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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 
ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
 

А К Т  
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В РАЙОННА 

ПРОКУРАТУРА – гр. ЧИРПАН 
 

 
 

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната 
програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 268/25.09.2009г. 
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/: 
 Районна прокуратура – гр. Чирпан се помещава в стара сграда в 
центъра на града. Помещенията са недостатъчно и материалната база като 
цяло е в лошо състояние. РП дели един етаж със съдебно – изпълнителна 
служба, съдия- изпълнител и бюро съдимост. Обезпечеността с 
компютърна техника е на добро ниво. 

През 2008г. по щат е имало 4 бройки за магистрати /в това число и 
административен ръководител и зам. районен прокурор/.  

В началото на 2008 г. в РП Чирпан са работили четирима прокурори 
– Районен прокурор, Зам. районен прокурор и двама прокурори. През 
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месец август 2008 г., на основание Решение по Протокол № 35 от 
заседание на ВСС, проведено на 31.07.2008 г., с което на основание чл. 
194 ал. 1 от ЗСВ „премества” Матей Иванов Златанов – Прокурор при РП 
гр. Чирпан на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Първомай и Десислава 
Тенкова Калайджиева – Прокурор при РП гр. Чирпан на длъжност 
„прокурор” в Районна прокуратура гр. Стара Загора, със Заповеди 
съответно № ЛС -24/20.08.2008 г. и Заповед № ЛС – 25/25.08.2008 г. 
Районна прокуратура гр. Чирпан е прекратила действието на актовете за 
заемане на длъжност спрямо двамата прокурори. Поради ползване на 
отпуск за бременност и раждане от Районния прокурор Надежда Банова, 
считано от 24.09.2008 г. в Районна прокуратура гр. Чирпан реално е 
останал да работи само един прокурор – Зам. Районен прокурор Георги 
Видев. В края на 2008 г. са командировани двама прокурори от Районна 
прокуратура Стара Загора. 

Общият брой на съдебните служителите в администрацията е 6 бр., 
като незаети длъжности няма. 
 В РП-Чирпан се водят 14 дневници, книги, азбучници и тетрадки. 
Бяха проверени Входящ азбучник на тъжителите, входящ азбучник на 
обвинители, азбучник по присъди, дневник на заведените преписки по 
принудително лечение /води се по преценка на РП/, книга за изпълнение на 
присъдите, изходящ дневник, описна книга на следователя, ЕДСД дневник. 
 От проверените на случаен принцип книги и регистри се установи, че 
по - голяма част от тях са в съответствие с дадените указания и се попълват 
стриктно, но не са прошнуровани и прономеровани. Книгата за изпълнение 
на присъдите е в много лошо състояние.  

Единственият дневник, който се води на електронен носител е 
спрените досъдебни производства. 

По отношение на воденото деловодство се установи, че част от 
преписките, които бяха изискани, не са класирани в папки и не са 
подредени хронологично.  
 Прокурорите ползват в работата си правните програми на Апис 6 и 
Сиела. 
 През 2008 г. Районна прокуратура Чирпан не е разполагала с 
деловодни програми. През месец декември е проведено обучение на 
съдебен служител, изпълняващ деловодни функции във връзка с 
въвеждането на Унифицирана Информационна Система от 01.01.2009г. 
 Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на принципа на 
случайността, чрез програмния продукт „Law Choice” в пълно 
съответствие със Заповед № ЛС-6310/07 г. на Зам. Главния прокурор при 
Върховна касационна прокуратура г-н Валери Първанов.  

В РП - Чирпан е създадена добра организация по изготвяне на 
статистическите данни и отчети и своевременното им предоставяне на по- 
горестоящите прокуратури. Всички  статистически данни се изготвят от 
компютъртия оператор, изпълняващ деловодни функции, след което се 
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предоставят на Административния ръководител при РП Чирпан, 
респективно неговия заместник. При изготвяне на статистическите справки 
се спазват указанията дадени от горестоящите прокуратури относно 
начина и реда за тяхното изготвяне. Така изготвените статистически 
справки се изпращат на горестоящата прокуратура по еклектронен път. 
Информацията съдържаща се в статистическите данни се проучва от 
Административния ръководител на РП Чирпан и същата представлява 
основа за изготвяне на обобщения, анализи и оценки. 

През 2008 г. съдебни служители са участвали в три семинара – 
единият организиран от Прокуратура на РБ за обучение на Съдебните 
администратори, Адм. секретари и Главни счетоводители, а другият – от 
Национален институт на правосъдието гр. София на тема „Умения за 
ефективна комуникация и съвместна работа в контекста на 
прокуратурата”. Прокурорите при РП Чирпан не са участвали в обучения. 

За проверявания период в РП – Чирпан няма налагани 
дисциплинарни наказания от административния ръководител. 

 
 

 2. По организацията на образуването и движението на 
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Преписките през 2008г. са 602 бр. общо, като от тях новообразувани 
са 550 и 52 останали от предходни периоди. Общо решени са 554 бр.  
 Извършените проверки са общо 259 бр., като извършени от 
прокурори проверки няма, извършени от органите на МВР са 256 бр. и 3 
бр. са извършени от други органи. 
 Отказите да се образува досъдебно производство са 256 бр. От тях 
обжалвани са 12 бр., потвърдени – 10 бр. и отменени – 2 бр. 
 Необжалваните откази да се образува ДП са общо 253 бр. 
 
 На случаен принцип бяха проверени следните пр.пр. с отказ да се 
образува досъдебно производство: 
 ► пр.пр. № 413/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 25.08.2008г.; 
 ► пр.пр. № 496/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 23.09.2008г.; 
 ► пр.пр. № 598/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 23.09.2008г.; 
 ► пр.пр. № 577/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 23.09.2008г.; 
 ► пр.пр. № 575/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 23.09.2008г.; 
 ► пр.пр. № 574/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 23.09.2008г.; 
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 ► пр.пр. № 571/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 23.09.2008г.; 
 ► пр.пр. № 569/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 23.09.2008г.; 
 ► пр.пр. № 567/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 23.09.2008г.; 
 ► пр.пр. № 566/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 23.09.2008г.; 
 ► пр.пр. № 152/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 28.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 75/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 16.04.2008г.; 
 ► пр.пр. № 813/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 21.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 120/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 10.05.2008г.; 
 ► пр.пр. № 46/2008г. по описа на РП – Чирпан. Постановление за 
отказ да се образува ДП от 10.05.2008г.; 
 Образуваните досъдебни производства са общо 230 бр., а 7 бр. са 
изпратени по компетентност.  
 Останалите нерешени преписки от образуваните през проверявания 
период са 48 бр.  
 В РП Чирпан през отчетната 2008г. няма образувани и 
наблюдавани преписки, взети 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 2008г. общо са 1078 
бр., като новообразувани през този период са 515 бр. ДП, 24 бързи 
производства, 8 незабавни производства, а образувани в предходни години 
са 513 бр. ДП.  
 Разследването по 252 е проведено от следовател, на 826 от 
разследващ полицай, като няма разследване проведено от прокурор. 
 Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 
проверявания период от разследващ орган и решени от прокурорите в 
предвидените от НПК срокове са общо 635 бр. От тях разследвани от 
следовател са общо 22 бр., а от разследващ полицай – 613 бр.  
 Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 
проверявания период от разследващ орган, намиращи се за 
произнасяне при прокурор са общо 7 бр., като разследването по 
всички е извършено от разследващ полицай. 

По 24 бр. от наблюдаваните бързи производства разследването е 
приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК, по 1 бр. разследването е 
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приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК и по 4 бр. е постановено 
разследването да се извърши по общия ред. 
 Наблюдаваните незебавни производства, по които разследването е 
приключило в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК са 8 бр. 

Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ са общо 21 бр., като от тях 
изпратени на разследващия орган са 9 бр., а по 12 бр. прокурорите са 
извършили сами необходимите действия. 

Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 330 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 289 
бр., а спрени срещу известен извършител са 41 бр. 

На случаен принцип бяха проверени следните спрени ДП срещу 
известен извършител: 
 ► сл.д. № 476 по описа на ТСО – ОСл.О – Стара Загора /пр.пр. 
166а/1995г. по описа на РП – Чирпан/ Постановление на РП – Чирпан за 
спиране на НП от 03.09.2009г.; 
 ► ДП № 105/1997г. по описа на РПУ – Чирпан /пр.пр. 151/1997г. по 
описа на РП – Чирпан/ Постановление на РП – Чирпан за спиране на НП от 
03.11.2008г.; 
 ► ДП № 10864/2005г. по описа на ОСл.С – Стара Загора /пр.пр. 
85/1999г. по описа на РП – Чирпан/ Постановление на РП – Чирпан за 
спиране на НП от 17.12.2008г.; 

Възобновените наказателни производства през проверявания 
период са общо 424 бр., като спрените срещу неизвестен извършител 
са 326 бр., а срещу известен извършител 98 бр. 

Прекратените наказателни производства за 2008г. са общо 424 
бр., от тях водени срещу неизвестен извършител са 35 бр., а срещу 
известен извършител 90 бр. Обжалваните пред съда постановления са 
общо 10 бр., като 5 бр. са отменени. Обжалвани пред по-
горестоящите прокуратури постановления са общо 3 бр., като едно е 
отменено. Общо прекратените поради изтекла давност са 299 бр. 

Изготвените предложения от разследващите органи до 
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване са общо 51 бр., като всички са уважени.  

 
 4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 
т.2 от ЗСВ/: 
 Внесените обвинителни актове през 2008г. са общо са 99 бр., от тях 
по образувани ДП през проверявания период - 67 броя, а по образувани ДП от 
предходни години – 32 броя.  
 Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове за 2008г. са 
общо 15 бр. От тях върнати с определение на съда – 4 бр. и върнатите са 
разпореждане на съда – 11 бр. 
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 Проверени на случаен принцип бяха следните върнати дела. с внесени 
обвинителни актове: 
 
 ► НОХД № 127/2007г. по описа на РС - Чирпан /пр.пр. 570/2007г. по 
описа на РП - Чирпан/. ОА е внесен за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, 
5, 7 от НК вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК. Основания на съда за 
връщане – чл. 288, т. 1 от НПК.; 
 ► НОХД № 362/2008г. по описа на РС - Чирпан /пр.пр. 632/2008г. по 
описа на РП - Чирпан/. ОА е внесен за престъпление по чл. 196, ал. 1 , т. 2 
вр. чл. 195, ал. 1, т.3 и 4 пр.1, 2 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 вр. 
чл. 29, ал. 1, б „а” от НК. . Основания на съда за връщане – чл. 249 вр. 248, 
ал. 2, т. 3 вр. 32, ал. 2 от НПК.; 
 ► НОХД № 390/2008г. по описа на РС - Чирпан /пр.пр. 167/2008г. по 
описа на РП - Чирпан/. Основания на съда за връщане – чл. 249 вр. 248, ал. 
2, т. 3 вр. 32, ал. 2 от НПК.; 
 ► НОХД № 392/2008г. по описа на РС - Чирпан /пр.пр. 632/2008г. по 
описа на РП - Чирпан/. Основания на съда за връщане – чл. 249 вр. 248, ал. 
2, т. 3 вр. 32, ал. 2 от НПК.; 
 ► НОХД № 386/2008г. по описа на РС - Чирпан /пр.пр. 493/2008г. по 
описа на РП - Чирпан/. Основания на съда за връщане – чл. 249 вр. 248, ал. 
2, т. 3 вр. 32, ал. 2 от НПК.; 
► НОХД № 291/2008г. по описа на РС - Чирпан /пр.пр. 455/2008г. по 
описа на РП - Чирпан/. Основания на съда за връщане – чл. 288, т. 1 от 
НПК.; 
 ► НОХД № 294/2008г. по описа на РС - Чирпан /пр.пр. 60/2008г. по 
описа на РП - Чирпан/. Основания на съда за връщане – чл. 249 вр. 248, ал. 
2, т. 3 вр. 32, ал. 2 от НПК.; 
 ► НОХД № 389/2008г. по описа на РС - Чирпан /пр.пр. 706/2008г. по 
описа на РП - Чирпан/. Основания на съда за връщане – чл. 249 вр. 248, ал. 
2, т. 3 вр. 32, ал. 2 от НПК.; 
 ► НОХД № 379/2008г. по описа на РС - Чирпан /пр.пр. 470/2008г. по 
описа на РП - Чирпан/. Основания на съда за връщане – чл. 249 вр. 248, ал. 
2, т. 3 вр. 32, ал. 2 от НПК.; 
 ► НОХД № 205/2008г. по описа на РС - Чирпан /пр.пр. 960/2008г. по 
описа на РП - Чирпан/. Основания на съда за връщане – чл. 249 вр. 248, ал. 
2, т. 3 вр. 32, ал. 2 от НПК.; 
 ► НОХД № 407/2005г. по описа на РС – Чирпан. РС- Чирпан 
постановява осъдителна присъда, която е потвърдена от ОС – Стара 
Загора. ВКС отменя присъдата на РС /основание – тълкувателно решение 
на ОС на ВКС № 2, т.4.2./ и връща делото за ново разглеждане от друг 
състав на ОС. РС – Чирпан с разпореждане от 07.10.2008г. прекратява 
съдебното производство и връща делото на РП – Чирпан. Районна 
прокуратура – Чирпан с Постановление от 12.11.2008г. спира НП. 
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 Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания 
период са общо 115 бр. От тях с осъдителни присъди по общия ред – 65 
бр., като от тях протестирани няма. Оправдателна присъда по общия ред 
е 1 бр., като същата е протестирана. В края на отчетната година не е 
имало произнасяне относно протеста. На 07.05.2009 г. с Решение № 52 
по ВНОХД № 91/09г. по описа на ОС - Стара Загора е отменена 
оправдателната присъда. 
 Броят на осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 371 
и сл.НПК/ е 47 бр., като от тях няма протестирани. Оправдателни 
присъди по реда на гл.ХХVП от НПК /чл.371 и сл.НПК/ няма. 
Споразуменията в хода на съдебното следствие са 33 бр. 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл. 381 НПК/, през проверявания период са общо 74 бр., 
като всички са одобрени. 
 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 за 2008 г. са 8 бр. Решените от 
съда са общо 7 бр.  
 За 2008г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са общо 
245 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 52 бр.
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2008г. са 174 бр. 
Неприведени в срок присъди няма, и само едно изпълнение на наказание е 
отложено. 
 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
 
 1. Районна прокуратура – гр. Чирпан работи в незадоволителни 
условия и лоша материална база. 
 2. В РП- Чирпан е налице административен проблем. Щатът на 
прокурорите е 4бр. В момента на проверката административният 
ръководител е в отпуск по майчинство. РП – Чирпан обслужва 2 общини с 
население около 40 000 души. 

2. Прави впечетлени високият процент на делата прекратени 
поради изтекла давност. Прекратените наказателни производства за 
2008г. са общо 424 бр., а от тях прекратени поради изтекла давност 
са 299 бр. 

3. От общо 330бр. спрени наказателни производства през 
проверявания период, срещу неизвестен извършител са 289 бр., а 
спрени срещу известен извършител са 41 бр., което навежда на 
извода, че взаимодействието между органите на разследването и 
наблюдаващите прокурори не е добро. 
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4. За разлика от други прокуратури следва да се отбележи, че няма 
досъдебни производства изцяло разследвани или доразследвани от 
прокурор. 

5.  В РП – Чирпан са направени досиета на върнатите дела, съгласно 
Заповед на АП – Пловдив. Всяко досие съдържа доклад на наблюдаващия 
прокурор по досъдебното производство, в който се сочат причините за 
връщане на делото и становище на прокурора дали тези причини са 
основателни или не.  

6.Оценката за работата на РП Чирпан е  добра, но със забележки. 
 
 
ПРЕПОРЪКИ:  
 

 1. Следва да се подобрят битовите условия и материално-
техническата база в РП-Чирпан, както и да се осигурят допълнителни 
помещения, необходими пряко за дейността на прокуратурата. Също така 
следва да бъде подсигурена щатната обезпеченост по отношение на 
магистратите. 
 2. С оглед големия брой дела, които са били прекратени поради 
изтекла давност, следва да се предприемат мерки за по-експедитивно 
приключване и непрекъснато проследяване на давностните срокове. 
 3. С оглед големият бр. спрени НП, които се водят срещу неизвестен 
извършител, следва да се подобри координацията между прокуратурата и 
полицейските служители от районните полицейски управления, на които 
са възложени процесуално-следствени действия по установяване и  
издирване на извършителите. 
 4. Административният ръководител да прецени  по-дейното 
участието на магистратите в квалификационни курсове и семинари с цел 
специализацията им и повишаване на квалификацията им. 

5. Административният ръководител да предприеме необходимите 
мерки за подобряване на работата на деловодството, в т.ч. комплектоване 
на делата и преписките, и привеждане на водените книги, дневници и 
азбучници съгласно нормативните изисквания. 
 6. Да се проведе среща с ръководството на Районния съд и се обсъди 
проблемът с върнатите от съда дела,особено от съдебно заседание. 
 
 
 
 
                     ИНСПЕКТОР: 
  
                                 Ал. МУМДЖИЕВ
  


