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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

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

 
            

 
                                       

  
 

          
 
 

 
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА 

ГР. СИЛИСТРА 
  
 
 

В периода 23 - 27 март  2009г. на основание заповед № 61/06.03.09г. 
на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната програма на ИВСС 
беше извършена комплексна проверка на дейността на Окръжна 
прокуратура гр.Силистра. Проверката бе извършена от  проверяващи  -
инспектор Ясен Тодоров  и експерти Сия Иванчова и Димитрина 
Долапчиева.  

Проверката беше извършена на място - в сградата на Окръжна 
прокуратура гр. Силистра, като проверяващите се запознаха 
непосредствено с организацията на административната дейност и 
организацията по образуването и движението на прокурорските преписки, 
както и приключването им в установените срокове. 

Проверката обхваща периода 01.01.2008г. - 31.12.2008г. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 
 
За проверявания период в ОП гр.Силистра са работили общо 5 

прокурори: Георги Николов – административен ръководител и 
прокурорите Даниела Неделчева, Теодор Желев, Михаил Папазов и Вера 
Маринова и Свилен Тодоров. През 2008г., прокурор Вера Маринова е 
работила до м. юни, поради изтичане срока на командироването  й, а 
прокурор Свилен Тодоров е встъпил в длъжност на 06.08.2008г. От 
20.10.2008г. до 16.02.2009г. в ОП – гр. Силистра са  работили 4 прокурори 
по обективни причини. В момента на проверката няма незаети щатни 
бройки за прокурори. Новият административен ръководител е Димитър 
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Чолаков – бивш районен прокурор на РП – гр. Силистра. Общият брой 
служители в ОП гр. Силистра е 12 души, а конкретно заетите длъжности 
са:  съдебен администратор – 1бр.; административен секретар - 1 бр.; 
главен счетоводител – 1бр.; главен специалист – счетоводител – 1бр. /в 
отпуск по майчинство/; системен администратор – 1бр.; съдебен секретар - 
1 бр.; компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции - 1 бр.; 
съдебен деловодител - 1 бр.; призовкар – чистач – 1бр.; шофьор – 1 бр.;  
огняр – 1 бр. 

От 16.02.2009г. организационното и административно ръководство в 
Окръжна прокуратура гр. Силистра се осъществява от прокурор Димитър 
Чолаков, който е бивш административен ръководител на РП гр.Силистра.  

ОП гр. Силистра се помещава  в самостоятелна сграда в близост до 
съдебната палата. Сградата е свързана със сградата, в която се помещават 
Районна прокуратура гр. Силистра и ОСлС – гр. Силистра. Всеки прокурор 
разполага със самостоятелен кабинет, за служителите са определени три 
стаи.   
 В ОП гр. Силистра електронната система за случаен подбор реално 
не се прилага. От 21.04.2005г. със Заповед № 30 на бившия Окръжен 
прокурор Георги Николов са създадени сектори и са определени 
ръководителите им по видове престъпления. 

Съгласно Заповед № ЛС 6310/02.10.2007г., считано от 15.10.2007г., 
преписките и делата в прокуратурите в РБ следва да се разпределят чрез 
предоставения от ВСС програмен продукт за случайно разпределение на 
преписки и дела Law choice. Със Заповед №139/11.10.2007г. на Окръжен 
прокурор Г. Николов са определени служителите, които инсталират, 
поддържат и обновяват програмата и работят с нея. В т.3 на посочената 
заповед са определени сектори за разпределение с програмния продукт, 
както следва: а./ „Сектор организирана престъпност и тежки  криминални 
престъпления”,б./Сектор”Тежки икономически и стопански престъпления 
и корупция”, в./ „Сектор „Общоопасни и други престъпления” и  г./ 
„Преписки по компетентност на административния ръководител”.  
Определени са прокурорите, между които ще се разпределят преписките в 
различните групи и е определен процентът на натовареност на всеки 
прокурор по групи. 

 Следователно  всяка група се състои от 1 прокурор и той е 
натоварен 100% в своята група, с изключение на група „в”, в която са 
работили 2 прокурори. Впоследствие са издадени още 3 Заповеди, 
съобразени с реално работещите прокурори в ОП.   
 При такова разпределение на преписките и делата по сектори и групи 
и обстоятелството, че във всяка група работи по 1 прокурор, реално 
принципът на случайния подбор се заобикаля и не се прилага. 
 Ползват се правно-информационните продукти „Апис”,  използват се 
деловодни програми, предоставени от ВКП или други органи, както и 
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самостоятелно създадени програми. От 19.11.2007г., съгласно Заповед № 
ЛС – 6917/02.11.2007г. на зам. Главен прокурор Валери Първанов, относно 
внедряване на УИС в ОП – гр. Силистра е започнало реално въвеждане на 
данните за движението на преписките и делата. 
 Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно 
Правилника за организация на дейността на администрацията на 
прокуратурата на Република България, както и съгласно указания на ВКП .  
 По собствена преценка се водят 7 бр. книги, по указание на АП – 
1бр.,  а по указание на ВКП – 3 бр. 
  Всички книги се водят съгласно изискванията, прегледно се 
попълват графите, книгите са прономеровани и прошнуровани, с подпис и 
печат на прокуратурата.  Изключение от посоченото е книгата за 
веществени доказателства - тя е заведена през 1941 година, графите в нея 
не се попълват редовно, не съдържат необходимите реквизити, не се 
описват служителите,  предали и получили веществените доказателства – 
полаган е подпис от лице, чието име и  качество не е известно. През 2008г. 
е съставен протокол съгласно изискванията на чл.84 от ПОДАРБ.  

На хартиен носител се водят 37 броя, а на електронен – 3 броя. 
Организацията на дейността по водене на статистиката е съгласно 
указанията на ВКП. 
 Установи се , че се спазва приетият план за контролно ревизионната 
дейност на Окръжна прокуратура гр. Силистра и са направени всички 
планирани за 2007г. ревизии и проверки. Изготвен е доклад за извършената 
комплексна ревизия в трите районни прокуратури / Силистра, Тутракан и 
Дулово/ , който е изпратен  на ВКП, отдел „Инспекторат”. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 
 

През 2008г. в Окръжна прокуратура Силистра са постъпили общо   306 
бр. преписки, от които 287 бр. са новообразувани и 19 броя са останали от 
предходни периоди. 

От тях са решени общо 293 бр., от които с откази за образуване на 
досъдебно производство – 24 бр. От тези откази 10 броя са обжалвани, 5 
бр. са потвърдени и 5 бр. са отменени. 

Необжалваните откази са общо 14 броя. За периода са образувани 44 
досъдебни производства,  а  изпратените по компетентност  преписки са 
общо 43 броя. Решените досъдебни производства през периода, образувани 
от други органи са 55 броя. 

Инстанционните решения на АП по преписки на ОП са общо 28 бр., от 
тях отменените са 13 бр., а потвърдените – 15 броя. 
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Инстанционните решения на ОП по преписки на РП са общо 127 бр., от 
тях – 39 акта общо са отменени и 88 бр. са потвърдени. Няма  
инстанционни преписки, нерешени в месечен срок.  

Останали нерешени преписки от образуваните през проверявания 
период са общо 13 бр.,  от тях: 6 броя не са върнати от ОД на МВР 
Силистра, а 7 броя са за решаване при прокурори. 

Няма нерешени преписки, останали от предходен период. 
Съгласно Заповед № ЛС-2184/30.05.07г. на Главния прокурор на 

Република България в Силистренска окръжна прокуратура има 4 
преписки на специален надзор, а именно: 

1. Преписка № 513/08г. на прокурор Теодор Желев. Към 31.12.08г. 
преписката, която е изпратена с възложена проверка на ОД на МВР 
Силистра не е върната; 

2. Преписка № 350/06г. на прокурор Теодор Желев.  ДП е образувано 
с постановление от 05.06.06г. по чл. 253, ал.3, т.1 вр. с ал.1 и чл. 255, 
ал.1 от НК и чл. 252 от НК. Към 31.12.08г. досъдебното производство 
не е приключено. 

3. Преписка № 200/08г. на прокурор Теодор Желев.  ДП е образувано 
с постановление от 18.11.2008г. по чл. 254б, ал.1 от НК. Към 31.12.08г. 
досъдебното производство не е приключено. 

4.Преписка № 258/08г. на прокурор Михаил Папазов – ДП е 
образувано с постановление от 24.03.08г. по чл. 198, ал.1 от НК. 
Внесен е обвинителен акт на 03.11.08г. и е образувано НОХД № 
229/08г. по описа на Силистренски окръжен съд. Делото е върнато от 
съда за допуснати нарушения и на 16.12.08г. е върнато на 
разследващия орган за отстраняване на нарушенията. 

 
ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДОСЪДЕБНИТЕ 

ПРОИЗВОДСТВА В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.  СИЛИСТРА 
 
НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2008г. общо – 

168 бр., от тях – образуваните през проверявания период са 89 бр., а 
образуваните в предходен период са 79 бр.  В Окръжна прокуратура 
Силистра през проверявания период няма наблюдавани бързи и незабавни 
производства.  Приключените от разследващ орган ДП и решени през 
2008г. са общо 168 броя. От тях по 122 бр. досъдебни производства 
разследването е проведено от разследващ полицай и по 46 бр. ДП 
разследването е проведено от следовател.  

ПРИКЛЮЧЕНИ ДП  от разследващ орган и  решени от прокурор в 
предвидените в НПК срокове са общо 110 бр. досъдебни производства, от 
тях - образувани през проверявания период са 53 броя и 57 бр. ДП са 
образувани в предходни години. От разследващ полицай общо са 
разследвани 75 броя ДП, а от следовател – 35 броя. 
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Приключените досъдебни производства от разследващ орган и 
намиращи се при прокурор за произнасяне са общо 5 броя, от тях 3 броя са 
новообразувани и два броя са от предходен период.  

През проверявания период на основание чл. 242, ал.2 от НПК едно 
досъдебно производство е изпратено на разследващ полицай и по едно  ДП 
прокурорът сам е извършил необходимите действия.   

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 
проверявания период са общо 39 бр. , от тях срещу неизвестен извършител 
- 24 бр. и срещу известен извършител 15 бр.,  възобновените са общо 55 бр. 
и от тях  25 броя са срещу неизвестен извършител и 30 бр. са срещу 
известен извършител. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора , през 
2008г. са общо 53 бр., от тях  - 31 броя са срещу известен извършител и 22 
броя са срещу неизвестен извършител. 7 бр. са обжалвани пред съда  и  4 
броя са потвърдени, а 3 бр. са отменени. Обжалвани пред по-горна 
прокуратура  са 3 бр. постановления и едно от тях е отменено. Служебно са 
отменени 2 бр. постановления за прекратяване. 

От посочените досъдебни производства 6 броя са прекратени поради  
изтекла давност. 

През проверявания период са изготвени общо 57 броя искания от 
разследващия орган до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за 
удължаване на срока. Общо направените искания за удължаване на срока 
на разследване до по горестоящата прокуратура са 38 броя и всички са 
уважени. Исканията, направени до Главния прокурор на Република 
България за удължаване на срока са 18 броя и всички са уважени.   

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР  
 

 През 2008 година прокурорите в ОП гр.Силистра са внесли в съда 
общо 29 броя прокурорски акта. От тях внесените обвинителни актове  са 
24 броя и 5 броя са предложенията за споразумение. Не са внесени 
предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание. От внесените актове за допълнително 
разследване от съда са върнати 8 броя дела, 3 броя са върнати с 
разпореждане на съда и 5 броя са върнати с определение на съда. Общо от 
съда по обвинителен акт през 2008 г. са решени 20 дела, като по 15 бр. са 
постановени осъдителни присъди, постановени са 2 оправдателни присъди. 
По три от внесените с обвинителен акт дела са постигнати споразумения в 
хода на съдебното следствие.  

По осъдителните присъди по общия ред, които са 8 броя не са 
подавани протести,  не са протестирани и  7 осъдителни присъди по реда 
на глава ХХVІІ от НПК. От постановените 2 броя оправдателни  присъди е 
подаден 1 протест, който не е уважен и присъдата е потвърдена от 
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Варненски апелативен съд. Касационни протести не са подавани през 
2008г. 
 През 2008 година   прокурори от Силистренска окръжна прокуратура 
са участвали в 45 бр. граждански дела и са участвали в разглеждане на 232 
бр. административни дела, от които 231 бр. участия по закон и 1 бр. е по 
преценка на прокурора. 
  

 
КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА И ПРОКУРОРСКИ ПРЕПИСКИ 

 
 По време на проверката бяха проверени произволно избрани 
наблюдателни производства, обвинителни актове, постановления за 
прекратяване, постановления за спиране на наказателни производство, 
както и постановления за отказ за образуване на НП. 

Откази за образуване на ДП –проверени   пр. пр. в ОП Силистра, по 
които е постановен отказ да се образува досъдебно производство, както 
следва: 
Пр. пр. № 18/08г.; пр. пр. № 436/08г.; пр. пр. № 69/08г.; пр. пр. № 46/08г.; 
пр. пр. .№ 115/08г; пр. пр.№ 116/08г.; пр. пр. № 185/08г.; пр. пр.№ 461/08г.- 
произнесени в срок, постановленията са необжалвани или потвърдени 
след обжалване. 
 Пр. пр. № 181/08г. – прокурор Д. Неделчева. С постановление от 
04.06.08г. е постановен отказ да се образува ДП, постановлението е 
обжалвано и отменено от Варненска апелативна прокуратура на 
25.07.08г. като незаконосъобразно. Образувано е ДП – дознание, 
проведени са разследвания и разпити на свидетели. С постановление от 
25.02.09г. НП е прекратен. На два пъти е искано удължаване на срока 
своевременно. 
 Пр. пр. № 602/07г. – прокурор Теодор Желев. На 17.09.07г. ВКП 
изпраща жалба по компетентност на РП Силистра. С постановление от 
20.09.07г. РП Силистра възлага проверка на ОДП Силистра. По 
подсъдност е изпратено в ОП Силистра за престъпление по чл. 255 от 
НК. С постановление от 01.02.08г.е постановен отказ – в 
постановлението е посочено препис от него да се изпрати на 
жалбоподателя и на лицето, срещу което е правена проверката.  
 Пр. пр. № 200/08г. – прокурор Теодор Желев. Преписката е 
образувана по повод сигнал от  ОДП Силистра, с данни за злоупотреби с 
получени по програма Сапард средства през 2005 и 2006г. от свързани 
лица.  С постановление от 19.08.08г. е постановен отказ за образуване на 
НП и е посочено да се уведомят лицата, срещу които е правена 
проверката, като е отбелязано, че постановлението може да се обжалва 
в 7 дневен срок пред АП Варна.Не е посочено изрично да се уведоми 
жалбоподателя.  По повод писмо от ВКП е образувана пр. № 1712/08г. по 
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описа на АП Варна и с постановление от 07.11.08г. ВАП е отменено 
постановление, с което е отказано образуване на ДП, преписката е взета 
на специален надзор и е указано да се спазват указанията и 
разпорежданията на  отдел VІІІ на ВКП и АП Варна за работата по този 
род дела и преписки. С постановление от 18.11.08г.на Силистренска 
окръжна прокуратура е образувано ДП. Разследването е възложено на 
поименно посочени разследващи полицаи.Преписката е взета на специален 
надзор в ОП Силистра. 
 
 ДП, внесени в съда с обвинителен акт: 
 Пр. пр. № 300/08г., ДП№ 466/08г., НОХД № 5/09Гг. – престъпление 
по чл. 115 вр. с чл. 63 от НК – приключено на 06.02.09г. по реда на глава 
ХХVІІ от НПК; пр. пр.№ 269/08г., ДП №310/08г., НОХД № 238/08г. – 
приключено по реда на глава ХХVІІ от НПК; пр. пр. № 315/08г., ДП № 
378/08г., НОХД № 239/08г. –престъпление по чл. 343г от НК – приключено 
по реда на глава ХХVІІ от НПК; пр. пр. № 390/08г., ДП № 211/08г., НОХД 
№ 234/08г. – престъпление по чл. 199, ал.1,т.4 вр. с чл. 198, ал.1 вр. с чл. 29, 
ал.1, б.”б” от НК; пр. пр. № 258/08г., ДП № 181/08Г., НОХД  № 15/09г. – 
на специален надзор, първоначално образувано НОХД № 229/08г. – 
върнато от съда с разпореждане на 09.12.08г., след изпълнение на 
указания – решено на 19.02.09г. – присъдата не е влязла в сила;пр. пр.№ 
212/07г., НОХД № 202/08г. – престъпление по чл. 257, ал.1 вр. с чл. 255 от 
НК – връщано на два пъти от съда, поради неизпълнение на 
задължителни указания – прекратено поради смърт на обвиняемия. 
 
 Прекратени досъдебни производства: 
 Пр. пр. № 89/08г., ДП № 121/09г. ; 
 Пр. пр. № 364/08г., ДП № 587/08г.; 
 Пр. пр. № 281/08г., ДП № 435/08г.; 
 Пр. пр. № 163/08г., ДП № 7/08г.; 
 Пр. пр. № 78/08г., ДП № 100/08г. 
 Пр. пр. № 188/08г., ДП № 106-Д/08г по описа на РПУ –гр. Дулово. 
 Пр. пр. № 503/07г., ДП № 1383/07г. по описа на ОДП- гр. Силистра 
 Пр. пр. №220/08г., ДП № 97/08г. по описа на РПУ –гр. Тутракан 

Описаните досъдебни производства са образувани от прокурор Д. 
Неделчева срещу НИ за престъпления по чл.343 в различни хипотези на 
текста. Всички са прекратени поради настъпила смърт на виновен водач 
на МПС. 
 Пр. пр. № 312/07г. , ДП № 451/07г.по описа на РПУ – гр. Силистра- 
С постановление за прекратяване на НП от 19.11.2007г. прокурор Т. 
Желев е прекратил производството срещу Кр. Г. за извършено 
престъпление по чл. 343, ал.1, б „в”от НК. 

Спрени НП срещу НИ 
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Пр. пр. № 586/97г. – образувано срещу НИ – спряно – възобновено и 
прекратено по давност с постановление за прекратяване от 04.03.3008г. 
от пр. Т. Желев; пр. пр. № 18/98г. – спряно- възобновено и прекратено по 
давност с постановление от 17.01.2008г.; пр. пр. № 643/07г. – 
престъпление по чл. 330, ал.2 от НК – спряно – с постановление от 
04.08.08г. възобновено и прекратено по давност от пр. Д. Неделчева; пр. 
пр. № 358/93г. – образувано срещу НИ – спряно на 20.03.93г., възобновено 
и прекратено с постановление от 06.10.2008г. от пр. М. Папазов; пр.пр. 
№296/08г., дозн. № 168/06г. по описа на РПУ – гр. Тутракан – С 
постановление от 31.07.2008г .- прекратено срещу подсл. Ч. от прокурор 
Неделчева  и спряно срещу НИ; пр.пр. № 157/08г. – спряно срещу НИ с 
постановление на прокурор М. Папазов от 06.10.2008г.; пр.пр. № 81/08г., 
дозн. №16/08г. по описа на ОДП- гр. Силистра – спряно с постановление 
от 13.05.2008г. от прокурор Т.Желев, водено срещу НИ за престъпление 
по чл. 243, ал.2, т. 3 НК; пр.пр. № 40/08г., – спряно с постановление от 
20.06.2008г. от прокурор Д. Неделчева, водено срещу НИ за престъпление 
по чл. 330, ал.2 от НК; пр.пр. № 68/08г., сл.д. №102/05.11.1997г. по описа 
на ОДП- гр. Силистра – спряно с постановление от 15.04.2008г. от 
прокурор Д. Неделчева, водено срещу НИ 

 
Спрени НП за установяване местонахождението на свидетели, 

чиито показания, са от особено значение за делото: 
Пр.пр.№ 21/07г., дозн. № 13/07г. по описа на ОДП –гр. Силистра – С 

постановление от 16.06.2008г. прокурор Т. Желев НП е спряно за 
издирване на свидетел;  Пр.пр.№ 162/08г. – С постановление от 
10.11.2008г. на  прокурор Т. Желев НП е спряно за издирване на свидетел, 
който е напуснал пределите на страната; Пр.пр.№ 261/06г., дозн. № 
429/06г. по описа на ОДП –гр. Силистра – С постановление от 
21.07.2008г. на прокурор Д. Неделчева НП е спряно за установяване на 
местонахождението на свидетели; 

Прави впечатление, че по спрените дела за издирване на свидетели, 
както и на уличени, по преписките липсва обратна информация от 
полицейските управления до прокуратурата за търсенето им. Също така 
при уличени, които са обявени за ОДИ не е предоставено нито копие от 
телеграмата , с която са обявени за ОДИ, нито уведомление за номера и 
датата на телеграмата.  

 
Приключени в съдебна фаза НП, при които е настъпила смърт 
Пр.пр.№ 212/08г. срещу С.Д. за престъпление по чл.343, ал.1, б „в”, 

вр. чл.342, ал.1, пр.3 от НК – по делото е сключено споразумение, като 
представител на ОП- гр. Силистра се е явила прокурор Неделчева. НП е 
приключила със споразумение, като подсъдимият е осъден на пробация. 
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Пр.пр.№ 224/08г. срещу Ж.М. за престъпление по чл.343, ал.1, б „б”, 
вр. чл.343, ал.1, б „в” от НК-– по делото е сключено споразумение, като 
представител на ОП- гр. Силистра се е явила прокурор Неделчева. НП е 
приключило със споразумение, като подсъдимият е осъден на 3 месеца 
ЛОС с 3 годишен изпитателен срок 

Пр.пр.№ 423/07г. срещу М. Б. – гражданин на Република Румъния за 
престъпление по чл.343, ал.1, б „в” от НК – делото е приключено, като 
представител на ОП- гр. Силистра се е явила прокурор Неделчева, като 
подсъдимият е осъден на пробация. 

Пр.пр.№ 22/08г. срещу Д.Ив. за престъпление по чл.343, ал.3, пр. 5, б 
„б” от НК за причиняване на смърт на 2 –ма души -– като представител 
на ОП- гр. Силистра се е явила прокурор Неделчева. НП е приключило, 
като подсъдимият е осъден на 6 месеца ЛОС с 3 годишен изпитателен 
срок. 

Пр.пр.№ 504/07г. срещу А. С. за престъпление по чл.343, ал.1, б 
„в”от НК-– по делото е сключено споразумение, като представител на 
ОП- гр. Силистра се е явил прокурор Т. Желев. НП е приключило със 
споразумение, като подсъдимият е осъден на пробация. 

 
Пр. пр. № 29.04г. сл.д. № 85/04г. – престъпление по чл. 225Б, ал.2 и 

чл. 255, ал.1 от НК – прокурор Д. Неделчева. С постановление от 
06.07.04г. производството е спряно, по време на спирането не са 
разпитвани лица, не са правени запитвания за 12 свидетели. С писмо от 
30.03.06г. по запитване от ОСлС Силистра относно местонахождението 
на лицето, срещу което е образувано производство е получен отговор, че е 
регистрирано влизането му  в страната през м. април 2006г. Едва на 
20.04.07г. с постановление  на ОП Силистра производството е 
възобновено и при извършено запитване е установено ,че търсеното лице 
е напуснало страната  през м. април 2007 г. Производството по делото 
отново е спряно на 29.06.07г. На 14.03.08г. е постъпило искане за 
възобновяване на делото и с постановление от 17.03.08г. същото е 
възобновено. С постановление от същата дата производството е 
прекратено, като в постановлението на ОП Силистра е прието, че липсва 
субективна страна на престъпленията. Постановлението не е 
обжалвано. 

Пр. пр. № 547/07г., ДП № 1802/07г.-престъпление по чл. 255, ал.1 от 
НК. Сигналът е подаден от ОДП Силистра. С постановление от 
07.05.08г. на пр. Т. Желев производството е прекратено. 
Постановлението е обжалвано от ТД НАП и с определение от 26.05.08г. 
Силистренски окръжен съд е оставил без разглеждане жалбата като 
недопустима. Определението е потвърдено от Варненски апелативен съд. 

 Пр. пр. № 636/07г., дозн. № 1779/07г. по описа на ОДП- гр.Силистра 
– С постановление от 21.07.2008г. пр. Т. Желев е прекратил НП срещу Н. 
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С., като препис от постановлението е изпратено на уличения, но не е 
изпратено за уведомяване на пострадалите. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
 

- Силистренската окръжна прокуратура е една от най-малко натоварените 
окръжни прокуратури в страната 
- Много голям е делът на прекратените досъдебни производства на фона     
на всички приключени такива: 53 от 110 /48%/ 
- Относително малък е броят на обвинителните актове - 24, като осем от 
тях, т.е. една трета, са върнати от съда.    
- В някои случаи не е спазвана  разпоредбата на чл. 213, ал.1 от НПК, 
като не се уведомявани пострадалите, но се уведомяват лицата, срещу 
които  е била проверката, приключила с постановление за отказ да се 
образува досъдебно производство.  
- В определени случаи в постановленията за отказ се посочва 
седмодневен срок за обжалването им, а такъв законоустановен срок няма. 
- Не се дават конкретни указания за действията, които следва да се 
извършат при проверката, респ. при разследването. 
- При възлагане на проверка по преписки и на разследване по досъдебни 
производства често се посочват поименно разследващите полицаи. 
- По спрените ДП липсват данни, обявяват ли се лицата за общодържавно 
издирване, не се следи периодично за извършените издирвателни 
мероприятия.   
-  Различна е практиката при спрените досъдебни производства, при 
които е изтекла давността – някои прокурори възобновяват с едно 
постановление и с друго от същата дата прекратяват производството, а 
други – възобновяват и прекратяват с едно общо постановление. 
- Преписките и делата не се разпределят равномерно между окръжния 
прокурор и останалите прокурори  и се заобикаля принципът за 
електронно разпределение на преписките и делата, поради създадените 
сектори и групи, в които обичайно работи по един прокурор. 
- Книгите, дневниците и регистрите, които се водят в Окръжна 
прокуратура Силистра са прегледни, и съдържат всички графи, 
необходими за проследявяне движението на преписките и делата. 
Изключение от посоченото е книгата за веществени доказателства.  
- Спазват се предвидените в НПК срокове, както по отношение на 
досъдебните производства, така и по отношение  действията на 
прокурора след приключването му. 
- Спазва се  приетият план за контролно ревизионната дейност на    
Окръжна прокуратура гр. Силистра и са направени всички планирани за  
2008г. ревизии и проверки. 
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ПРЕПОРЪКИ: 
 
- Да се въведе нова книга за веществените доказателства, в която да се 
въведат графи, посочващи органът, който предава ВД, датата на предаване, 
подписи на лицето, предало ВД и на приемащото лице, неговото служебно 
качество и т.н. съгласно ПОДАПРБ. 
- Прокурорите от Окръжна прокуратура гр. Силистра да  осъществяват 
постоянен надзор и да следят за спазването на сроковете от страна на 
разследващите органи, като предприемат всички законови мерки при 
неизпълнение на указанията, дадени им от прокуратурата. 
- При необходимост да упражняват правомощията си по чл.46, ал.2, т.2   от 
НПК. 
- Следва да се следи стриктно /включително чрез изпращане на 
напомнителни писма/ за провежданите мероприятия по издирване на 
лицата, обявени за ОДИ, като се изисква от органите на МВР периодично 
да изпращат  в прокуратурата обратна информация за резултатите.  
- Да не се допуска спиране на наказателно производство срещу ИИ, без по 
него лицето да е обявено за ОДИ. Да се изискват от ОМВР и да се прилагат 
към делото документи за това. 
- Да се използват максимално възможностите за провеждане на задочно 
производство и прилагането на ЕЗА. В тази насока окръжният прокурор да 
предприеме необходимите действия /съвещания с районните прокурори, 
даване на указания и др./. 
- Да не се допуска заобикалянето на чл. 9, ал.1 от ЗСВ - със заповед да се 
определи процентът натовареност на всеки от прокурорите в ОП и на всеки 
от тях да се разпределят дела и преписки по реда им на постъпване без 
оглед на досега съществуващото разпределяне по групи и сектори. 
  
 За предприетите мерки по изпълнение на препоръките и 
отстраняване на констатираните нарушения да бъде уведомен 
Инспекторатът към ВСС в срок до два месеца от получаване на доклада. 
 
 

 
 
 
08.04.2009г.     Инспектор: 

     София                     /Ясен Тодоров/ 


