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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 
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
 

Д О К Л А Д 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В  

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА –  гр. ПЛЕВЕН 
 

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната 
програма на Инспектората към ВСС за 2008г. и Заповед № 142/18.09.2008г. 
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. Плевен се помещава в сградата на 
Съдебната палата на гр. Плевен и дели един етаж с районна прокуратура и 
военно окръжна прокуратура. Помещенията са недостатъчно и с остаряло 
материално-техническо оборудване. 

През 2007г. по щат е имало 17 бройки за магистрати. От тях 
работили през годината са 12 прокурора, трима прокурори са били 
командировани и има 2 незаети щата. За първото полугодие на 2008г. са 
работили 13 прокурора, двама са командировани и двете щатни бройки 
остават незаети. 
 Всички книги, които води ОП – Плевен са в съответствие с 
Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в 
прокуратурата на Република България, утвърдена от Главния прокурор. 
Книги, водени по указание на ВПК са книга за спрените досъдебни 
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производства срещу НИ; книга за спрените досъдебни производства срещу 
ИИ; книга за предложения до КУИППД. В деловодството на ОП – Плевен 
и прилежащите районни прокуратури се използва от две години 
Унифицирана Информационна Система /УНИ/.  
 На 15.10.2007г. в Окръжна прокуратура гр.Плевен и прилежащите 
районни прокуратури е въведен принципа на случайно разпределение на 
делата. Води се книга с всички Заповеди, които касаят промените в 
програмата за случайно разпределение. 
 2. По отношение на организацията на образуването и движението 
на преписките /чл.54 ал.1 т.2 ЗСВ\: 
 Общият брой на преписките през 2007г. са – 3 387 бр., като от тях 
новообразувани са 3 387 бр., а останали от предходни периоди –187 бр. 
Общо решените за същият период са 3032.  
 Общо 421 бр. са отказите за образуване на досъдебно производство, 
като 28бр. са обжалвани, 22бр. са потвърдени и 6бр. са отменени. Общо 
необжалвани са 393 бр. 

 Образуваните досъдебни производства общо са 163 бр., като 
изпратени по компетентност са 312 бр. 

 Инстанционни решения на АП по преписки на ОП са 466 бр. общо, 
като от тях отменени са 35 бр., а потвърдени са 43бр.  

 Инстанционни решения на ОП по преписки на РП – отменени – общо 
188 бр. и потвърдени – общо 688 бр.  

 Останали нерешени преписки от образуваните през проверявания 
период са 355 бр., като от тях нерешени в едномесечен срок са 336 бр.,  
няма нерешени в тримесечен срок с разрешение на административния 
ръководител и нерешени в шестмесечен срок с разрешение на Главния 
прокурор . 
 За първото полугодие на 2008г. общия бр. на преписките е 1 987 
бр., като останали от предходни периоди са 355бр. Общо решените за 
полугодието са 1 700бр., отказите за образуване на досъдебно 
производство са 48бр., от тях 4бр. са обжалвани – 3 потвърдени и 1 
отменен. Образувани досъдебни производства са общо 55бр., като 
изпратените по компетентност о са 174бр. Инстанционните решения на АП 
по преписки на ОП са общо – 228 бр., като от тях 14бр. са отменени, 39бр. 
потвърдени. Инстанционните решения на ОП по преписки на РП са общо 
175бр., от 115 бр. потвърдени и 60бр. са отменени. Останали нерешени 
преписки от образуваните през проверявания период са  общо 93 бр., като 
нерешени в едномесечен срок  са 79 бр. 
   Останали нерешени преписки, образувани в преходни години: 
 - Преписка № 2766/2007г. образувана на 29.10.2007г. и разпределена 
за работа на прокурор Искра Ганева, по преписката не е извършвана 
проверка и към настоящия момент същата е висяща при прокурор Ганева. 
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 - Преписка № 3384/2007г. – образувана на 27.12.2007г. и 
разпределена за работа на прокурор Искра Ганева, на 08.01.2008г. 
прокурор Ганева изискала преписка № 1126/2007г. по описа на  РП-Червен 
бряг. На 16.01.2008г. същата е била изпратена на прокурор Ганева и към  
настоящия момент същата е висяща при прокурор Ганева. 

- Преписка № 2464/2007г., образувана на 20.09.2007г. и разпределена 
за работа на прокурор Йорданка Антонова, по преписката не е извършвана 
проверка и към настоящия момент същата е висяща при прокурор 
Антонова. 
 - Преписка № 2579/2007г., образувана на 03.10.2007г. и разпределена 
за работа на прокурор Йорданка Антонова, по преписката не е извършвана 
проверка и към настоящия момент същата е висяща при прокурор 
Антонова. 
 Причините за неприключването на четирите горецитирани преписки 
са отразени в тримесечна справка за срочността при решаване на преписки 
и дела в ОП-Плевен, съгласно Разпореждане № 7/14.06.2006г. на 
Административния ръководител-апелативен прокурор на АП гр.Велико 
Търново и Заповед № 30/19.06.2006г. на административния ръководител-
окръжен прокурор гр.Плевен. 
 Няма преписки на специален отчет, съгласно т.5 от Заповед № ЛС-
2184/30.05.2007г. на Главния прокурор. 
 3. По отношение организацията на образуването и движението на 
досьдебните производства /чл.54, ал. 1, т. 2 ЗСВ/: 
 Наблюдаваните досъдебни производства през 2007г. общо са 797 бр., 
като образувани през този период са 285бр., а образувани в предходни 
години са 287бр. Приключените досъдебни производства за 2007г. от 
разследващ орган  и решени са общо 529бр., като от тях разследвани от 
следовател са 274 бр., а от дознател – 255бр. Няма неприключили ДП в 
сроковете по чл. 234 от НПК. За този период са получени 2 бр. ДП от 
разследващият орган и не са решени от наблюдаващия прокурор в 
едномесечния срок. Броят обвиняеми с взета мярка „задържане под 
стража” е 27. 
 Наказателните производства на специален отчет съгласно т. 5 от 
Заповед № ЛС- 2184/30.05.2007г. на Главния прокурор, през 2007г. са 
общо-45бр., от тях приключили с обвинителен акт са 21бр., спрени - 8бр. и 
прекратени - 16бр. 
 Наказателните производства на специален надзор, съгласно Заповед 
№ ЛС-2184/30.05.2007г. на Главния прокурор са 5бр., като от тях няма 
приключили с обвинителен акт, спрени или прекратени. 
 Внесените искания в съда за използване на специални 
разузнавателни средства са 14, като всички са уважени. 
 Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения са 13бр., а спрени общо са 77бр. 
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 Прекратените НП от прокурори за 2007г. са общо 329бр., като от тях 
обжалвани пред съда са 26 - 4 са отменени и 22 са потвърдени, обжалвани 
пред по-горните прокуратури са 12 – 5 са отменени и 7 са потвърдени. 
 За първото полугодие на 2008г. наблюдаваните досъдебни 
производства общо са 588бр., от тях образувани през проверявания период 
общо са 145бр., а образувани в предходни години – 244 бр. Приключените 
ДП от разследващ орган и решени през проверявания период – общо са 
314бр. Няма неприключени ДП от разследващия орган в сроковете по чл. 
234 от НПК. За този период има 4 бр. получени ДП от разследващия орган 
и нерешени от наблюдаващия прокурор над един месец.  
 С взета мярка за неотклонение „задържане под стража" през 2007г. са 
19 бр. обвиняеми лица. Няма внесени искания до съда за вземане на 
обезпечителни мерки по реда на чл.73, ал.3 НПК. 
 Наказателните производства на специален отчет съгласно т.5 от 
Заповед № ЛС- 2184/30.05.2007г. на Главния прокурор през 2007г. са общо 
20, от тях с приключили с обвинителен акт са 5бр., спрени – 6бр., а 
прекратени са 9бр. 
 Наказателните производства на специален надзор, съгласно Заповед 
№ ЛС-2184/30.05.2007г. на Главния прокурор са 4бр., от тях 
приключили с обвинителен акт са 3бр., прекратено е 1, спрени няма. 
 Внесените искания в съда за използване на специални 
разузнавателни средства са 108, като всички са уважени. 
 Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения са 6бр., а спрени общо са 66бр. 
 Прекратените НП от прокурори за първото полугодие на 2008 са 
общо 178бр., като от тях обжалвани пред съда са 4 - 3 са отменени и 1 е 
потвърдено, обжалвани пред по-горните прокуратури са 7 – 4 са отменени 
и 3 са потвърдени. 
 
 4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 
т.2 от ЗСВ/: 
 Внесените обвинителни актове през 2007г. общо са 110бр. , от тях 
по образувани ДП през проверявания период -  44броя, а по образувани ДП от 
предходни години – 66  броя. Върнатите с разпореждания на сьда дела по 
внесени обвинителни актове за 2007г. са 16бр, а върнати с определение на съда 
- 2бр. 
 Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 170бр. От тях 
с осъдителни присъди по общия ред – 136бр., а от тях са протестирани 3 
бр. , като протестите са уважени. Оправдателните присъди по общия 
ред са общо 11бр., като от тях 7бр. са протестирани, но протестите не 
са уважени. 
 На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела с 
оправдателни присъди: НОХД №444/2006г., НОХД №27/2007г. и 
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НОХД 325/2004г. По проверените дела имаше подаден протест от 
прокуратурата. 
 Броят на осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК/чл.371 
и сл.НПК/ е 5бр. От тях протестирани – 2бр. - 1бр. уважен и 1бр. 
неуважен. Оправдателни присъди по реда на гл.ХХУП от НПК/чл.371 и 
сл.НПК/ няма. Споразуменията в хода на съдебното следствие са 4бр. 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/ общо за 2007г. са 13бр., като неодобрени и 
върнати няма. 
 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 2007 г. са 2бр. 
 За 2007 г участията в съдебни заседания по наказателни дела пред 
първа инстанция са 883 бр. а пред въззивна инстанция – 685бр. 
Гражданските дела с участие на прокурор са общо 135бр., а 
административните дела с участие на прокурор – 999бр. 
 Касационните протести за годината са 2бр. Приведените в 
изпълнение присъди общо за 2007 г. – 89бр., а –неприведени – 1 бр. , като 
няма отлагания на изпълнение на наказанията.  
 За първото полугодие на 2008г. внесените обвинителни актове са 
44бр. общо, като по образувани ДП през този период са 14бр., а от предходни 
години 30бр. Върнатите с разпореждания на сьда дела по внесени обвинителни 
актове за първото полугодие на 2008г. са 3бр, а върнати с определение на съда 
няма. 
 Решените от съда дела по обвинителен акт през този период общо 
са 54бр., като броя осъдителни присъди по общия ред са 44бр. от тях 
протестирани са 5бр.- 4 бр. към настоящия момент са неразгледани и 1 
протест е уважен. Оправдателните присъди по общия ред са 7бр., като 
от тях 3бр. са протестирани.  
 В хода на съдебното следствие няма внесени споразумения. 
Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/ през първо полугодие 2008 г. са 3бр. общо, 
като всичките са одобрени. 
 Внесено в съда е 1бр. предложение по реда на чл.375 НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание при условията на чл. 78а НК, по което все още няма решение. 
 За първото полугодие на 2008г. прокурорите са участвали пред първа 
инстанция в 363бр. съдебни заседания по наказателни дела и в 301бр. 
съдебни заседания пред въззивна инстанция. Подаден е един касационен 
протест. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 55бр., като 
брой предявени граждански искове от прокурор са 32бр. 
Административните дела с участие на прокурор са 416 бр. 
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 Приведените в изпълнение присъди са 26 бр., а неприведени в срок– 
4 бр., поради ненамиране на лицата на последните известни адреси, като 
няма отлагания на изпълнение на наказанията.  
 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 1. Проверката констатира, че проверяваната прокуратура се 
администрира много добре. Всички деловодни книги и регистри са водени 
редовно и съгласно изискванията на Правилника за организацията и 
дейността на администрацията на прокуратурата на Р България и 
съответните указания на Върховна касационна прокуратура. 
 2. През 2007г. прокурорите са решили общо 3032 преписки, от които 
по 421 са постановени откази за образуване на предварително 
производство, 312 са изпратени по компетентност на други органи и по 163 
са образувани досъдебни производства. От постановените 421 отказа за 
образуване на досъдебно производство 28 са обжалвани, като 6 от тях са 
отменени и преписките са върнати с конкретни указания. Статистическите 
данни, сравнени с други ОП показват една средна натовареност на ОП-
Плевен. 

3.  Внесените обвинителни актове за 2007г. са общо 110бр, като се 
наблюдава относително висок % на върнати от съда дела по внесените 
обвинителни актове – 16бр. 
 4. Наличието на голям брой досъдебни производства, спрени срещу 
известен извършител и неяснотата относно възобновяването на спрените 
дела налага извод за необходимост от нарочна проверка относно спазване 
на изискванията на чл. 244 ал.7 и чл.245 от НПК. 
 
 ПРЕПОРЪКИ: 
 1. Следва да се подобрят битовите условия и материално-
техническата база в ОП - Плевен, както и да се осигурят допълнителни 
помещения, необходими пряко за дейността на прокуратурата.  
 2. Съотношението между внесените обвинителни актове от ОП – 
Плевен и прекратените и върнати от съда дела, поради допуснати 
съществени нарушения на процесуалните правила, както и броят на 
оправдателните присъди и броят на неуважените протести на ОП – Плевен, 
налага извода за необходимост от подобряване на качеството на 
прокурорската дейност в следствения и наказателно-съдебен надзор. 
 3. Да бъде разширено и подобрено взаимодействието и 
координацията с ОДП и ОСлС – Плевен с цел по-добра координация при 
решаване и приключване на делата, недопускане на тяхното забавяне и 
излизане извън допустимите процесуални срокове.  
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 4. Да се извърши проверка относно спазване на изискванията на чл. 
244 ал.7 и чл. 245 от НПК по отношение на спрените наказателни 
производства. 
 5. Да се предвидят мерки за повишаване ефективността и 
резултатността от прокурорската работа особено в сферата на 
икономическата престъпност.  

 
 
 

    ИНСПЕКТОР: 

      АЛЕКСАНДЪР МУМДЖИЕВ 
 
 
    ЕКСПЕРТИ, 

      МИГЛЕНА ЖЕЛЕВА: 

      ТАМАРА КОЧЕВА: 
 
 
 


