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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

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

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА 
ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
 

А   К   Т 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В  

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА –  ГРАД  ДОБРИЧ 
 
 
 

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната 
програма на Инспектората към ВСС за 2008г. и Заповед № 133/28.05.2009г. 
на Главния инспектор. 

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. 

 
1. По отношение организацията на административната дейност 

/чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ/: 
 Окръжна прокуратура – гр. Добрич се помещава в сградата на 
Съдебната палата на гр. Добрич. Всички прокурори и служители 
разполагат с достатъчно компютърни конфигурации и материално – 
техническо оборудване.  

Щатното разписание на Окръжна прокуратура-гр. Добрич включва 8 
прокурори, в това число административен ръководител, двама заместници 
на административния ръководител и петима прокурори. От тях през 2008г. 
са работили: Георги Димитров Коларов – адм. ръководител - окръжен 
прокурор, Милчо Атанасов Каменски – зам. окръжен прокурор от 
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12.05.2008г., Румен Стоянов Георгиев – зам. окръжен прокурор (до 
13.02.2008г., до момента незаета бройка), Ангел Ангелов – прокурор, 
Златко Тодоров – прокурор, Нела Иванова – прокурор (до 29.08.2008г., до 
момента незаета бройка), Пламен Костадинов – прокурор, командирован в 
ОП от 01.10.2008г. - 31.03.2009г. и Искра Манолова – мл. прокурор. 
 В ОП – Добрич има 3 незаети щатни бройки за прокурори, като 
едната бройка е зап зам. окръжен прокурор, а другите 2бр. са за прокурори 
в ОП. Администрацията се състои от 12 служители, като всички 
длъжности са заети.  

  
 В Окръжна прокуратура - гр. Добрич се водят дневници и книги 
съобразени с изискванията на ПОДАПРБ и класификацията по 
Номенклатурата на делата на Прокуратурата на РБ. Това са: входящ 
дневник за системно деловодство /ЕДСД/; административен дневник по 
/ЕДСД/; азбучник на жалбоподателите; изходящ дневник; регистър за 
молби на граждани за издаване на удостоверения; книга на следователя; 
азбучник към книгата на следователя; книга на дознателя; книга за БП и 
НП; азбучник към книгата на дознателя и на БП и НП; книга за 
постъпилите веществени доказателства и др., общо 45 на брой. От тях 
водени на основание Правилника за организация на дейността на 
администрацията на прокуратурата на Република България – 31бр. 

 Дневници, водени на ел.носител са: електронен дневник за преписки 
и дела на СН; електронен дневник за ЕЗА и молби за международна 
помощ; електронен дневник за възложените проверки; електронен дневник 
за преписки; електронен дневник – азбучник на жалбоподателя; 
електронен дневник за досъдебните производства; електронен дневник 
административни преписки; електронен дневник за заповеди – заповедна 
книга; електронен дневник за преписки и дела Евро-фонодове; електронен 
дневник за спрени досъдебни производства.  

 Дневници, водени по указание на ВКП са 9бр.: дневник – КУИППД; 
регистър за наблюдаване на дела, взети на СН в съдебна фаза; електронен 
дневник за ЕЗА и молби за международна помощ; електронен дневник за 
преписки и дела Евро-фондове; електронен дневник за преписки и дела на 
СН; регистър за професионално обучение на магистрати и служители; 
регистър за трудовите злополуки; книга за инструктаж на служителите и 
електронен дневник за спрени досъдебни производства. 

   В ОП – Добрич се водят 5бр. дневници по собствена преценка: 
електронен дневник за преписки; електронен дневник – азбучник на 
жалбоподателя; електронен дневник за досъдебните производства; 
електронен дневник – азбучник за досъдебни производства; електронен 
дневник – административни преписки. 

 От всичките книги и дневници, които се водят в ОП – Добрич, 34 бр.  
са на хартиен носител, а водени на електронен носител са 11бр. 
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 Бяха проверени следните книги: 
- азбучник на жалбоподателите; 
- книга на следователя; 
- книга на дознателя; 
- азбучник на дознателя; 
- книга за изпълнение на присъдите; 
- входящ дневник /ЕДСД/, като беше констатирано, че те са 

прономеровани и прошнуровани.  
    При водене на дневника за оправдателни присъди не се попълва 

коректно графа „пропуски, допуснати в изготвения обвинителен акт или от 
участващия в съдебното заседание прокурор”.  
 От 01.09.2007г. в Окръжна прокуратура гр. Добрич се въвеждат 
данни за движението на преписките и делата в Унифицирана 
информационна система (УИС) на ПРБ, а от 17.09.2007г. се въвеждат 
данни за всяко наказателно производство, образувано от прокурора в 
Единната информационна система за противодействие на престъпността 
(ЕИСПП).  
 От 15.10.2007г. в Окръжна прокуратура гр. Добрич е въведен 
принципа на случайно разпределение на делата чрез предоставения от 
Висшия съдебен съвет програмен продукт за случайно разпределение на 
преписки и дела Law Choice. 
 Организацията на работа на дейността по водене на статистиката 
ОП-Добрич, съгласно указанията на ВКП, се осъществява от 
Административния секретар, системния администратор и компютърните 
оператори, осъществяващи деловодни функции, подпомагани от 
прокурорите, т.е. на екипен принцип. 
  За улеснение при събиране и обобщаване на статистическите данни 
са създадени електронни дневници за преписките и делата в ОП – Добрич. 
 В изпълнение на указания на Главния прокурор на Р България, ВКП 
и АП –Варна се изготвят седмични, месечни, тримесечни справки, 
шестмесечни и годишни отчети и аналитични анализи по планови задачи. 
 За проверяваният период няма наложени наказания от 
административния ръководител. Няма направени предложения за 
поощрения или за налагане на дисциплинарни наказания. 
 В ОП – Добрич са издадени общо 168 бр. заповеди и разпореждания 
на административния ръководител по организацията на дейността на 
прокуратурата. От тях по указание на Главния прокурор – 42бр., по 
собствена преценка – 126 бр. 
 По инициатива на административния ръководител на ОП – Добрич 
са извършени 2 проверки – на РП – Тервел и на РП-Добрич. По 
разпореждания (указания) на други органи на съдебната власт – са били 
извършени 5бр. комплексни ревизии на районните прокуратури. За 
отчетния период е била извършена една комплексна ревизия на ОП – 
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Добрич от АП – Варна. 
 Всички прокурори, които са работили през 2008г. в ОП – Добрич, 
вкл. и командировани, са участвали в семинари и др. форми на обучение. 
Обучавали са се и съдебните служители, а именно: гл. счетоводител, съд. 
администратор, Гл. специалист по сигурността на информацията и 
компютърния оператор, изпълняващ деловодни функции. 
 
 2. По отношение на организацията на образуването и движението 
на преписките /чл.54 ал.1 т.2 ЗСВ\: 

През отчетната година наблюдаваните в Окръжна прокуратура 
гр.Добрич преписки са общо 1308. От тях новообразувани са 1268 бр., а 
образувани в предходни години  40 бр., от които 24бр. са били за решаване 
от прокурора, 7бр. чакащи за окомплектоване и 9бр. – невърнати от МВР.  
 Основен способ за извършването на проверки е чрез възлагане на 
органите на полицията извършването на проверки на основание чл. 145, ал. 
1, т. 3 от ЗСВ, като по-скоро изключение са случаите на извършване на 
лични проверки от прокурори и проверки, извършвани от други органи. За 
2008г. са възложени 58 проверки, като 53 от тях са извършени от органи на 
МВР, една от прокурор и 4бр. от  други органи. 
 Решените преписки през проверяваният период са 164 бр. 
  Отказите да се образува досъдебно производство са общо 16 бр., от 
които 5 бр. са обжалвани, като 3бр. са потвърдени. Необжалвани са 11 бр. 
 Образуваните досъдебни производства общо са 13бр., като изпратени 
по компетентност са 135 бр. 

 Инстанционни решения на АП по преписки на ОП са 68 бр. общо, 
като от тях отменени са 14 бр., а потвърдени са 54бр.  

 Инстанционни решения на ОП по преписки на РП – отменени – общо 
145 бр., като нерешените инстанционни преписки в едномесечният срок са 
18 бр. 

 Няма останали нерешени преписки от образуваните през 
проверявания период.  

Останали нерешени преписки от 2007г., образувани в  предходен 
период са 9бр. 

Преписки на специален надзор съгласно т. 5 от Заповед № ЛС-
2184/30.05.2007г на Главния прокурор на Република България са 3бр.: 
      ► Вх.№872/2008г – дата на образуване 17.09.2008 г., Наблюдаващ 
прокурор Г.Коларов.Образувана с\у Иван Димитров – бивш Областен 
управител на гр.Добрич, за евентуално престъпление по чл.282 от 
НК.Относно безвъзмездно прехвърлен недвижим имот в 
с.Кранево.Решена на 20.11.2008 г. с Постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство.Преписката е взета на СН от 
ВКП. 
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      ► Вх.№564/2008 г. – дата на образуване 09.06.2008 г., Наблюдаващ 
прокурор А.Ангелов. Преписката е образувана по справка от Сектор 01 
– О „ИП” при ГД ППООРП изпратена от ВКП с писмо №7773/08 от 
03.06.2008 год. с данни за противозаконно присвояване на парични 
средства по програма ФАР проект част от грантова схема BG 2005/017-
684 с конкретен проект BG 2005/017-684.01.10 с бенефициент – община 
Добрич на стойност 260494 евро.Констатациите в справката на ГД 
ППООРП са на базата на публикации в пресата. На 29.09.2008 г. е 
решена с Постановление за отказ от образуване на досъдебно 
производство, който акт е отменен от АП Варна с Постановление от 
05.11.2008 г.На 24.11.2008 г. Преписката е решена отново с 
Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство, 
който акт е потвърден от АП Варна на 19.12.2008 г.Преписката е взета 
на СН от отдел VІІІ при ВКП. 

► Вх.№739/2008 г. - дата на образуване 05.08.2008 г. Наблюдаващ 
прокурор И.Манолова.Преписката е образувана по повод публикация 
във в-к Дневник "Заменен държавен имот край морето вече се продава 
за близо 9 млн.лв". По преписката е искано продължаване на срока за 
извършване на проверката от Окръжния прокурор. Решена на 
06.11.2008 г. с Постановление за отказ от образуване на досъдебно 
производство и изпратена по компетентност на Софийска градска 
прокуратура.Преписката е взета на СН от отдел І-ви при ВКП. 
 
3. По отношение организацията на образуването и движението на 

досьдебните производства /чл.54, ал. 1, т. 2 ЗСВ/: 
 Наблюдаваните досъдебни производства през 2008г. общо са 276 бр., 
като образувани през този период са 76 бр. /от тях 2бр. бързи 
производства, а образувани в предходни години са 200 бр. Разследването 
по 6бр. от тях е проведено от разследващ полицай, а останалите от 
следовател. 
 Приключените досъдебни производства през проверявания период от 
разследващ орган и решени от прокурорите в предвидените от НПК 
срокове са общо 189 бр., като от тях разследвани от следовател са 64 бр., а 
от разследващ полицай – 125 бр.  
        Няма наблюдавани бързи производства, по които разследването да е 
приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК или в срока по чл. 357, ал.1, т.5 от 
НПК. Въпреки,че са образувани  2 (две) бързи производства,  по тях е постановено 
разследването да се извърши по общия ред.  

 
Върнати на разследващия орган ДП за допуснати съществени 

процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ няма, а по 18 бр. 
прокурорите са извършили сами необходимите действия. 

 



 6

Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 35 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 17 
бр., а срещу известен извършител 18 бр. 

Възобновените наказателни производства през проверявания 
период са общо 50 бр., като спрените срещу неизвестен извършител 
са 18 бр., а срещу известен извършител 32 бр. 

Прекратените наказателни производства за 2008г. са общо 
56бр., от тях водени срещу неизвестен извършител са 32 бр., а срещу 
известен извършител 24 бр. Обжалваните пред съда постановления са 
общо 9, като 1 е отменено. Обжалвани пред по-горестоящите 
прокуратури са 7 постановления, като отменено е само 1 
постановление. Служебно отменени няма. Общо прекратените поради 
изтекла давност са 40бр. 

На случаен принцип бяха проверени следните прекратени 
пр.пр.: 

► Вх. № 2369/07г., ДП 520/07г. Образувано по чл.343 ал.1 
б.”в”, вр. чл.342 от НК. Започнато на 04.11.07г. в срок до 04.01.2008г. 
Приключено на 25.03.2008г. Прекратено на 27.03.2008г.  

► Вх. № 2150/07г. /ДП № 241/2007г. Образувано по чл.343 ал.1 
б.”В”, вр. чл.342 ал.1 от НК. Започнато на 10.10.2007г. Приключено 
на 13.03.2008г. Искано е било удължаване на срока за разследване от 
АП-Варна. Движението на делото е било в срок. Постановление за 
прекратяване на НП от 07.04.2008г.; 

► Вх. № 1821/07г. /ДП № 714/07г. по описа на ОСС- Добрич/. 
Образувано по чл.343 ал.1 б.”б” от НК, преквалифицирано 
впоследствие по буква „В”. Започнато на 26.06.07г. Приключено на 
11.03.2008г. От 26.08.07г. срокът е продължен от АП – Варна, а от 
26.12.07г. е удължен с още 3 месеца от Главния прокурор. 
Постановление за прекратяване на НП от 14.03.2008г.; 

► Вх. № 2117/2007г. /ДП № 234/07г. Образувано по чл.343 ал.4 
от НК.Започнато на 06.10.2007г. Приключено на 11.03.2008г. Срокът 
за разследване е бил продължаван от АП – Варна с 2 мес., считано от 
06.12.2007г. и отново от АП-Варна до 6мес., считано от 06.02.2008г. 
до 06.04.08г.  Постановление за прекратяване на НП от 08.04.2008г.; 

► Вх. № 321/2008г. /ДП № 304/2008г. Образувано по чл.343 
ал.1 б.”в”, вр. чл.342 ал.1 от НК. Започнато на 23.03.2008г. 
Приключено на 25.06.2008г. Постановление за прекратяване на НП от 
07.07.2008г. Няма данни да е искано продължаване на срока за 
разследване. 

► Вх. №1396/2007г. /ДП № 139/2007г. Образувано по чл. 343 
ал.1 б.”в”, вр. чл.342 ал.1 от НК. Започнато на 30.06.2007г. Срокът за 
разследване е бил продължен от АП – Варна с 4 мес., считано от 
30.08.07г. Постановление за прекратяване на НП от 18.01.2008г.; 
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► Вх. № 624/2008г. /ДП №175/2008г. Образувано по чл.343 
ал.4, вр. чл.343 ал.3 б.”Б”, вр. чл.343 ал.1 НК. Започнато на 01.07.08г. 
АП-Варна е удължила срока за разследване от 01.09.08г. до 01.12.08г. 
Постановление за прекратяване на НП от 31.10.2008г. на осн. чл.243 
ал.1, т.1, вр. чл. 24 ал.1 т.4 НПК. 

► Вх. № 302/2008г. /ДП №78/2008г. Образувано по чл.343 ал.1 
б. „в” от НК. Започнато на 26.03.08г. Приключено на 30.09.08г. АП-
Варна е удължила срока за разследване с 2мес., считано от 26.05.08г. 
и с още 2мес., считано от 26.07.08г. Постановление за прекратяване 
на НП от 10.10.2008г.  

 
За проверявания период са изготвени 248 предложения от 

разследващите органи до наблюдаващия прокурор за продължаване 
на срока на разследване, като всички те са уважени.  Направените 
искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на 
разследването до по-горестоящата прокуратура са общо 148, като от 
тях са уважени 142бр., а 6бр. са неуважени. До Главния прокурор на 
Република България са направени 100 бр. искания, като всички са 
били уважени. 

 
 4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 
т.2 от ЗСВ/: 
 Внесените обвинителни актове през 2008г. са общо са 45 бр., от тях 
по образувани ДП през проверявания период - 18 броя, а по образувани ДП от 
предходни години – 27  броя. Върнатите от съда дела с внесени обвинителни 
актове за 2008г. са общо 3 бр. От тях върнати с определение на съда – 2 бр. и 
върнатите с разпореждане на съда – 1 бр.  
    ► Вх. № 1847/07г. ПД № 39/07г. Образувано е по чл.199 ал.1 т.4 
от НК срещу единия обвиняем и по чл.129 ал.1 от НК срещу другия 
обвиняем. Върнато от съда за допуснати съществени процесуални 
нарушения, ограничаващи правата на подсъдимите. Налице е било 
противоречие между обясненията на двамата обвиняеми, като единият от 
тях е имал защитник – нарушение на чл.94 ал.1 т.5 от НПК. Делото е 
приключило със споразумение. 
    ► Вх. № 1682/06г. ПД № 19/08г. Образувано е по чл.255 ал.4 
предл.2, вр. с ал.3, вр. с ал.1, т.т. 2, 6 и 7, вр. чл.26 от НК. Образувано на 
21.09.2004г. Делото е внесено в съда по реда на чл.375 – предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание по чл.78А от НК. Делото е било върнато от съда. Взето е било на 
специален отчет. Постановлението за привличане в качеството на 
обвиняем и вземане на МНО е от 14.05.2007г. Върнато от ОС-Добрич за 
допуснати съществени процесуални нарушения на 26.06.08г. Делото е 
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приключило, като подс. е бил признат за виновен и е бил осъден на 
пробация – трите задължителни пробационни мерки и 800лв. глоба . 
 Решени от съда дела по обвинителни актове през проверявания 
период са общо 45 бр. От тях с осъдителни присъди по общия ред – 27 
бр., а от тях са протестирани 4 бр., като 1 протест е уважен, а 3 са 
останали неразгледани. Оправдателните присъди по общия ред са 1бр., 
като няма подаван протест. 
 Броят на осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 371 
и сл.НПК/ е 12 бр. От тях протестирани няма. Оправдателни присъди по 
реда на гл.ХХVП от НПК /чл.371 и сл.НПК/ няма. Споразуменията в 
хода на съдебното следствие са 6 бр. 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/ през проверявания период са 14 бр., като 
няма неодобрени от съда и върнати на прокурора. 
 Внесените в съда предложения по реда на чл. 375 НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание при условията на чл.78а НК през  2008 г. са 5 бр. като са 
уважени 6бр. от съда, тъй като едното е внесено в края на 2007г. 
Оправдани и прекратени в предвидените от закона случаи няма, както и 
няма върнати от съда предложения. 
 Подадените касационни протести са 1бр., който е бил уважен от 
ВКС. 
 За 2008г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са общо 
598 бр., като по първоинстанционни дела са 219 бр., а пред въззивна 
инстанция – 379 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 192 
бр., а административните дела с участие на прокурор – 359 бр. 
Предявените граждански искове от прокурор са 29бр. по ГПК и 11бр. по 
ТЗ. 
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2008г. са 77 бр. Има 1бр. 
неприведена присъда в срок, като осъденият е обявен за ОДИ. Няма 
отлагания на изпълнението на наказанието. 
 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
 
1. През време на проверката от Инспектората междувременно встъпи в 

длъжност новият Окръжен прокурор на Добрич – г-н  Милчо Каменски. 
2. Проверени бяха делата на производство,  намиращи се при прокурорите  

Ангелов, Тухчиев, Коларов и Каменски. По същите беше установено стриктно 
спазване на сроковете,методично даване на указания на органите на ДП и при 
необходимост извършване на ПСД.   
 3. В ОП- Добрич няма наблюдавани преписки и дела извън срок. 
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 3. Голям е броят на административните дела, по които са участвали 
прокурори от ОП-Добрич. Значителен е и броят на предявените граждански 
искове по ГПК, както и по ТЗ.   
            4.Дейността на администрацията е на много добро ниво. 
            5.Прокуратурата е обезпечена  с нова техника. 
            6.От  164 преписки в ОП-има 16 постановени откази да се образуват 
досъдебни производства,от които 5 обжалвани и три потвърдени от АП-
Варна.Настоящото е много добър показател Също така много добър показател за 
дейността на прокуратурата е че няма останали нерешени преписки ,от 
образуваните през проверявания период.Много положителен  за дейността на ОП-
Добрич е фактът,че обжалваните постановления на ОП-общо 68 бр. са потвърдени 
от АП-Варна, в голямата си част- 54 броя .   
 7.При водене на дневника за оправдателни присъди не се попълва 
коректно графа „пропуски, допуснати в изготвения обвинителен акт или от 
участващия в съдебното заседание прокурор”.  
          8.Въпреки,че проверяващите не можаха да добият пълна представа 
от дейността на г-н Каменски като административен ръководител /същият 
беше назначен по време на проверката/,направи впечатления пълното му 
познаване на дейността на ОП и създадената добра организация.       
Проверката на дейността му като прокурор установи отличен 
професионализъм , изрязаващ се в много добро познаване на правната 
материя и отговорно отношение по възлаганите му дела и преписки. 
 
 
 ПРЕПОРЪКИ:  
 
 

1. Да се прономероват и прошнуроват тези от азбучниците, които не 
са, както и изходящия дневник. 

2. Да продължи обучението на прокурорите, с оглед повишаване на 
професионалната компетентност и квалификация им. 

3. Следва да се подобри нивото на взаимодействие с органите на 
МВР, във връзка с разследването. 

4. Да продължат добрите практики,констатирани при проверката. 
 
 
 
 
                                                 
                                                                             ИНСПЕКТОР : 
 
                                                                                                      Ал. Мумджиев 
    


