 58 бр., като 1бр. е било неодобрено. 

 
 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 18 бр., като съдът е 
уважил предложенията по 15 бр. Върнати на РП – Козлодуй са били 4бр., 
като 3бр. от тях са внесени през проверявания период, а четвъртото е 
внесено предходната 2008г., а е върнато през настоящата. Прекратени в 
предвидените от закона случаи – няма. 
 За 2009 г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са 
общо 237 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 9 бр., 
предявени граждански искове от прокурор -няма. Обжалваните съдебни 
решения са 1бр. с правно основание чл.258 -261 ГПК. 
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2009 г. са 136 бр. 
Неприведени в срок присъди няма. Няма отлагания на изпълнението на 
наказанието. 
 В РП – Козлодуй няма образувани досъдебни производства с 
предмет на посегателство недвижими имоти. 
 

ИЗВОДИ: 

 
 

 1. От проверените на случаен принцип книги, регистри и дневници 
се установи, че не се спазват стриктно 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, а именно:  липсват данни относно 
уведомяването на заинтересованите страни по постановени откази за 
образуване на досъдебно производство; на места в книгите не може да 
бъде проследено движението на преписките и квалификациите, по които се 
образува дадена преписка и се извършва проверка по същата.   

2. Програмата за случайно разпределение на делата се използва. 
3. Прави впечатление,че  оправдателните присъди по общия ред са 

4бр., като всички са протестирани. Висок е процентът на върнатите от 
съда дела с внесени обвинителни актове -13 бр. от общо внесените 
92бр., което представлява около 14% , като при съпоставяне със 
статистическите данни от предходни години се наблюдава увеличение.  
        



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

на РП – Козлодуй. 
2. По спрените досъдебни производства срещу ИИ да продължат 

установените добри практики относно издирването на извършителя.  
 3. Преди постановяване спиране на наказателното производство 
поради неоткриване на свидетел да се прецизира неговата важност за 
разкриване на обективната истина.  

4. Административният ръководител, в рамките на своята 
компетентност, да създаде организация за по - активното включване на 
прокурорите в различни форми на обучение. 
 5. Да се извършват анализи на прекратените и върнатите от съда 
досъдебни производства, да се обобщават причините и да се набелязват 
мерки за отстраняване на допуснати пропуски. 
 6.   Окръжният прокурор да прецени съгласно инстанционния надзор 
и да вземе отношение по т.1 и т.3 от изводите, направени в акта. 

 
Настоящият акт да се изпрати на РП –Козлодуй, Окръжна 

прокуратура-Враца  и на Висшия съдебен съвет. 
 
 
 

 
    
                                                                       ИНСПЕКТОР : 
 
                                                                                                Ал. МУМДЖИЕВ 


