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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. НИКОПОЛ 

 
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 – град Никопол се помещава в сградата на 
съда. Помещенията, които ползват са на партерния етаж – 2 преходни стаи. 
Помещенията са недостатъчни, няма обособено помещение за съхраняване 
на веществените доказателства. 

Прокурорите по щат са двама. Няма незаети щатни бройки. Общият 
брой на администрацията е 4 бр. 
 Книгите, регистри и дневници, които се водят са: входящ и изходящ 
дневник ЕДСД за преписки и азбучник към него; описни книги за 
досъдебни производства- следствия, дознания, бързи и незабавни 
производства и азбучници към тях; входящ и изходящ дневник за 
административни преписки; заповедна книга; описна книга за 
обвинителните актове и предложения за споразумения и азбучник към нея; 
- книга за изпълнение на наказанията и азбучник към нея; - разносна книга; 
- книга за инструктаж- начален и периодичен; ревизионна книга за 
вписване на констатации и предписания на контролните органи за спазване 
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на трудовото законодателство; книга за регистриране на издадени 
болнични листове; касова книга и касов журнал. Книгите са водени на 
основание и в съответствие с Правилника за организация на дейността на 
администрацията на прокуратурата на РБългария. Няма книги водени по 
собствена преценка. Всички книги се водят на хартиен носител. Няма 
водени на електронен носител. 
 Делата се разпределят на случаен принцип чрез използване на Law 
Choice, използват се софтуерни продукти на Апис и деловодна програма – 
УИС. 
 За 2007 няма наложени наказания от административния ръководител 
/чл.311 т.1 ЗСВ/. Няма предложения за поощрения /чл.304, ал.1 ЗСВ/, и 
предложения за прилагане на дисциплинарни наказания /312, ал.1, т.1 и 2 
ЗСВ/. 
 За първото полугодие на 2008г. е работил един прокурор и има 
една незаета щатна бр. Четири бр. са служителите в администрацията. 
Всички останали данни по отношение на организацията на 
административната дейност остават непроменени в сравнение с 2007г. 
 2. По организацията на образуването и движението на 
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
  Броят на преписките през проверявания период са общо 583, като 
от тях новообразувани са 365бр. и останали от предходни периоди 18 
броя. 
  Решени са общо 539 бр. От тях откази да се образува досъдебно 
производство има по 275 преписки. Обжалвани са общо 29 бр., като 
потвърдени са общо 21 броя и отменени са 8 бр. Необжалвани са общо 
246 броя.  
 Образуваните досъдебни производства са общо 231 бр., като 
изпратени по компетентност са общо 12 бр.  
 Останали нерешени преписки от образуваните през 
проверявания период са 35 броя. От тях нерешени в едномесечен срок са 
13 бр., а нерешени в шестмесечен срок без разрешение- 22 бр. 
 Няма останали нерешени преписки образувани в предходни години.  
 Няма преписки на специален отчет съгласно т.5 от Заповед ЛС-
2184/30.05.2007г. на Главния прокурор. 
 За първото полугодие на 2008г. броя на преписките е общо 310 От 
тях новообразувани са 266 бр. и останали от предходни периоди 44 броя. 
 Решени са общо 301 бр. От тях - откази да се образува досъдебно 
производство има по 180 преписки. Обжалвани са общо 11 бр., като от тях 
потвърдени са 8 броя и отменени 3 бр. Необжалвани са общо 169 бр. 
 Образувани досъдебни производства са общо 118 бр., като 
изпратени по компетентност са 11 бр.  
 Останали нерешени преписки от образуваните през 
проверявания период са 7 броя. От тях нерешени в едномесечен срок са 7 
бр. Няма останали нерешени преписки, образувани в предходни години и 
преписки на специален отчет. 
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 3. По организацията на образуването и движението на 
досъдебните производства /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Наблюдавани досъдебни производства през 2007г. са общо 242 броя. 
От тях образувани през проверявания период са 231бр., като на 1 брой 
разследването е проведено от следовател, а на 241 бр. разследването е 
проведено от дознатели. Образувани в предходната 2006 година са общо 
11 броя дознания, неприключени от дознателите в края на 2006 година в 
законния срок - 5 броя. 
 

Дата на 
образуване № на ДП  Наблюдаващ 

прокурор 
Тип 
ДП 

Разрешени 
срокове  

чл. 234НК 

Дата на 
приключване 

Начин на 
решаване от 

прокурор 

04.10.2006 Д 
163/2006 Яков ДОЗН. 6 месеца 15.03.2007 прекратено 

78А 

17.10.2006 Д 
182/2006 Яков ДОЗН. 6 месеца 12.02.2007 Обвинителен 

акт 

28.11.2006 Д 
214/2006 Ганев ДОЗН 2 месеца 05.03.2006 спряно 

04.12.2006 Д 
218/2006 Яков ДОЗН 2 месеца 02.02.2007 Споразумение 

05.12.2006 Д 
219/2006 Яков ДОЗН. 4 месеца 30.03.2007 спряно 

06.12.2006 Д 
221/2006 Ганев ДОЗН. 2 месеца 02.02.2007  

07.12.2006 Д 
226/2006 Ганев ДОЗН. 4 месеца 07.04.2008 прекратено 

78А 

19.12.2006 Д 
229/2006 Яков ДОЗН. 4 месеца 05.03.2007 прекратено 

19.12.2006 Д 
230/2006 Яков ДОЗН. 2 месеца 19.02.2007 спряно 

19.12.2006 Д 
231/2006 Яков ДОЗН. 2 месеца 19.02.2007 спряно 

19.12.2006 Д 
232/2006 Ганев ДОЗН. 2 месеца 15.02.2007 спряно 

 
 Приключените ДП от разследващ орган са 206 броя и решени през 
проверявания период са общо 185 броя, по прокурори средно по 90 броя. 
 Неприключени ДП от разследващ орган са 36 броя в сроковете по 
чл.234 от НПК, като ДП, образувани през проверявания период са 36 бр., а 
ДП образувани в предходни години няма. 
 Няма получени ДП от разследващия орган и нерешени от 
наблюдаващия прокурор над един месец. 
 За 2007г. няма обвиняеми лица с взета мярка за неотклонение 
„задържане под стража”, като е внесено едно искане до съда, което не е 
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уважено. Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни 
мерки по реда на чл.73/3/НПК. 
 Има 1 бр. наказателно производство на специален отчет, съгласно т.5 
от Заповед №ЛС-2184/30.05.2007 г. на Главния прокурор - № Д-
106/27.07.2007 година по чл. 354в/1/ от НК с внесен обвинителен акт 
№7/03.01.2008 г. Няма наказателни производства на специален надзор, 
съгласно Заповед №ЛС-2184/30.05.2007г. на Главния прокурор. 
 Няма използвани специални разузнавателни средства. 
 Няма действия на прокуратурата на основание чл.242, ал.2 от НПК за 
проверявания период. 
 Спрените наказателни производства от прокурори общо са 65 броя, 
от тях: спрени срещу неизвестен извършител са 65бр., спрени срещу 
известен извършител няма, като образувани през проверявания период са 
48бр., а образувани в предходни години 17бр. 
 Прекратените наказателни производства от прокурор са общо 12бр. 
От тях обжалвани пред съда са 10 броя, като всички са отменени. Няма 
обжалвани пред по-горните прокуратури. Служебно отменени от по-
горните прокуратури са 2 броя.  
 За първото полугодие на 2008г. наблюдаваните досъдебни 
производства са общо 172броя. От тях образувани през проверявания 
период са 118бр. По тях няма разследване, проведено от следовател. 
Образувани в предходната 2007 година са общо 36 броя дознания, 
неприключени от дознателите в края на 2007 година в законния срок, както 
и 21 броя дознания останали от предходната година при прокурор 
нерешени в месечен срок. 

Дата на 
образуване № на ДП  Наблюдаващ 

прокурор 
Тип 
ДП 

Разрешени 
срокове  

чл. 234НК 

Дата на 
приключване 

Начин на 
решаване от 

прокурор 
05.07.2007 Д 96/2007 Яков ДОЗН. 6 месеца 04.01.2008 спряно 

10.07.2007 Д 98/2007 Яков ДОЗН. 6 месеца 10.01.2008 Обвинителен 
акт 

08.08.2007 Д 
109/2007 Яков ДОЗН 6 месеца 08.02.2008 прекратено 

16.08.2008 Д 
116/2007 Яков ДОЗН 6 месеца 12.02.2008 прекратено 

04.09.2007 Д 
127/2007 Яков ДОЗН. 6 месеца 02.03.2008 прекратено 

78А 

04.09.2007 Д 
128/2007 Яков ДОЗН. 6 месеца 04.02.2008 прекратено 

26.09.2007 Д 
134/2007 Яков ДОЗН. 6 месеца 23.03.2008 По 

компетентност 

27.09.2007 Д 
140/2007 Ганев ДОЗН. 6 месеца 05.02.2008 спряно 

18.10.2007 Д 
146/2007 Яков ДОЗН. 4 месеца 18.02.2008 прекратено 
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18.10.2007 Д 
147/2007 Яков ДОЗН. 6 месеца 14.04.2008 прекратено 

25.10.2007 Д 
148/2007 Ганев ДОЗН. 6 месеца 20.03.2008 Обвинителен 

акт 

29.10.2007 Д 
150/2007 Яков ДОЗН. 6 месеца 04.02.2008 прекратено 

29.10.2007 Д 
151/2007 Яков ДОЗН. 6 месеца 30.04.2008 прекратено 

30.10.2007 Д 
152/2007 Ганев ДОЗН. 6 месеца 25.01.2008 прекратено 

09.11.2007 Д 
154/2007 Яков ДОЗН. 2 месеца 08.01.2008 Обвинителен 

акт 

22.11.2007 Д 
160/2007 Яков ДОЗН. 2 месеца 21.01.2008 прекратено 

27.11.2007 Д 
162/2007 Ганев ДОЗН. 2 месеца 27.01.2008 спряно 

27.11.2007 Д 
164/2007 Яков ДОЗН. 6 месеца 25.04.2008 спряно 

29.11.2007 Д 
165/2007 Яков ДОЗН. 2 месеца 29.01.2008 спряно 

29.11.2007 Д 
166/2007 Ганев ДОЗН. 2 месеца 23.01.2008 Обвинителен 

акт 

03.12.2007 Д 
167/2007 Ганев ДОЗН. 2 месеца 16.01.2008 спряно 

07.12.2007 Д 
168/2007 Ганев ДОЗН. 2 месеца 23.01.2008 спряно 

07.12.2007 Д 
169/2007 Кирилов ДОЗН. 2 месеца 30.01.2008 спряно 

07.12.2007 Д 
170/2007 Ганев ДОЗН. 2 месеца 14.01.2008 Обвинителен 

акт 

07.12.2007 Д 
171/2007 Яков ДОЗН. 2 месеца 07.02.2008 Обвинителен 

акт 

11.12.2007 Д 
172/2007 Ганев ДОЗН. 2 месеца 18.02.2008 прекратено 

МКБППМН 

11.12.2007 Д 
173/2007 Ганев ДОЗН. 6 месеца 02.06.2008 Обвинителен 

акт 

11.12.2007 Д 
174/2007 Яков ДОЗН. 6 месеца 07.03.2008 Обвинителен 

акт 

11.12.2007 Д 
175/2007 Ганев ДОЗН. 2 месеца 04.02.2008 спряно 

12.12.2007 Д 
176/2007 Яков ДОЗН. 2 месеца 12.02.2008 спряно 

13.12.2007 Д 
177/2007 Яков ДОЗН. 2 месеца 13.02.2008 спряно 

14.12.2007 Д Ганев ДОЗН. 6 месеца 12.06.2008 спряно 
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178/2007 

18.12.2007 Д 
179/2007 Яков ДОЗН. 6 месеца 16.07.2008 прекратено 

20.12.2007 Д 
180/2007 Ганев ДОЗН. 2 месеца 20.02.2008 спряно 

21.12.2007 Д 
181/2007 Яков ДОЗН. 2 месеца 20.02.2008 спряно 

28.08.2007 Д 32/2007 Ганев ДОЗН.  03.09.2007 Обвинителен 
акт 

 
 Приключените ДП от разследващ орган са 128 броя, като всички са 
решени от наблюдаващия прокурор през проверявания период. Няма 
разследване проведено от следовател. 
 Неприключените ДП от разследващ орган са 44 броя в сроковете по 
чл. 234 от НПК, като всички са образувани през проверявания период. 
 За полугодието няма обвиняеми лица с взета мярка за неотклонение 
„задържане под стража”, като е внесено едно искане до съда, което не е 
уважено. Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни 
мерки по реда на чл.73/3/НПК. 
 Има 1 бр. наказателно производство на специален отчет, съгласно т.5 
от Заповед №ЛС-2184/30.05.2007 г. на Главния прокурор - №Д-
56/03.07.2008 година по чл.354в/1/ от НК, прекратено. Няма наказателни 
производства на специален надзор, съгласно Заповед №ЛС-
2184/30.05.2007г. на Главния прокурор. 
 Няма използвани специални разузнавателни средства. 
 Няма действия на прокуратурата на основание чл.242, ал.2 от НПК за 
проверявания период. 
 Спрените наказателни производства от прокурори общо са 29 броя, 
от тях: спрени срещу неизвестен извършител са 29бр., спрени срещу 
известен извършител няма, като образувани през проверявания период са 
7бр., а образувани в предходни години 22бр. 
 Прекратените наказателни производства от прокурор са общо 27бр. 
От тях обжалвани пред съда са 3 броя, като всички са отменени. Няма 
обжалвани пред по-горните прокуратури. Служебно отменени от по-
горните прокуратури няма. 
 Няма образувани досъдебни производства за престъпления, свързани 
с организирана престъпна група, за незаконен трафик на хора, за 
престъпления, свързани с корупционни, данъчни и финансови 
престъпления. 
 4. По отношение на организация на съдебния надзор /чл. 54 ал. 1 
т. 2 от ЗСВ/: 
 Внесените обвинителни актове през 2007г. са общо 71 броя и, от тях по 
образувани ДП през проверявания период са 58бр. и образувани ДП в предходни 
години 13бр. Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са 4 бр., като 
всички са върнати с определения. 
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 Решените от съда дела по внесените обвинителни актове през 
проверявания период са общо 25 броя От тях с осъдителни присъди по 
общия ред са 9 броя, като няма протестирани. Оправдателни присъди по 
общия ред няма. Няма и осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от 
НПК/чл.371 и сл.НПК/ и оправдателни присъди по реда на гл.ХХУП от 
НПК/чл.371 и сл.НПК/.  
 В хода на съдебното следствие са сключени 12 бр. споразумения. 
  Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/ са общо 34бр. Броят одобрени от съда 
споразумения са общо 33бр. като само едно споразумение не е одобрено 
от съда и е върнато.  
  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 са общо 7 бр. 
Решени от съда са общо 2 бр., от тях уважени предложения на 
прокуратурата 2 бр., оправдани и прекратени в предвидените от закона 
случаи няма. Няма и върнати от съда предложения. 
 През 2007г. прокурорите са участвали общо в 247бр. съдебни 
заседания по наказателни дела. Няма подадени касационни протести.  
 Приведените в изпълнение присъди са общо 73бр., като няма 
непреведени в срок и отлагане на изпълнението на наказанието. 
 Прокурорите не са участвали в граждански дела и нямат 
предявявани граждански искове. Няма и обжалвани съдебни решения от 
прокурор. Няма също и участие на прокурори в административни дела. 
 За първото полугодие на 2008г. внесените обвинителни актове са 
общо 64 бр., като по образувани ДП през проверявания период са 38 бр., а по 
образувани ДП в предходни години 26 бр. Върнатите от съда дела с внесени 
обвинителни актове са 4бр., като всички са върнати с определение на съда. 
 Решените от съда дела по внесените обвинителни актове през 
проверявания период са общо 43 бр. С осъдителни присъди по общия 
ред са 6 броя, от тях 1 брой протестирана и няма резултати от протеста. 
Оправдателните присъди по общия ред са 3 броя и всички са 
протестирани. Няма резултати от протеста. Осъдителните присъди по 
реда на гл.XXVII от НПК/чл.371 и сл.НПК/ са 10 броя, от тях 2 броя 
протестирани и няма резултати от протеста. Оправдателни присъди по 
реда на гл.ХХУП от НПК /чл.371 и сл.НПК/ няма. 
 В хода на съдебното следствие са сключени 20 бр. споразумения. 
  Няма внесените в съда споразумения за решаване на делото в 
досъдебно производство /чл.381 НПК/. 
  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 са общо 5 бр. 
Решени от съда са общо 2 бр., от тях уважени предложения на 
прокуратурата 2 бр., оправдани и прекратени в предвидените от закона 
случаи няма. Няма и върнати от съда предложения. 
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 През първото полугодие на 2008г. прокурора е участвал общо в 
234бр. съдебни заседания по наказателни дела. Няма подадени 
касационни протести.  
 Приведените в изпълнение присъди са общо 36бр. - 16 присъди и 
20 споразумения по наложени наказания ЛОС, пробация. Непреведени в 
изпълнение осъдителни присъди са 2 бр., по които осъдените лица се 
намират в чужбина. Едното е с наказание пробация по изпратена ни по 
делегация присъда, обявен за общодържавно издирване. Второто лице е с 
наказание 1 г. ЛОС, общ режим, а тъй като срещу него има и второ висящо 
в съда дело, след приключването му прокуратурата ще изготви 
предложение за кумулиране на двете присъди и едва тогава при 
продължаващо отсъствие ще изготви Европейска заповед за арест. За 
неизпълнена от 1997г. присъда срещу лице, намиращо се във Франция, 
прокуратурата е издала Европейска заповед за арест- неизпълнена. 
 Прокуратурата не е участвала в граждански дела и няма 
предявявани граждански искове. Няма и обжалвани съдебни решения от 
прокурор. Няма също и участие в административни дела. 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 

1. РП –Никопол обслужва две общини – Никопол и Гулянци. РП 
дели една сграда с Районния съд, където заема 2 стаи с остаряло 
материално-техническо оборудване. Помещенията са недостатъчни, няма 
обособено помещение за съхраняване на веществените доказателства.  

2. 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. 

3. Към момента на проверката в РП- Никопол работи само един 
прокурор, който е и административен ръководител, което е крайно 
недостатъчно. 

4. Прави впечатление, че за 2007г. има 22бр. останали нерешени 
преписки в шестмесечния срок без разрешение. 
 5. Гражданско - съдебният надзор в РП-Никопол липсва. 
Прокуратурата не е участвал в граждански дела и няма предявявани 
граждански искове. Няма също и участие в административни дела. 
 

ПРЕПОРЪКИ:  
 1. Следва да се подобрят битовите условия и материално-
техническата база в РП-Никопол, както и да се осигурят допълнителни 
помещения, необходими пряко за дейността на прокуратурата.  
 2. Да се обособи помещение за съхраняване на веществени 
доказателства, като за целта се проведе среща с ръководството на съда за 
оказване на съдействие. 



 9

3. Да се вземат спешни мерки за стриктното спазване на 
процесуалните срокове на забавените дела, както и мерки за приключване 
на преписките и делата, чиито сроковете са изтекли.  

4. Да бъде разширено и подобрено взаимодействието с РПУ – 
Никопол с цел по-добра координация при решаване и приключване на 
делата, недопускане на тяхното забавяне и излизане извън допустимите 
процесуални срокове.  
 4. Да се предприемат мерки за попълване на щатната обезпеченост на 
прокуратурата по отношение вакантната бройка за магистрат. 
 5. Да се прояви необходимата активност по отношение участие на 
прокурора в гражданско - съдебният надзор. 
 
 

    ИНСПЕКТОР: 

      АЛЕКСАНДЪР МУМДЖИЕВ 
 
 
    ЕКСПЕРТИ, 

      МИГЛЕНА ЖЕЛЕВА: 

      ТАМАРА КОЧЕВА: 
 


