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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  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА –  гр. КНЕЖА 

 
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/ 
 Районна прокуратура – гр. Кнежа се помещава в сградата на 
Съдебната палата на гр. Кнежа. Помещенията са недостатъчно и с остаряло 
материално-техническо оборудване. 

През 2007г. по щат е имало 3 бройки за магистрати. От 01.06.2007г. 
длъжността „прокурор” е незаета, поради преминаване на прокурора на 
длъжност „районен прокурор” в друг съдебен район и през последните 
седем месеца на годината са работили само двама прокурори. За периода 
няма отсъствали прокурори за повече от един месец. Незаети щатни 
бройки за прокурори - 1.  

За първото полугодие на 2008г. при щат 3бр. са работили 2 
прокурора. 
 Всички книги, които води РП – Кнежа са в съответствие с дадените 
указания и се попълват стриктно. В РП – Кнежа е въведено и водене на 
книги по собствена преценка, като книга за възобновени досъдебни 
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производства; книга за обжалвани, спрени досъдебни производства; книга 
за удължаване на срока от ОП и Главен прокурор. 

Делата се разпределят на случаен принцип, използвайки системата 
Law Choice. 
 2. По организацията на образуването и движението на 
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Преписките през 2007г. са 492 бр. общо, като от тях новообразувани 
са 489бр. и 3бр. останали от предходни периоди. Общо решени са 482бр.  
 Отказите да се образува досъдебно производство са 276бр. От тях 
обжалвани са 33бр., потвърдени – всички, отменени – няма. 
 Образуваните досъдебни производства са общо 118бр., като 
изпратени по компетентност са 88бр. Останалите нерешени преписки от 
образуваните през проверявания период са 10бр., като от тях нерешени в 
едномесечния срок – 10бр.. 
 За първото полугодие на 2008г. в Районна прокуратура – гр. Кнежа 
е работено по 336 броя преписки, от които 6 броя от предходен период. 
Решени са общо 322бр. Постановени са 158 броя откази, от тях обжалвани 
са 6 бр.,  като са потвърдени всички, отменени - няма.  
 Образувани са общо 75 досъдебни производства по чл.211 ал.1 от 
НПК, изпратени по компетентност – 93бр. Към края на отчетния период от 
образуваните са останали нерешени 12бр., като от тях нерешени в 
едномесечния срок са 12 броя. 
 2. По организацията на образуването и движението на 
досъдебните производства /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Наблюдаваните досъдебни производства през 2007г. са 2154бр. 
общо. От тях образувани през годината са 201бр., а образувани в 
предходни години са следните 1953бр.: 
 От тях разследването е проведено от следовател на 2бр., а от 
дознател на 199бр., от които 15бр. – БП. 
 Приключените ДП от разследващ орган и решени са 221бр. общо., от 
които 15 БП, 180 ДПОР – от дознател, 26бр. ДПОР – от следовател. 
 Неприключени ДП от разследващия орган в сроковете по чл. 234 от 
НПК са 23бр., образувани през годината са 23бр., а от предходни години – 
няма. 
 Няма получени ДП от разследващия орган и нерешени от 
наблюдаващия прокурор над 1 месец. 
 Обвиняемите лица с взета мярка за неотклонение „задържане под 
стража” - няма. 
 За 2007г. е внесено 1 искане до съда за вземане мярка за 
неотклонение „задържане под стража”, като не е уважено. Няма внесени 
искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 73 ал. 3 
от НПК. 
 Действия на РП – Кнежа на основание чл. 242 ал. 2 от НПК – няма 
такива. 
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 Спрените наказателни производства от прокурора през проверявания 
период – 66бр. От тях спрени срещу неизвестен извършител са 65бр. и 
спрени срещу известен извършител са 1бр. Възобновените наказателни 
производства - 1 брой, като то е образувано през проверявания период.  
Образувани в предходни години – няма. 
 Прекратените наказателни производства от прокурора през 
проверявания период са 1032бр. общо, като от тях обжалвани пред съда е 1 
бр., отменени – 1бр. Обжалвани пред по-горните прокуратури - няма, 
отменени – няма и потвърдени – няма. Служебно отменени от по-горните 
прокуратури няма. 
 За първото полугодие на 2008г. наблюдаваните досъдебни 
производства са 1109бр. общо и 554бр. средно на прокурор, като 
образувани през проверявания период са 127бр. , а образувани в предходни 
години - 946 бр.: 
 Следва да се отбележи, че разследванията проведени от дознател са 
127бр., от които 19бр. БП, а проведено от следовател - няма. 
 Приключените ДП от разследващ орган - 101бр., от които 18бр. 
Решени от прокурорите през проверявания период – 125бр., от които 18бр. 
БП, 106бр. ДПОР от дознател и 1 ДПОР – от следовател.
 Неприключените ДП от разследващия орган в сроковете по чл. 234 
от НПК са както следва: ДП образувани през проверявания период – 30бр. 
и ДП образувани в предходни години – няма. 
 Няма получени ДП от разследващия орган и нерешени от 
наблюдаващия прокурор над 1 месец. 
 Обвиняемите лица с взета мярка за неотклонение „задържане под 
стража” са 3, като няма разследване проведено от следовател. 
 Внесените искания до съда за вземане мярка за неотклонение 
„задържане под стража” са  3, като 3 са уважени. 
 Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 
реда на чл. 73 ал. 3 от НПК. 
 На основание чл. 242 ал. 2 от НПК, РП – Кнежа – няма такива.
 Спрените наказателни производства от прокурора през първото 
полугодие на 2008г. са 46 общо и 23 средно на прокурор, както следва: 
спрени срещу неизвестен извършител – 46 броя и спрени срещу известен 
извършител – 0 броя. Възобновените наказателни производства са 0 броя, 
като от тях образувани през проверявания период - няма и образувани в 
предходни години – няма. 
  Прекратените наказателни производства от прокурора са 22бр., като 
обжалвани пред съда са 2броя, от тях отменени – 1 и потвърдени - 1. 
Обжалвани пред по-горните прокуратури са - няма. Няма служебно 
отменени от по-горните прокуратури. 
 Поддържа се тясна връзка между органите на досъдебното 
производство (прокурори, дознатели, следователи) при разследването по 
делата. 
  



 4

 3. По отношение на организация на съдебния надзор /чл. 54 ал. 1 
т. 2 от ЗСВ/: 
 Внесените обвинителни актове през 2007г. са 76 бр., като по 
образувани досъдебни производства са 61, а по образувани ДП от 
предходни години – 15. Върнатите от съда дела с внесени обвинителни 
актове са 2, като от тях върнати с разпореждане на съда са 1 брой, а 
върнати с определение (протокол) на съда – 1 брой. 
 Решените от съда дела по обвинителен акт са 50 общо. От тях с: 
 - осъдителни присъди по общия ред – 23бр., от тях протестирани – 
няма; 
 - оправдателни присъди по общия ред – няма; 
 - осъдителни присъди по реда на гл. ХХVІІ от НПК (чл. 371 и 
следващи НПК) – 11бр. от тях протестирани – няма; 
 - оправдателни присъди по реда на гл. ХХV от НПК (чл. 371 и 
следващи НПК) – няма; 
 - споразумения в хода на съдебното следствие – 16; 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство (чл. 381 НПК), през проверявания период са общо 8бр. От 
тях всички са одобрени. 
 Внесените в съда предложения по реда на чл. 375 от НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание при условията на чл. 78а от НК, през проверявания период  са 
общо 20бр. Решени от съда са 19бр., като уважени предложения на 
прокуратурата - 19бр., оправдани и прекратени в предвидените от закона 
случаи – няма, няма и върнати от съда. 
 Прокурорите от РП са участвали в 260 съдебни заседания по 
наказателни дела. 
 Приведените в изпълнение присъди са 87 бр. и няма неприведени 
присъди в срок, както и отлагане на изпълнението на наказанието.
 Гражданските дела с участие на прокурор няма. 
 Внесените обвинителни актове през първото полугодие на 2008г. са 
40 бр., като по образувани досъдебни производства през проверявания 
период са 28, а по образувани ДП от предходни години – 12. Върнатите от 
съда дела с внесени обвинителни актове - 1, като от тях върнати с 
разпореждане на съда са 1 брой, а върнати с определение (протокол) на 
съда – няма. 
 Решените от съда дела по обвинителен акт са 20 общо. От тях: 
 - осъдителни присъди по общия ред – 9бр., от тях протестирани – 
няма. 
 - оправдателни присъди по общия ред –  няма; 
 - осъдителни присъди по реда на гл. ХХVІІ от НПК (чл. 371 и 
следващи НПК) – 1бр., от тях протестирани – няма; 
 - оправдателни присъди по реда на гл. ХХV от НПК (чл. 371 и 
следващи НПК) – няма; 
 - споразумения в хода на съдебното следствие – 10; 
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 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство (чл. 381 НПК), през проверявания период са общо 6бр. От 
тях всички са одобрени от съда. 
 Внесените в съда предложения по реда на чл. 375 от НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание при условията на чл. 78а от НК, през проверявания период са 
11бр. Решени от съда са 7бр., като всички предложения на прокуратурата 
са уважени. 
 Прокурорите са участвали в съдебни заседания по 170 наказателни 
дела през проверявания период. 
 Приведените присъди в изпълнение са 63 бр., като нямат 
неприведени присъди в срок и отлагане на изпълнението на наказанието. 
 Гражданските дела с участие на прокурор няма. 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 1. Районна прокуратура – гр. Кнежа работи в незадоволителни 
условия при изключителна индивидуална натовареност. 
 2. Не е създаден необходимия административен капацитет, който да 
отговаря на специфичните изисквания към прокуратурата. Към момента на 
проверката в РП- Кнежа работи само един прокурор, който е и и.д. 
административен ръководител, което е крайно недостатъчно. 

3. Прави впечатление, че въпреки, че делата се разпределят на 
случаен принцип, използвайки системата Law Choice преписките по които 
са работили прокурорите за 2007г. са много неравномерно разпределяни. 
Отчитайки, че прокурор Г. Кюркчийска е работила само 5 месеца за 
календарната година, преписките по които е работила са очевидно малко 
/5бр./ в сравнение с другите двама прокурори, което налага констатацията 
за неправилно или неизползване на принципа на „случайно разпределение 
на делата”. 
 4. Към момента на проверката внесените обвинителни актове за 
2008г. са 68, като оправдателни присъди няма, а върнати са само 3, което е 
един много добър показател. Аналогично е и положението за 2007г. 
 5. За 2007г. прави впечатление, че общо прекратените и внесени в съда 
ДП са 1136 бр, като от тях 104 бр. са внесени в съда и 1032 бр. са прекратени. 
 6. По отношение на разследването по досъдебните производства по 
общия ред за полугодието на 2008г. се забелязва значително снижаване на 
броя на делата с изтекъл срок за разследване, останали от предходни 
периоди.  

7. През 2008г. в РП – Кнежа прокурори са извършвали отделни 
действия по разследване, но не са използвани СРС, защитени свидетели, 
както и няма извършени неотложни следствени действия по ДП.  
 
 ПРЕПОРЪКИ: 
 1. Да се предприемат мерки за попълване на щатната обезпеченост на 
прокуратурата по отношение двете вакантни бройки за магистрати. 
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2. Следва да се подобрят битовите условия и материално-
техническата база в РП-Кнежа, както и да се осигурят допълнителни 
помещения, необходими пряко за дейността на прокуратурата. 

3. Да се използва системата Law Choice при разпределяне на делата. 
 4. Да се прояви необходимата активност по отношение на спрените 
производства, а именно упражняване на необходимия контрол по 
отношение на съответните служители на МВР с цел намаляване на броя на 
прекратяваните дела на основание изтекла давност. 
 5. Да се предвидят мерки за повишаване ефективността на 
следствения надзор и подобряване координацията между прокуратурата и 
органите на разследване. 
 
 

    ИНСПЕКТОР: 

      АЛЕКСАНДЪР МУМДЖИЕВ 
 
 
    ЕКСПЕРТИ, 

      МИГЛЕНА ЖЕЛЕВА: 

      ТАМАРА КОЧЕВА: 
 


