
 1

 
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 ОРЯХОВО 

 
   
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. 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, 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. Оряхово се помещава в две сгради – 

едната, в която се помещава и РС – Оряхово и друга, общинска 
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собственост, която се ползва на основание сключен договор между 
Министерство на правосъдието и община Оряхово за безвъзмездно 
ползване за срок от десет години. Помещенията са в добро състояние, 
достатъчно са, с оглед щатната численост на прокурорите и служителите. 
Обезпечеността с компютърна техника е на добро ниво. 

Щатната численост на прокурорите към РП – Оряхово е 3 прокурори 
/в това число и административен ръководител/. Има една незаета щатна 
бройка за магистрат. 

Общият брой на съдебните служители е 4 /четири/ бр., като незаети 
длъжности няма. 

В Районна прокуратура - Оряхово 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 Азбучник към входящия дневник, 
в който се завеждат имената на лицата, срещу които е подадена жалбата и 
Заповедна книга. Всички книги, регистри и дневници в РП – Оряхово се 
водят на хартиен носител, като водени на електронен носител няма. 

Бяха проверени на случаен принцип следните книги: 
- Входящ дневник – номериран и прошнурован, с подпис на 

административния секретар, липсват – подпис на административния 
ръководител и печат на РП – Оряхово. Съдържа всички необходими 
реквизити, състои се от 182стр., като последният входящ № 1133 е на стр. 
114. Книгата не е приключена по надлежния ред за 2009 г. Част от графите 
не се попълват съгласно изискванията, а именно: в по-голямата си част в 
графа „резолирано от” липсват: име и длъжност на лицето, извършило 
резолюцията, част от постановленията за откази по дадени преписки са 
забавени значително за произнасяне, като време, например: - вх. №  17, 
получена и заведена на 08.01.2009 г. от РУ на МВР – Оряхово, с мнение за 
образуване на досъдебно производство, такова е образувано - дп № 111 на 
16.06.2009 г.; - вх. № 19/08.01.2009 г., с мнение за прекратяване от РУ на 
МВР - Оряхово, постановлението за отказ за образуване на досъдебно 
производство е от 15.06.2009 г.; - вх. № 130, заведено на 30.01.2009 г. 
изпратено от РУ на МВР – Оряхово с мнение за образуване на досъдебно 
производство - такова е образувано - дп № 62/2009 г. на 09.04.2009 г.; вх. 
№  155/05.02.2009 г, на която дата е изпратено от РУ на МВР - Оряхово – 
образувано е дп № 24/2009 г., но във входящия дневник липсва дата на 
образуване; - вх. № 162/06.02.2009 г. с/у неизвестен извършител, изпратено 
на тази дата от РУ на МВР – Оряхово с мнение за прекратяване, като 
постановлението за отказ е от 25.09.2009 г.;  вх. № 169/09.02.2009 г. – 
изпратено от РУ на МВР – Оряхово, като единствено е посочен номерът на 
образуване на досъдебното производство – дп № 26/2009 г., без да е 
посочена датата на образуване; - вх. №  263/11.03.2009 г., изпратено от РУ 
на МВР – Оряхово по компетентност, постановлението за отказ е от 
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14.10.2009 г.; - вх. №  299/25.03.2009 г., изпратено от РУ на МВР – 
Оряхово по компетентност - постановлението за отказ е от 02.10.2009 г.; - 
вх. №  329/06.04.2009 г., изпратено от РУ на МВР – Оряхово,  с мнение за 
образуване на досъдебно производство - с постановление от 07.10.2009 е 
образувано дп №  176; - вх. № 377/20.04.2009 г., изпратено от РУ на МВР – 
Оряхово, с мнение за прекратяване - постановлението за отказ е от 
24.07.2009 г.; - вх. №.441/21.05.2009 г., изпратено от РУ на МВР-Оряхово, 
с мнение за прекратяване – постановление за прекратяване на 02.11.2009 г.; 
- вх. №  463/30.05.2009 г., изпратено от РУ на МВР – Оряхово с мнение за 
образуване на досъдебно производство  – образувано на 30.09.2009 г. 
Описаните по-горе преписки са част от констатираните такива по време на 
проверката, при които сроковете са забавени. 

От данните във входящия дневник не може да се проследи датата на 
образуване на досъдебните производства, откъдето да се направи извод 
относно срочността на образуването и произнасянето по същите. Такъв 
извод може да се направи от дневника на номерата на досъдебните 
производства, който е друга книга;  
 

- Oписна книга на следствените дела – книгата съдържа всички 
необходими реквизити, но не е номерирана и прошнурована, липсват: 
печат на РП – Оряхово и подписи на административния секретар и 
административния ръководител. Води се  от 2000 г., като годините 2000 г. - 
2009 г. не са приключвани по надлежния ред. За 2009 г. има образувани 
само 3 сл.дела – срещу неизвестен извършител; 

 
- Описна книга на органите на дознанието –2 тома за 2009 г.: 
-1-ви том е  започната през 2008 г. , съдържа поредни входящи 

номера от № 01 до № 50 -  номериран, прошнурован, с подпис на съдебен 
деловодител, липсват: подпис на административния ръководител и печат 
на РП – Оряхово, не е приключен съгласно изискванията.. При прегледа на 
книгата е констатирано неспазване на сроковете за произнасяне: - вх. № 
1066/2009 г. на РП-Оряхово, образувано на 28.11.2008 г., на 26.01.2009 г. 
преписката е върната от РУ на МВР с мнение за спиране, постановлението 
за спиране е от 13.05.2009 г.; - вх. № 1114/2008 г., образувано на 12.11.2008 
г., върнато на 10.02.2009 г.от РУ на МВР – Оряхово, с мнение за спиране, 
постановлението за спиране е от 10.04.2009 г.; - вх. № 38/2009 г., 
образувано на 13.01.2009 г., на 09.03.2009 г. е изпратено от РУ на МВР – 
Оряхово, с мнение за спиране, постановлението за спиране е от 13.05.2009 
г.; - вх. № 51/2009 г., на 20.01.2009 г. е образувано дознание, на 13.03.2009  
г. е върнато от РУ на МВР – Оряхово, с мнение за внасяне в съда, 
обвинителният акт е от 13.05.2009 г.; вх. № 82/2009 г. -  образувано е 
дознание на 20.01.2009 г., на 12.03.2009 г. е върнато от РУ на МВР – 
Оряхово, с мнение за спиране, постановлението за спиране е от 13.05.2009 
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г.; - вх. № 85/2009 г.- на  21.01.2009 г. е образувано дознание, върнато на 
26.02.2009 г. от РУ на МВР – Оряхово, с мнение за спиране, 
постановлението за спиране е от 13.05.2009 г.  

От извършения преглед на 1-ви том на описната книга се установява, 
че след месец май 2009 г. значително е подобрена срочността и се спазват 
предвидените в НПК срокове.  

- 2-ри том – съдържа поредни входящи номера от № 51 до №195 за 
2009 г. –прошнурована, с подпис на съдебен деловодител, липсват: подпис 
на административния ръководител и печат на РП – Оряхово. 2009 г. не е 
приключена по надлежния ред. От прегледа на 2-ри том се установява, че 
сроковете по НПК се спазват; 
 

- Книга за веществените доказателства – води се от 2009 г. – 
номерирана и прошнурована, липсват: подписи на административния 
секретар и административния ръководител и печат на РП – Оряхово. 
Книгата съдържа информация относно движението на веществените 
доказателства между РС - Оряхово и РП – Оряхово, като се отразяват: дата 
на предаване, подпис и предалия/приелия, но не се отразяват: име и 
длъжност на предалия/приелия и мястото на съхранение на веществените 
доказателства. Книгата не е приключена по съответния ред за 2009 г ., 
няма поредна входяща номерация на веществените доказателства, не е 
отразен последният входящ номер  за 2009 г.; 
 

- Дневник за изходяща поща – не се води по образец; 
 
- Книга на върнатите дела и протести – започната е от 2009 г., не е 

номерирана и прошнурована; 
 

- Книга за изпълнение на присъдите – започната е от 2007 г. Книгата 
се води редовно, съдържа всички необходими реквизити, номерирана и 
прошнурована, с подпис на административния секретар и печат на РП – 
Оряхово, липсва подпис на административния ръководител. 2009 г. не е 
приключена по надлежния ред – последният входящ номер за 2009 г. е № 
102. При проверката беше констатирано неспазване на срока по чл. 416, ал. 
5 от НПК – споразумение, рег. по дн 73/2009 г. за престъпление по чл. 
343б, ал. 1 – НК по нохд 245/2009 г. по описа на РС – Оряхово, в сила от 
25.09.2009 г, получено в РП – Оряхово на 28.09.2009 г., изпратено до РП-
София – по делегация за изпълнение на 06.10.2009 г.; 

 
 Прокурорите ползват в работата си правни програми Апис и Сиела и 
деловодна програма – УИС /версия3.0/, предоставени от ВКП.  
 Случайният принцип на разпределение на делата се спазва, като за 
целта се използва програмният продукт „Law Choice”.  
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 Организацията на дейността по водене на статистиката в РП - 
Оряхово 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. Изготвят се ежемесечни, тримесечни, шестмесечни форми на отчет, 
както и изискуемите годишни отчети и аналитични доклади. Изготвят се  също 
справки и се участва в съвещания. 

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

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

- съдебния деловодител – в проведено специализирано комютърно 
обучение за работа с Унифицираната информационна система на 
Прокуратурата на Република България, за което е издаден сертификат; 

- всички магистрати и съдебни служители са участвали в проведено 
обучение по компютърна грамотност и след успешно положени изпити са 
получили удостоверения и сертификати „IT Card”; 

- административният секретар е участвал в обучение за работа със 
счетоводен продукт „Конто” и след успешно положен изпит е получил 
сертификат. Административният секретар е участвал и в семинар на тема 
„Обучение за работа със специализиран софтуер за мониторинг и контрол 
на дейността на вещите лица”. 
 Относно организация на дейността по съхраняване на веществени 
доказателства. В РП Оряхово веществените доказателства се приемат от 
съдебния деловодител и  се съхраняват в деловодството на прокуратурата. 
Всички веществени доказателства съдържат надпис с данни за 
наименованието на иззетите вещи и количеството, както и  номера на  
досъдебното производство, по което е иззето. Съхраняват се в 
прокуратурата в зависимост от характера и досъдебната фаза на делото: при 
приключване на досъдебното производство с обвинителен акт е неразделна  
част от прокурорския акт, който се внася се в съда; когато е иззето по 
досъдебно производство с неизвестен извършител, то вещественото 
доказателство се съхранява до изтичане на срока или докато извършителя 
на престъплението бъде разкрит и нуждата от съхранение отпадне; когато е 
иззето по досъдебно производство с известен извършител, то вещественото 
доказателство се връща само с надлежен прокурорски акт, изготвен 
съобразно разпоредбите на НПК. 
 Административният ръководител на РП Оряхово е издал заповеди и 
разпореждания по организация на дейността на прокуратурата, както 
следва: 12 бр. - по указание на Главния прокурор, 50 бр. - по собствена 
преценка. 
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 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 809 бр, като от тях 
новообразувани са 628бр. и 181бр. останали от предходни периоди. 
Решените през периода преписки са 713бр. 
 По 272 от образуваните преписки РП - гр. Оряхово е постановила 
отказ за образуване на досъдебно производство.  От тях са обжалвани 19 
бр., от които потвърдени 12 бр. и отменени 7 бр. 
          През отчетния период по 105 от постъпилите за решаване преписки 
РП-Оряхово е образувала досъдебни производства. Изпратените по 
компетентност на друга прокуратура преписки са 11 броя.  

    Общият брой на останалите нерешени преписки през проверявания 
период е 48бр., от които нерешени в едномесечен срок са 24 броя и в 
тримесечен срок, с разрешение на административния ръководител – 24 
броя. Нерешени преписки в тримесечен срок без разрешение на 
административния ръководител или в шестмесечен срок – с разрешение на 
Главния прокурор няма. Няма и такива, които са нерешени в шестмесечен 
срок без разрешение или нерешени в над шестмесечния срок. 

Общият брой на нерешените преписки, образувани  в предходни години 
е 4бр.  

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 552 
бр., като образувани през този период са 254 бр. Образувани в предходни 
години са 298 бр., от които  прекратени по давност са 186 бр. 

През 2009 г. са образувани 63 бр. бързи производства, няма 
образувани 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 459 бр.  

Неприключените досъдебни производства от разследващия 
орган в сроковете по чл. 234 от НПК са 70 бр., от които 1 е 
образувано в предходна година – 2008 г.  

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

От 63 бр. наблюдавани бързи производства разследването по 4 бр. от тях 
е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК, а за останалите 58 бр. е 
постановено разследването да се извърши по общия ред. 
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Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ са 31бр., като няма ДП, по 
които прокурорът сам е извършил необходимите действия.  

Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 88 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 70 
бр., а спрени срещу известен извършител са 18 бр. 

Проверени на случаен принцип спрени дела срещу ИИ:  
 

►д.п. № 195/2008 г.  и вх. № 750/2008 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 282/2008 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
30.09.2008 г. по чл. 277,  ал. 1 от НК. С постановление от 03.06.2009 г. 
наказателното производство е спряно, на основание чл. 25, т. 2 от НПК, 
като не е указан срок, в който да бъде изготвена надлежна справка относно 
проведените ОИ мероприятия. Към датата на проверката няма изготвена 
справка.; 

►д.п. № 18/2008 г.  и вх. № 77/2008 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 35/2008 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
05.02.2008 г. по чл. 311,  ал. 1, пр.2 и чл. 319 от НК, срещу ИИ в съучастие 
с НИ. С постановление за частично прекратяване и спиране от 12.01.2009 г. 
наказателното производство е прекратено, на основание чл. 243, ал. 3, т. 2 
от НПК, поради недоказаност спрямо едно от лицата и спряно, по 
отношение на другите лица. Не е указан срок, в който да бъде изготвена 
надлежна справка относно проведените ОИ мероприятия. Към датата на 
проверката няма изготвена справка; 

►д.п. № 225/2008 г.  и вх. № 503/2008 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 301/2007 г. по описа на ОД на МВР – Враца, образувано на 
11.11.2008 г. по чл. 225,  ал. 1 и 206, ал. 4 от НК. С постановление от 
10.04.2009 г. наказателното производство е спряно, на основание чл. 244, 
ал. 1, т. 3 от НПК. В постановлението е дадено указание за обявяване на 
лицата за ОДИ, като не е указан срок, в който да бъде предоставена 
справка. Към датата на проверката няма изготвена справка; 

►д.п. № 62/2009 г.  и вх. № 130/2009 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 20/2009 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
09.04.2009 г. по чл. 339,  ал. 1 от НК. С постановление от 24.06.2009 г. 
наказателното производство е спряно, на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от 
НПК, като не е указан срок, в който да бъде изготвена надлежна справка 
относно проведените ОИ мероприятия. Към датата на проверката няма 
изготвена справка; 

►д.п. № 112/2009 г.  и вх. № 462/2009 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 119/2009 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
19.06.2009 г. по чл. 197 от НК. С постановление от 21.10.2009 г. 
наказателното производство е спряно, на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от 
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НПК, като не е указан срок, в който да бъде изготвена надлежна справка 
относно проведените ОИ мероприятия. Към датата на проверката няма 
изготвена справка; 

►д.п. № 11/2009 г.  и вх. № 87/2009 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 16/2009 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
21.01.2009 г. по чл. 234 в,  ал. 1 от НК. С постановление от 17.06.2009 г. 
наказателното производство е спряно, на основание чл. 25, т. 2 от НПК, 
като не е указан срок, в който да бъде изготвена надлежна справка относно 
проведените ОИ мероприятия. Към датата на проверката няма изготвена 
справка; 

►д.п. № 84/2008 г.  и вх. № 790/2006 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 296/2008 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
15.09.2008 г. по чл. 221,  ал. 1, вр. С чл. 26 от НК. С постановление от 
31.03.2009 г. наказателното производство е спряно, на основание чл. 244, 
ал.1, т. 3 от НПК, като не е указан срок, в който да бъде изготвена 
надлежна справка относно проведените ОИ мероприятия. Към датата на 
проверката няма изготвена справка; 

►д.п. № 136/2008 г.  и вх. № 696/2008 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 163/2008 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
07.07.2008 г. по чл. 195,  ал. 1 от НК. С постановление от 21.05.2009 г. 
наказателното производство е спряно, на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от 
НПК, като не е указан срок, в който да бъде изготвена надлежна справка 
относно проведените ОИ мероприятия. Към датата на проверката няма 
изготвена справка; 

 
Възобновените наказателни производства през проверявания период 

са 13 бр., от които образувани през проверявания период са 6 бр, а в 
предходни години – 7 бр. 

Прекратените наказателни производства за 2009 г. са общо 239 бр. 
От тях  обжалвани пред съда са 6 бр., като съдът е отменил всичките 
Постановления за прекратяване на РП - Оряхово.  Обжалвани 
постановления пред по-горните прокуратури няма, служебно отменени – 
няма. Прекратените поради изтекла давност са 186 бр. На случаен 
принцип бяха проверени следните прекратени наказателни 
производства: 

►д.п. № 249/2008 г.  и вх. № 1141/2009 г. по описа на РП – Оряхово, 
и д.п. № 296/2008 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
22.12.2008 г. по чл. 343б от НК, срещу ИИ. Заключителното постановление 
на разследващия полицай е от 22.01.2009 г. с мнение за прекратяване. С 
постановление от 26.01.2009 г. наказателното производство е прекратено, 
на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

►д.п. № 49/2009 г.  и вх. № 272/2009 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 79/2009 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
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16.03.2009 г.  по чл. 346 от НК, срещу НИ, Заключителното постановление 
с мнение за прекратяване на разследващия полицай е от 14.04.2009 г. С 
постановление от 21.04.2009 г. наказателното производство е прекратено, 
на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

►д.п. № 3/2009 г.  и вх. № 7/2009 г. по описа на РП – Оряхово, и д.п. 
№ 3/2009 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 06.01.2009 г. 
по чл. 216 от НК, срещу НИ, Заключителното постановление на 
разследващия полицай е от 03.07.2009 г. С постановление от 07.07.2009 г. 
наказателното производство е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от 
НПК; 

►д.п. № 29/2009 г.  и вх. № 187/2009 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 49/2009 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
13.02.2009 г. по чл. 330 от НК, срещу НИ. Заключителното постановление 
на разследващия полицай с мнение за спиране е от 08.04.2009 г. С 
постановление от 13.04.2009 г. наказателното производство е прекратено, 
на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

►д.п. № 244/2008 г.  и вх. № 1119/2008 г. по описа на РП – Оряхово, 
и д.п. № 291/2008 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
16.012.2008 г. по чл. 127, ал.1 от НК, срещу НИ. Заключителното 
постановление на разследващия полицай с мнение за прекратяване е от 
09.02.2009 г. С постановление от 12.02.2009 г. наказателното производство 
е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

►д.п. № 98/2008 г.  и вх. № 917/2008 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 240/2008 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
03.10.2008 г. по чл. 234 в, ал. 1 от НК, срещу ИИ. Заключителното 
постановление на разследващия полицай, с мнение за прекратяване е от 
18.12.2008 г. С постановление от 18.02.2009 г. наказателното производство 
е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

►д.п. № 161/2009 г.  и вх. № 770/2009 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 241/2009 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
25.09.2009 г. по чл. 127, ал. 1 от НК, срещу НИ. Заключителното 
постановление на разследващия полицай с мнение за прекратяване е от 
02.12.2009 г. С постановление от 22.12.2009 г. наказателното производство 
е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

►д.п. № 142/2007 г.  и вх. № 638/2007 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 208/2007 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
24.07.2007 г. за извършено престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК, срещу 
ИИ. Заключителното постановление на разследващия полицай с мнение за 
прекратяване е от 15.09.2009 г. С постановление от 14.10.2009 г. 
наказателното производство е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от 
НПК; 

►д.п. № 12/2009 г.  и вх. № 89/2009 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 31/2009 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 



 10

02.11.2008 г. по чл. 198 от НК, срещу НИ. Заключителното постановление 
на разследващия полицай с мнение за частично прекратяване и спиране е 
от 16.04.2009 г. С постановление от 08.09.2009 г. наказателното 
производство е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК; 

►д.п. № 78/2008 г.  и вх. № 401/2008 г. по описа на РП – Оряхово, и 
д.п. № 102/2008 г. по описа на РУ на МВР – Оряхово, образувано на 
08.04.2008 г. по чл. 157, ал.3 вр с чл. 26 от НК, срещу ИИ. Заключителното 
постановление на разследващия полицай с мнение за прекратяване е от 
16.04.2009 г. С постановление от 17.06.2009 г. наказателното производство 
е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 

 
Постановени откази, проверени на случаен принцип: 

►пр.пр. вх. № 435/2008 г. на РП – Оряхово, образувана по чл. 279, 
вр. с 238 от НК. На 16.05.2009 г. е изпратено по компетентност. 
Постановление за отказ от 05.06.2009 г.; 

►пр.пр. вх. № 1007/2008 г. на РП – Оряхово, образувана по чл. 216 
от НК. На 05.08.2009 г. е изпратено по компетентност. Постановление за 
отказ от 21.11.2009 г., на основание чл. 213 – НПК. Постановлението 
обжалвано пред ОП – Враца. Потвърдено на 18.12.2009 г. от ОП - Враца; 

►пр.пр. вх. № 511/2008 г. на РП – Оряхово, образувана по  чл. 206 от 
НК. На 16.12.2008 г. е изпратено по компетентност. Постановление за 
отказ от 20.03.2009 г. Обжалвано пред ОП – Враца. Потвърдено на 
06.04.2009 г. от ОП - Враца; 

►пр.пр. вх. № 377/2009 г. на РП – Оряхово, образувана по чл. 216 от 
НК. На 23.04.2009 г. е изпратено по компетентност. Постановление за 
отказ от 24.07.2009 г.; 

►пр.пр. вх. № 861/2008 г. на РП – Оряхово, образувана по чл. 330 от 
НК. На 16.02.2009 г. е изпратено по компетентност. Постановление за 
отказ от 25.09.2009 г. 

►пр.пр. вх. № 1003/2008 г. на РП – Оряхово, образувана по чл. 209 
от НК. На 12.01.2009 г. е изпратено по компетентност с мнение за 
прекратяване. Постановление за отказ от 06.07.2009 г.; 

►пр.пр. вх.№  847/2008 г. на РП – Оряхово, образувана по чл. 325 от 
НК. На 05.09.2008 г. е изпратено по компетентност. Постановление за 
отказ от 06.01.2009 г. 

►пр.пр. вх. № 671/2008 г. на РП – Оряхово, образувана по чл. 330, 
ал. 1 от НК. На 05.12.2008 г. е изпратено по компетентност с мнение за 
прекратяване. Постановление за отказ от 09.01.2009 г. 

►пр.пр. вх. № 1108/2008 г. на РП – Оряхово, образувана по чл. 323, 
ал. 1 от НК. На 15.05.2009 г. е изпратено по компетентност. Постановление 
за отказ от 16.05.2009 г. по чл. 213 – НПК; 
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►пр.пр. вх. № 36/2009 г. на РП – Оряхово, образувана по чл. 216, ал. 
1 от НК. На 13.07.2009 г. е изпратено по компетентност. Постановление за 
отказ от 17.07.2009 г. Потвърдено на 07.08.2009 г. на ОП – Враца. 
 

Изготвените предложения от разследващите органи до 
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване са общо 115 бр., като всички са уважени. 
Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване на 
срока на разследване до по-горестоящата прокуратура са 115 бр., 
като всички са уважени. До Главния прокурор на Република България 
има направени 7 бр. искания от наблюдаващия прокурор за 
продължаване срока на разследване, като всичките са уважени. 
 

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

 Внесените обвинителни актове през 2009 г. са общо са 52 бр., от 
тях по образувани ДП през проверявания период – 36  броя, а по образувани ДП 
от предходни години – 16 броя. От внесените обвинителни актове 5 са внасяни 
повече от 1 път. 
 Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове за 2009 г. са 
24 бр., от които върнати с разпореждане на съда са 16 бр., а с определение на 
съда са върнати 8 бр. 
 

►дп № 137/2005 г. вх. номер № 458/2005 г – по описа на РП – 
Оряхово, вх. номер по описа на РУ на МВР – 204/2005 г. за престъпление 
с/у ИИ по чл. 325, ал. 2 – НК. С ОА от 10.10.2005 г. дп е внесено в РС – 
Оряхово. На 23.05.2006 РС – Оряхово е постановил осъдителна присъда № 
113. По жалба на осъдения е образувано внохд 572/2006 г. по описа на 
Врачански ОС. С решение от 02.11.2006 г. Врачански ОС отменя присъда 
№ 113 и връща делото за ново разглеждане на прокурора. На 23.09.2008 г. 
в РС – Козлодуй е внесен нов ОА. С протоколно определение  № 
291/19.11.2008 г. РС – Козлодуй е прекратил съдебното производство по 
нохд № 366/2008 г. по описа на РС-Козлодуй и е върнал делото на РП – 
Оряхово, поради липса на компетентност, независимо от наличие на 
протоколно определение по въпроса на ВКС. На 25.11.2008 г. в РС – 
Оряхово е внесен нов ОА. С протоколно определение от 04.02.2009 г. РС – 
Оряхово прекратява съдебното производство по нохд № 270/2008 г. и 
връща делото на РП – Оряхово за допълнително разследване, в което да се 
прецизират елементите от фактическия състав на същото.  С 
постановление от 05.10.2009 г. РП – Оряхово прекратява наказателното 
производство, на основание 24, ал. 1, т. 1 – НПК; 
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►пд № 78/2007 г. вх. № 494/2006 г – по описа на РП – Оряхово, вх. 
№ 171/2006 г по описа на РУ на МВР –. за престъпление с/у ИИ (2ма) по 
чл. 323, ал. 5, вр. ал. 1 – НК, вр. чл. 26 - НК. С ОА от 12.10.2007 г. е дп е 
внесено в РС – Оряхово. С протоколно определение от 12. 11. 2007 г. РС – 
Оряхово прекратява съд.пр-во по нохд № 205/2007 г. поради допуснати 
съществени проц.нарушения в досъд.пр-во. С постановление от 22.04.2008 
г. частично е прекратено спрямо 1 от обвиняемите лица. На 29.07.2008 г. е 
внесен нов ОА. С определение № 68/24.09.2008 г. делото е изпратено за 
разглеждане от РС – Козлодуй. С разпореждане от 01.10.2008 г. по нохд № 
373/2008 г. на РС – Козлодуй делото е насрочено. С протоколно 
определение от 05.11.2008 г. съдебното производство е прекратено поради 
установени процесуални нарушения в рамките на досъдебното 
производство. С постановление от 06.10.2009 г. РП – Оряхово е прекратил 
производството поради недоказаност. 

►дп № 148/2008 г., вх. № 621/2008 г. по описа на РП – Оряхово, № 
174/2008 г – по описа на РУ на МВР – Оряхово, за пр-ие 173, ал. 1 от НК. С 
ОА от 10.12.2008 г дп е внесено в РС – Оряхово. С разпореждане № 
3/12.01.2009 г. съдебното производство по нохд № 292/2008 г. е прекратено 
и върнато на РП.  С постановление от 19.03.2009 г. наказателното 
производство е прекратено.  

►дп № 181/2007 г, вх. номер № 929/2007 г по описа на РП – 
Оряхово, д № 239/2007 г . по описа на РУ на МВР – Оряхово по чл. 195, ал. 
1, т. 2, т. 4, предл. 2, т. 5 и т. 7, вр. с 194, ал. 1, вр. с 28, ал. 1 – НК – срещу 2 
лица. С ОА от 13.03.2008 г. нп е внесено за разглеждане от РС - Оряхово. С 
присъда № 45 от 14.05.2008 г. е постановена осъдителна присъда с/у 2те 
обвиняеми лица. Присъдата е обжалвана, като с р-ие от 19.12.2008 г. 
Врачанския окръжен съд отменя присъдата на РС-Оряхово и връща делото 
за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  С разпореждане на РС – 
Оряхово от 17.02.2009 г. съдебното производство по нохд № 10/2009 г. е 
прекратено, поради допуснати съществени процесуални нарушения и 
върнато на РП – Оряхово за отстраняването им. С постановление от 
16.03.2009 г. РП – Оряхово прекратява частично по отношение на едно от 
лицата, на осн. чл. 24, ал. 1, т. 4 от НПК. На 13.05.2009 г. в РС – Оряхвов е 
внесен нов ОА. С протоколно определение от 24.11.2009 г. съдебното 
производство по нохд № 119/2009 г е прекратено, върнато на РП – Оряхово 
за отстраняване на процесуални нарушения. С постановление от 02.12.2009 
г. РП – Оряхово прекратява наказателното производство. 
 

Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания 
период са общо 34 бр. От тях с осъдителни присъди по общия ред – 28 
бр., като няма протестирани. Оправдателни присъди по общия ред – 
няма. 
 Осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 371 и 
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сл.НПК/ - 6 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 2 бр. 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/, през проверявания период са 67 бр., като 1 от 
тях е внасяно повече от 1 път. Одобрените от съда споразумения са 66 бр.,  
1 бр. не е  одобрено и е върнато на прокурора. 

 
Споразумения, проверени на случаен принцип: 
►дп №119/2009 г. по описа на РП – Оряхово по дп № 146/2009 г по 

описа на РУ на МВР – Оряхово, по чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК. 
Внесено в РС – Оряхово на 23.02.2010 г. за одобрение, по реда на чл. 381 
от НПК. Одобрено в съдебно заседание на 25.02.2010 г.; 

►дп № 116/2009 г. по описа на РП – Оряхово по дп № 167/2009 г. по 
описа на РУ на МВР – Оряхово, по чл. 196, ал. 1, т. 2 от НК. Внесено в РС 
– Оряхово на 06.04.2010 г. за одобрение, по реда на чл. 381 от НПК. 
Одобрено в съдебно заседание на 06.04.2010 г. 
 
 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 13 бр., като съдът е 
уважил предложенията по 10бр. от тях и е върнал на РП – Оряхово 3 бр. По 
предложенията няма оправдани лица. 
 За 2009 г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са 
общо 262 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 3 бр., като 
няма предявени граждански искове от прокурор и обжалвани съдебни 
решения. 
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2009г. са 132 бр. 
Неприведени в срок присъди няма. Няма отлагания на изпълнението на 
наказанието. 
 В РП – Оряхово няма образувани досъдебни производства с предмет 
на престъпление 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 Република България (ПОДАПРБ) и съответните 
указания на Върховна касационна прокуратура. По-голяма част от 
водените дневници не са прономеровани и прошнуровани. Не се попълват 
надлежно всички графи от входящите и изходящите дневници, като това 
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прави невъзможно проследяването на движението на преписките и 
квалификациите, по които се образува същата и се извършва проверка по 
нея.   
 2. Наблюдава се забавяне и произнасяне извън процесуалните 
срокове по отношение на преписки и досъдебни производства, които се 
приключват с отказ за образуване на досъдебно производство или 
постановление за прекратяване на същите.    

 3. Отказите за образуване на досъдебно производство са бланкетни и 
формални в повечето случаи. Липсва обоснованост на правната 
квалификация, както и мотиви, поради които се отказва образуване на 
досъдебно производство. 
 4. По отношение на проверените спрени досъдебни производства 
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 
изискват справки по спрените дела от органите на полицията, което от 
своя страна води до риска да изтече абсолютната погасителна давност.  
 5. От общия брой прекратени наказателни производства - 239бр.,  
186бр. от тях са прекратени поради изтекла давност, което води до 
извода за занижен контрол по отношение на производства, които са 
продължили значителен период от време на фаза досъдебно 
производство.  
 6. От общо решените от съда дела по внесните от РП - Оряхово 
обвинителени актове (52 бр.), 5бр. са внасяни повече от един път. По 
тях са постановени 28 бр. осъдителни присъди по общия ред, като няма 
протестирани, а оправдателни присъди по общия ред няма. Върнатите 
от съда дела, внесени с обвинителни актове са 24 бр. (с разпореждане - 
16бр. и с определение– 8бр.), като това са почти половината от 
внесените обвинителни актове /46,15 %/, което Е ЛОШ ПОКАЗАТЕЛ. 

7. Извод за установена добра практика може да бъде направен от 
данните относно броя на внесените в съда  споразумения за решаване на 
делото в досъдебно производство /чл.381 НПК/. От общо 67 бр. само 1 бр. 
не е одобрено.  
 8. От внесените в съда предложения по реда на чл.375 от НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност при условията на чл.78А от 
НК общо 13 бр., 3бр. от тях са внесени повече от един път. 
 
 

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

на РП - Оряхово. 



 15

2. Веществените доказателства, иззети по делата, да се съхраняват 
съгласно изискванията на НПК. В книгата за веществени доказателства 
надлежно да се отразяват: име и длъжност на предалия/приелия и мястото 
на съхранение на веществените доказателства. Същата да бъде приключена 
по съответния ред за 2009 г., като поредната входяща номерация на 
веществените доказателства да бъде отразена надлежно.  

3.  По спрените досъдебни производства срещу ИИ да се следи 
стриктно, включително чрез изпращане на напомнителни писма, за 
провежданите ОИМ по издирване на лицата, обявени за ОДИ, като се 
изисква от органите на МВР да изпращат в прокуратурата обратна 
информация за резултатите.  

4. Административният ръководител, в рамките на своите 
правомощия, следващи се от ЗСВ и методическите указания, дадени от 
горестоящата прокуратура, да създаде организация за по-активното 
включване на прокурорите в различни форми на обучение и срочното 
приключване на прокурорските преписки и дела. 
 5. Да бъде завишен контролът от страна на административния 
ръководител по отношение на производствата, по които има опасност да 
изтече абсолютният давностен срок .  
   6.  Окръжният прокурор да прецени евентуално издаването на 
съответните заповеди с цел подобряване на работата в прокуратурата, 
съобразно изводите, направени в акта. 
          7.     Районният прокурор спешно да вземе мерки за преустановяване 
на практиките,визирани в т.6 от изводите. 

      
Настоящият акт да се изпрати на РП – Оряхово, Окръжна 

прокуратура-Враца  и на Висшия съдебен съвет. 
 
 

 
 
    
                                                                         ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                                                Ал. МУМДЖИЕВ 
 
 
 
 
 

 


