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Основание на проверката – чл.54 ЗСВ, Годишната програма на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2014 г. и Заповед № ПП-

01-61/08.05.2014 г. на Главния инспектор на ИВСС. 

 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-61/08.05.2014 г. на Главния 

инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 

Албена Кузманова и експерти  –  Соня Стайкова и Иван Тенчев. 

 

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 за периода 2012 и 2013г. 

 

Методология  за провеждане на проверката – основава се на приетата 

от ИВСС обща методика за извършване на планови проверки. 

 

Подготвителен етап на плановата проверка – проучване и анализ на 

Годишния отчетен доклад за 2012г. и 2013г. на Районна прокуратура – Ген. 

Тошево, изискване и предоставяне от Районна прокуратура – Ген. Тошево на 

справки, относно: организацията на административната дейност на 

прокуратурата /справка №1/, организацията на образуването и движението на 

преписките /справка № 2/, организацията на образуването и движението на 

досъдебните, бързи и незабавни производства /справка № 3/, организацията 

на съдебния надзор /справка № 4/. Справките включват данни за 2012г. и 

2013г. и отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия 

период.  

 

 

 

 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 

 

Съдебният район на Районна прокуратура гр. Генерал Тошево обхваща 

територията на Община Генерал Тошево с около 17 400 жители с постоянен 

адрес съответно 15 600 жители по настоящ адрес, от които 7 500 жители с 
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постоянен адрес и съответно 6 900 жители по настоящ адрес живеят в 

гр.Генерал Тошево, а останалите в 41 населени места. 

 По МВР района основно се обслужва от Районно управление 

„Полиция” гр. Генерал Тошево и частично от Гранично полицейско 

управление гр. Генерал Тошево, Районно управление на Транспортна 

полиция гр. Варна и Граничен контролно-пропускателен пункт с. Кардам. 

 

1. ЩАТНА осигуреност. 

 

 1.1 Общ брой прокурори: 2-ма. 

 1.2 Районен прокурор 

 1.3 Прокурор в РП 

  - от тях работили през годината/полугодието- 2-ма. 

  - брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец 

няма. Незаети щатни бройки за прокурори също няма. 

Администрация - общ брой служители и конкретно заети длъжности- 

3,5 /3,5. 

Административен секретар- от 16.07.2012 год. длъжността е 

трансформирана в щатна бройка  „Главен счетоводител, и.ф. 

административен секретар” – 1 бр. 

Съдебен секретар – 1 бр. 

Съдебен деловодител – 1 бр. 

Призовкар – 0,5.  

 

 2. КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата - 

изброяване. 

*Входящ дневник ЕДСД  и азбучник към него; 

*Входящ дневник ЕДСД  - административна дейност; 

*Изходящ дневник; 

*Книга на дознателя и азбучник към нея; 

*Описна книга на  следователя и азбучник към нея;  

*Книга на прокурорските дела  и азбучник към нея; 

*Книга на Споразуменията, НП и БП и азбучник към тях; 

*Книга на внесени в съда дела по 78А и азбучник към нея 

*Регистър на задържаните и азбучник към него; 

*Регистър на лицата с наложени принудителни мерки  и азбучник към 

него; 

*Регистър на оправдателните присъди; 

*Регистър  на върнатите дела от РС и ОС; 

*Регистър на върнатите за доразследване ДП от прокурор 
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*Регистър на непълнолетните/с участие на същите/ и на пострадали 

непълнолетни; 

*Регистър на веществените доказателства; 

*Описна книга на присъдите азбучник към нея; 

*Описна книга за получените присъди за изпълнение по делегация и 

азбучник към нея; 

*Архивна книга; 

*Разносни книги  РУП,ГПУ и ГТРС 

*Регистър на молбите за издаване на удостоверения 

*Регистър на предложенията и отказите по чл.83а от ЗАНН 

*Регистър на преписките с искания по чл.161 ал.2 от НПК 

*Регистър на преписките с международен елемент 

*Регистър на изпратените уведомления до КУППД/КОНПИ/ 

*Регистър за упражняване на ефективен надзор за законност върху 

дейността на пробационната служба и пробационния съвет, с цел 

контролиране на сроковете при временно освобождаване от задължения по 

пробационни мерки 

*Книга за приключените ДП/дознания и следствия/ 

*Регистър на потвърдените и отменени постановления и актове за 

начет. 

*Поименни докладни дневници на прокурорите 

*Папка за справки от ел.регистър за сроковете по чл.368 ал.1 и чл.234 

ал.8 от НПК 

*Електронен регистър на преписките и ДП изпратени за налагане на 

административно наказание; 

*Електронен регистър за срочността на разследването и проверките; 

*Електронен регистър  за лица с две и повече неприключили 

наказателни дела; 

*Електронен регистър на всички ДП,които са в срок на разследване над 

6 месеца; 

*Електронен регистър по Разпореждане № 1507/2012 г. на АП Варна; 

*Електронен регистър на върнатите от съда дела; 

*Електронен регистър за постановени и влезли в сила оправдателни 

присъди; 

*Електронен регистър – архивна книга; 

*Електронен регистър на гражданските дела; 

*Електронен регистър на лицата мярка за неотклонение „Задържане 

под стража” и „Домашен арест”;  

*Електронна таблица  за ДП разследването, по които  продължава над 1 

година. 
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*Регистър на трудовите договори 

*Регистър на издадените трудови книжки 

*Регистър на постъпилите на болничните листи 

*Регистър на дисциплинарните производства по чл.310 от ЗСВ и чл.237 

от ЗСВ срещу прокурори и следователи от съответните ОСО 

*Регистър на получената кореспонденция по електронна поща,от 

куриерските фирми и пощенската станция 

*Регистър на заявленията за достъп до обществена информация 

*Регистър за положения извънреден труд 

*Регистър на издадените допълнителни споразумения 

*Регистър на издадените актове за изменение на акта за заемане на 

длъжност. 

*Регистър за проведен  първоначален инструктаж за БУТ 

*Регистър за проведен периодичен инструктаж за БУТ 

*Ревизионна книга за вписване на констатациите и предписанията на 

контролните органи за спазване на трудовото законодателство 

*Регистър на заповедите за деловодната дейност; 

*Регистър на заповедите за отпуск; 

*Регистър на заповедите за командировки; 

*Регистър на заповедите за личния състав. 

*Електронен регистър на професионалното обучение на магистрати и 

служители. 

 

 От тях: 

* Водени на основание Правилника за организация на дейността на 

администрацията на прокуратурата на Република България; 

Входящ дневник ЕДСД  и азбучник към него; Входящ дневник ЕДСД  - 

административна дейност; Изходящ дневник; Книга на дознателя и азбучник 

към нея; Описна книга на  следователя и азбучник към нея; Книга на 

прокурорските дела  и азбучник към нея; Книга на Споразуменията, НП и БП 

и азбучник към тях; Книга на внесени в съда дела по 78А и азбучник към нея; 

Регистър на задържаните и азбучник към него; Регистър на лицата с 

наложени принудителни мерки  и азбучник към него; Регистър на 

оправдателните присъди; Регистър  на върнатите дела от РС и ОС; Регистър 

на върнатите за доразследване ДП от прокурор; Регистър на 

непълнолетните/с участие на същите/ и на пострадали непълнолетни; 

Регистър на веществените доказателства; Описна книга на присъдите 

азбучник към нея; Описна книга за получените присъди за изпълнение по 

делегация и азбучник към нея; Архивна книга; Регистър на молбите за 

издаване на удостоверения; Регистър за упражняване на ефективен надзор за 
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законност върху дейността на пробационната служба и пробационния съвет, 

с цел контролиране на сроковете при временно освобождаване от 

задължения по пробационни мерки; Книга за приключените ДП/дознания и 

следствия/; Регистър на потвърдените и отменени постановления и актове за 

начет;  Регистър на трудовите договори; Регистър на издадените трудови 

книжки; Регистър на постъпилите на болничните листи; Регистър за 

положения извънреден труд; Регистър на издадените допълнителни 

споразумения; Регистър на издадените актове за изменение на акта за 

заемане на длъжност; Регистър за проведен  първоначален инструктаж за 

БУТ; Регистър за проведен периодичен инструктаж за БУТ; Регистър на 

заповедите за деловодната дейност; Регистър на заповедите за отпуск; 

Регистър на заповедите за командировки;Регистър на заповедите за личния 

състав. 

 

* Водени по указание на ВКП; 

Регистър на предложенията и отказите по чл.83а от ЗАНН; Папка за 

справки от ел.регистър за сроковете по чл.368 ал.1 и чл.234 ал.8 от НПК; 

Регистър на преписките с искания по чл.161 ал.2 от НПК; Регистър на 

изпратените уведомления до КУППД/КОНПИ/; Регистър на 

дисциплинарните производства по чл.310 от ЗСВ и чл.237 от ЗСВ срещу 

прокурори и следователи от съответните ОСО; Регистър на заявленията за 

достъп до обществена информация; Ревизионна книга за вписване на 

констатациите и предписанията на контролните органи за спазване на 

трудовото законодателство; 

 

* Водени по собствена преценка. 

 - Регистър на получената кореспонденция по електронна поща,от 

куриерските фирми и пощенската станция 

 -  Разносни книги  РУП,ГПУ и ГТРС;  

 -  Поименни докладни дневници на прокурорите;  

От тях: 

- водени на хартиен носител -  всички описани по-горе 

- водени на електронен носител. 

- Електронен регистър па преписките и ДП изпратени за налагане на 

административно наказание; 

-   Електронен регистър за срочността на разследването и проверките; 

- Електронен регистър  за лица с две и повече неприключили 

наказателни дела; 

-  Електронен регистър на всички ДП,които са в срок на разследване 

над 6 месеца; 
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-   Електронен регистър по Разпореждане № 1507/2012 г. на АП Варна; 

-   Електронен регистър на върнатите от съда дела; 

-  Електронен регистър за постановени и влезли в сила оправдателни 

присъди; 

-   Електронен регистър – архивна книга; 

-   Електронен регистър на гражданските дела; 

-  Електронен регистър на лицата мярка за неотклонение „Задържане 

под стража” и „Домашен арест”;  

-   Електронна таблица  за ДП разследването, по които  продължава над 

1 година. 

-   Регистър на заповедите за деловодната дейност; 

-   Регистър на заповедите за отпуск; 

-   Регистър на заповедите за командировки; 

-   Регистър на заповедети за личния състав 

-   Електронен регистър на професионалното обучение на магистрати и 

служители; 

 

 

 3. ИНФОРМАЦИОННО обслужване, статистика и анализ: 

 

 3.1. ИНФОРМАЦИОННИ технологии: 

-  правни програми – „СИЕЛА” 

- деловодни програми -  от тях предоставени от ВКП или други 

органи, или самостоятелно създадени – програма „Унифицирана 

информационна система на ПРБ; програма Law Choice”. 

 

3.2.  СЛУЧАЕН принцип на разпределение на делата.  

В РП-Генерал Тошево е била издадена Заповед № 18/ 26.04.2006 г. на 

основание Заповед на Главния прокурор на Р България, с която е бил 

регламентиран реда, по който да бъдат разпределяни преписките и делата в 

РП-Генерал Тошево при спазване на случайния принцип на разпределяне на 

преписките и делата между прокурорите в РП-Генерал Тошево. Съгласно 

цитираната Заповед, това е ставало по „механичен начин”, като последната  

цифра на съответния регистрационен номер завършваща  на нечетно число 

е била разпределяна на Районния прокурор М.Маринов, а на четно число на 

прокурор Чанева .  

Със Заповед 54/09.10.2009 год. г. и до настоящия момент, това 

разпределяне се извършва чрез програмата „Law Сhoice”.  
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След разпределяне на преписките и делата постъпили в РП-Генерал 

Тошево за деня, копие от разпечатката се окомплектова към всяка съответна 

преписка, аналогично към дело.  

Всяка седмица информацията по прилагане на програмата „Law Сhoice” се 

архивира и в края на всеки месец изпраща във ВКП, за сведение.  

Със Заповед № РД-04-14/18.05.2013 год. са изменени групите за 

разпределяне. 

След разпределяне на преписките и делата постъпили в РП-Генерал 

Тошево за деня, копие от разпечатката се окомплектова към наблюдателното 

производство и по  един екземпляр от протокола за разпределение се  

съхранява в папка по години.  

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ   на   дейността   по   водене   на   

статистиката съгласно указанията на ВКП. 

 Справките и статистическите отчети, които се изпращат от Районна 

прокуратура гр. Генерал Тошево се изготвят своевременно и в срок съобразно 

конкретните изисквания за табличен вид на отделни справки и текстови вид 

към тях /в случаите, когато това е било изисквано/. Служителите от 

деловодството в РП гр. Генерал Тошево обобщават информацията. Във всеки 

отделен случай обобщената информация се представя на адресата, най-често 

горестоящата прокуратура. В повечето случаи, при спазване на указанията за 

икономии на консумативи в работата, справките се изпращат по електронната 

поща. 

 

3.4. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ  на прокуратурата/годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания, анализи и др./. 

 

В Районна прокуратура гр. Генерал Тошево се изготвят ежемесечни, 

тримесечни, шестмесечни и годишни отчети. За всеки регистър има 

определен служител. Отчетите се изготвят от съдебния деловодител. При 

затруднение служителите се консултират със съответния 

прокурор.Служителите изпълняват стриктно задълженията си свързани с 

тази дейност,съобразно длъжностната характеристика за всеки от тях. 

Спазват се издадените нарочни заповеди на административния ръководител 

на РП гр. Генерал Тошево. Отчетите  и докладите се запазват в папки по 

години. 

 

СЪВЕЩАНИЯ: 

 През 2012 г.  са провеждани по веднъж на всеки три месеца съвещания 

между прокурорите и разследващите полицаи в РУП-Генерал Тошево и 
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ръководството на РУП-Генерал Тошево. На тези съвещания се обсъждат 

констатирани в съвместната ни работа по делата допуснати слабости, като се 

отчитат и положителните постигнати резултати. На съвещанията се обсъждат 

и въпроси по предварително зададени казуси, с цел предаване на опит между 

разследващите полицаи и повишаване на качеството на работата на всеки от 

тях по разпределените му на производство дела.    

През 2012 год. са проведени  две срещи   и с Главен разследващ 

полицай при ОД на МВР гр. Добрич по проблеми  с разследването по ДП и 

мерки за преодоляването им. 

През м. март 2012 год. се проведе съвместно съвещание с 

ръководството на РУП и  ГПУ  Генерал Тошево, Председателя на Районен 

съд гр. Генерал Тошево и разследващите полицаи по приемането на доклада 

за 2011 год. 

 

3.5. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ  от административния ръководител / 

чл.311,т.1 ЗСВ/-няма. 

   - предложения за поощрения  / чл.304,ал.1 ЗВС/,брой, уважени, 

неуважени - няма 

           - предложения за налагане  на дисциплинарни наказания 

/312,ал.1,т.1 и 2 ЗВС/, брой, уважени, неуважени - няма 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени 

доказателства. 

 Веществените доказателства се съхраняват в определено за целта място 

– обезопасено и с ограничен достъп на лица до тях.   

 

5. ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ   на административния 

ръководител по организация на дейността на прокуратурата: 

 - по указание на Главния прокурор – 24 брой, а за 2013г.- 28. 

 - по собствена преценка – 56 брой и за 2013г. 59бр. 

 

 6. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ /подробна справка/:  

*По инициатива на административния ръководител; 

 - Проверка по спазване на реда за извършване на търговска дейност с 

отпадъци от черни и цветни метали ; 

 - Проверка за законност при издаване на административни актове- 

разрешения и откази за придобиване,съхранение,носене и употреба на 

огнестрелни оръжия и боеприпаси; 

 - Проверка за законосъобразност на дейността на ДГС по добиване и 

преработка на дървен материал; 



10 

 

 - Проверка за законосъобразност в административно-наказателната 

дейност на  ДГС гр. Генерал Тошево; 

 - Проверка за законност със завишен държавен и обществен интерес. 

 

*По разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт; 

 - Проверка на дейността на актовете на местната комисия за БППМН; 

 - Проверка на актовете на органите на местно самоуправление – 

общински съвет и общинска администрация; 

 - Проверка на дейността на ОбА във връзка с изграждането, ремонта и 

поддържането на пътищата, общинска собственост; 

 - Проверка на състоянието на язовирите, публична общинска 

собственост; 

 - Проверка за законосъобразност на актовете на местните органи на 

власт и самоуправление по прилагането на Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност; 

 - Проверка за законност, относно издаването на административни 

актове от местните органи на власт и управление – общински съвет,кметове 

на общини; 

  

*На прокуратурата от други органи на съдебната власт. 

През м. ноември 2012 год. в изпълнение на планова задача № 5 от 

Плана на ОП Добрич по „Административната дейност” от ОП Добрич е 

извършена проверка  на архивираните преписки и дела през 2010 год. 

През първото шестмесечие на 2012 год. в изпълнение на т.6  от Плана 

на ОП Добрич по „Надзор върху работата на районните прокурори по 

предварителните проверки и досъдебни производства” от ОП Добрич е 

извършена проверка на дейността на РП гр. Генерал Тошево по 

предварителните проверки, включително и относно обоснователността и 

законосъобразността на необжалваните откази за образуване на ДП, както и 

на резолюциите за прекратяване на преписките поради липса на  данни за 

извършено престъпление или поради изпращането на преписката по 

компетентност на съответния специализиран  орган. 

Идентична проверка е извършена и през второто полугодие на 2012 год. 

През м. април  е извършен финансов одит за периода 2011 г.-2012 год. 

 

*В изпълнението на т.7 от плана на РП-Ген.Тошево за 2013 год. по 

НЗЗОИПГ през 2013  от РП-Ген.Тошево е извършена проверка за 

законосъобразност в дейността на РУ Полиция гр. Ген.Тошево при издаване 

на административни актове – разрешения и откази за придобиване, 
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съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси по 

приложението на Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и 

боеприпасите. 

 В изпълнение на т.9 от плана на РП-Г.Тошево по НЗЗОИПГ през 2013 

г.  РП-Ген.Тошево е извършила проверка относно дейността и актовете на 

общинска администрация Генерал Тошево и  община Генерал Тошево с 

оглед данни и сигнали за недобро състояние на поддържаната пътна мрежа. 

В изпълнението на т.10 от плана на Окръжна прокуратура гр.Добрич  

за 2013 г.  и т.6  от плана на РП-Ген.Тошево по НЗЗОИПГ през 2013 год. е 

извършена проверка  за законност по отношение на спазване на изискванията 

, предвидени в чл195 и чл.196 от ЗУТ – премахване на опасни, вредни ,  

негодни за ползване и застрашаващи сигурността сгради. 

 Във връзка с изпълнението на т.1 от Плана на Окръжна прокуратура 

гр.Добрич по надзора за законност , защита на обществения интерес и 

правата на гражданите през 2013 г., е извършена проверка на дейността и 

актовете на местните комисии за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

В  изпълнението на т.4 от плана на ОП-Добрич и т.3 от плана на РП-

Ген.Тошево за 2013 год. по НЗЗОИПГ през 2013  от РП-Ген.Тошево е 

извършена проверка на административно наказателната дейност на общинска 

администрация гр.Ген.Тошево по чл.47 от Закона за народната просвета. 

В изпълнението на т.11 от плана на Окръжна прокуратура гр.Добрич    

по НЗЗОИПГ за 2013  е извършена проверка за установяване на незаконни 

сметища  и проверка на сметищата, създадени в съответствие с изискванията 

на ЗУО ,относно валидността на издадените разрешения на територията на 

Община Ген.Тошево.  

          През първото шестмесечие на 2013 год. в изпълнение на планова задача 

№1 и №2  от Плана за административната дейност на ОП Добрич е направена 

проверка по изпълнение на Заповед №525/22.02.2012 год. на Главен 

прокурор на ПРБ и Заповед № 29/28.02.2012 год. на Апелативния прокурор 

на АП Варна,относно въвеждането в действие на „Електронен регистър за 

срочността на разследването,произнасянето  от прокурор и задържането под 

стража,както и изпълнението на Указание № 154/2012 год. на Главен 

прокурор на РБ за подобряване организацията на работа в ПРБ с цел 

намаляване на върнатите от съда дела за доразследване  и на оправдателните 

присъди 

В изпълнение на планова задача №5 от Плана на ОП Добрич по 

„Административната дейност” през 2013 год. през м.- ноември 2013 год.е 

извършена тематична проверка на архивираните преписки и дела през 2011 

год. 
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 В изпълнение на планова задача № 6 от Плана на ОП Добрич по 

наказателно съдебния надзор е извършена проверка ,относно 

качеството,обосноваността и законосъобрзността  на изготвените в РП 

Генерал Тошево въззивни протести за времето от 01.01.2012 год. -01.07.2013 

год. 

 През м. ноември 2013 год.  е извършена служебна проверка за 

законосъобразността на прекратените актове на първоинстанционните 

прокуратури за престъпления по чл.159а-159в от НК 

През м. ноември 2013 год. е извършена проверка на всички досъдебни 

производства ,водени срещу „ИИ” , по които разследването е продължило 

повече от 2 години за тежки престъпления и повече от 1 година за останалите 

ДП. 

През м.декември 2013 год. е извършена проверка на всички ДП 

образувани преди 01.01.2010 год.,по които разследване не е приключило към 

17.12.2013 год. ,както и на висящите преписки по които предварителната 

проверка не е приключила в продължение на   повече от шест месеца. 

 

 

 7. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и 

съдебни служители / подробна справка/. 

*Участвали Районен прокурор М.Маринов и прокурор Чанева по 

следните теми: 

 - 06.04.2012 год. „Разследване на трудови злополуки, тактика, 

методика, повдигане на обвинения” – дистанционно. 

-06.04.2012 год. „Съдебно сътрудничество на наказателни дела” – 

дистанционно. 

- м.юни 2012 год.„Разследване на трафик на хора, тактика, методика, 

повдигане на обвинения, изготвяне на международни поръчки” – 

дистанционно. 

- м.юни 2012 год.„Правата и защитата на жертвите на престъпления” – 

дистанционно. 

- 24.09.2012 год.„Престъпления против политическите права на 

гражданите” – дистанционно. 

 - 25.10.2012 год.„Участието на защитник в наказателния процес” – 

дистанционно. 

 

*Участие на служителите при Районна прокуратура по следните 

теми: 

- Румяна Георгиева Йорданова – Главен счетоводител,и.ф. 

административен секретар: 
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14.05.2012 год. – 16.05.2012 год. „Повишаване квалификацията на 

съдебните администратори и административните секретари” УБ „Цигов 

чарк” гр.Батак 

08.10.2012 год. – 10.10.2012 год. „План за обучение на служителите от 

финансово-счетоводните звена в структурите на ПРБ” – УБ „Изгрев” гр.Бяла 

16.11.2012 год. -17.11.2012 год. Планирано обучение на служителите от 

района на ДОП „Организация и уеднаквяване на деловодната дейност и 

организацията при управление на архивите в Добрички съдебен район”, 

„Практически съвети при попълването на статистическите отчети” и 

„Административно обслужване на гражданите в прокуратурата”– УБ”Изгрев” 

гр. Бяла; 

Мая Русева Стойкова – съдебен секретар - 01.03.2012год. - 02.03.2012 

год. „Въведение в работата на администрацията на прокуратурата”- НИП 

гр.София и от 16.11.2012 год. - 17.11.2012 год. Планирано обучение на 

служителите от района на ДОП „Организация и уеднаквяване на деловодната 

дейност и организацията при управление на архивите в Добрички съдебен 

район”, „Практически съвети при попълването на статистическите отчети” и 

„Административно обслужване на гражданите в прокуратурата”– УБ”Изгрев” 

гр. Бяла; 

Пенка Димитрова Петрова – съдебен деловодител - 16.11.2012 год. -

17.11.2012 год. Планирано обучение на служителите от района на ДОП 

„Организация и уеднаквяване на деловодната дейност и организацията при 

управление на архивите в Добрички съдебен район”, „Практически съвети 

при попълването на статистическите отчети” и „Административно 

обслужване на гражданите в прокуратурата”– УБ”Изгрев” гр. Бяла; 

Румяна Георгиева Йорданова – Главен счетоводител,и.ф. 

административен секретар-19.02.2013-19.02.2013 год. „Обучение за 

децентрализирани процедури по възлагане на обществени поръчки за 

доставка и услуги по реда на ЗОП за 2013 год. за  нуждите на ПРБ” УБ 

„Изгрев” гр.Бяла. 

Мая Русева Стойкова – съдебен секретар-19.03.2013год.-21.03.2013год. 

Специализирано компютърно обучение на съдебни служители за работа с 

новите функционалности на УИС-ІІ-ри цикъл, по проект „Доизграждане и 

усъвършенстване ЕИСПП и интегриране на ведом.информационни системи с 

ядрото  на ЕИСПП”,на ОПАК финан. от ЕС,ЕСФ гр.Варна. 

 От 09.07.2013год.-11.07.2013год. Специализирано компютърно 

обучение на съдебни служители за работа с новите функционалности на 

УИС-ІІ-ри цикъл, по проект „Доизграждане и усъвършенстване ЕИСПП и 

интегриране на ведом.информационни системи с ядрото  на ЕИСПП”,на 

ОПАК финан. от ЕС,ЕСФ гр.Варна 
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Проверени са следните книги и дневници в РП – Генерал Тошево: 

Входящ дневник: 

Прономерован и прошнурован, съдържа 198 листа, липсва подпис на 

длъжностно лице, положен е печат на прокуратурата, липсват данни за 

извършени проверки като календарните 2012 и 2013г., като не са 

приключени по надлежния ред, а именно с подпис и печат на 

административния ръководител, дата, последен входящ номер и т.н.  

При извършване на поправки в отделните графи се полага подпис и 

печат на съдебния деловодител, извършил поправката. Като цяло се води 

четливо и може да се извърши справка по движението на отделната 

преписка. Някъде по отделни номера са приложени подлепващи листчета, 

които не са трайно закрепени: № 77/13; № 87/13; № 124/13; 125/13; 170/13; 

218/13 и др., като може да доведе до невъзможност да бъде проследено 

движението на отделна преписка. 

 

Дневник за административни преписки: 

Прономерован и прошнурован, съдържа 189 листа; започнат е на 

11.02.2009 г. и приключен на 07.05.2014 г.; липсва подпис на длъжностно 

лице, положен е печат на прокуратурата, липсват данни за извършени 

проверки като календарните 2012 и 2013г. не са приключени по надлежния 

ред. При извършване на поправки в отделните графи се полага подпис и 

печат на съдебния деловодител, извършил поправката, което се явявя и 

положителна практика с цел осъществяване на контрол върху воденето на 

дневника. Като цяло се води четливо и може да се извърши справка по 

движението на отделната преписка. Води се прегледно. 

 

Книга за изпълнение на присъдите по делегация: 

 Прономерована и прошнурована, съдържа 170 листа; положен е печат 

и подпис на административния секретар. Започнат е на 02.01.1986 г. и до 

момента. Има данни за извършени проверки - например: 27.12.2012 г.; 

09.07.2012 г; 10.05.2013 г; 05.08.2013 г. и др;  като календарните 2012 и 2013 

г. не са приключени по надлежния ред. Има положени подлепващи листчета, 

които не са трайно закрепени: например: по № 7/13 г; 13/13 г.; 5/12 г; №9/12 

г.; 10/12 г.  Използва се книга по образец – предназначена за тази цел. 

 

Книга за изпълнение на присъдите: 

 Води се книга по образец. Прономерована и прошнурована, съдържа 

247 листа, като е положен печат и подпис на административния секретар. 

Започнат е на 01.01.2007 г. и до момента. Налице са данни за извършени 
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проверки- например: 06.02.2012 г.; 05.03.2012 г.;  09.05.2012 г.; 09.07.2012 г.; 

26.09.2012 г.; 05.04.2013 г.; 10.05.2013 г и др. Календарната 2012г. е 

приключена по следния начин: На 17.12.2012 г. е извършена проверка, като 

липсва описване на последен входящ номер, печат и подпис,  а  2013 г. не е 

приключена по надлежния ред. Като цяло се води  четливо, прегледно и 

подредено. 

 

Азбучник на изпълнителни преписки: 

Започнат на 01.01.1986 г. Прономерован и прошнурован, с печат и 

подпис на съдебния секретар. 

 

Азбучник на присъди по делегация: 

Води се от 2002г., съдържаа 60 листа, прономерована и прошнурована, 

води се тетрадка. 

 

Азбучник на преписките: 

Прономерован и прошнурована. Съдържа 200 листа; положен е печат 

на РП, липсва подпис на административния ръководител или секретар. 

Започнат от 2002г. и до момента. 

 

Изходящ дневник: 

Използва се тетрадка от 63 листа, прономерована и прошнурована, с 

печат, липсва подпис, води се от 02.01.1086 г. и до момента. 

 

Книга за ВД: 

Води се по образец от 01.01.2011г. Прономерована и прошнурована. 

Съдържа 200 листа. Положен е печат, но липсва подпис. Книгата съдържа 

входяща и изходяща част, които се водят стриктно по правилника. 

Изключително прегледно и прилежно. Липсват данни за извършени 

проверки, които да са отразени върху книгата. Календарната година не е 

приключена с последен входящ номер, подпис и печат.  

Отделно е приложена папка с приемно-предавателни протоколи. 

 

Книгите, регистрите и дневниците в РП – Ген. Тошево се водят 

редовно и прегледно. Като цяло отговарят на изискванията, както на 

ПОДАПРБ /отм./, така и на новия ПАПРБ, а също и на съответните 

указания на Върховна касационна  прокуратура. Не се констатират случаи 

на непълни  отбелязвания.  
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Водените в РП – Ген. Тошево книги не се приключват по надлежния 

ред:  с отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  

възможности за дописване. 

 

Липсват данни за проверки по книгите.  

 

 Конкретни обстоятелства относно воденето на отделни книги са 

отразени и в частта на Акта, касаеща проверката на преписките и делата. 

Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в РП – 

Ген. Тошево се осъществява, съгласно  Указание № 301/2007 г., допълнено с 

Указание № И – 283/2008 г. на Главния прокурор на Република България и е с 

тримесечен обхват. Включва отчитането на цялостната деловодна 

дейност на прокуратурата за отчетния период по предоставени от ВКП 

таблици. 

 

Въз основа на  Указание №154/28.03.2012 г. на Главния прокурор на 

РБ след края на първо и второ шестмесечие се изготвя анализ на 

върнатите от съда дела за доразследване и на постановените през 

периода оправдателни присъди. 

   

В РП – Ген. Тошево е създадена организация за съхраняване на 

веществените доказателства, съгласно разпоредбите на чл. 95 и сл. от 

ПОДАПРБ /отм./ /Веществените доказателства, намиращи се  в Районна 

прокуратура – Ген. Тошево, се съхраняват в специално помещение, като 

движението им се описва в Книга за веществените доказателства. 1 

 

Анализът на гореизложеното показва, че в РП – Ген. Тошево е спазена 

т. 7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния прокурор на Република България, а 

именно административният ръководител да се включи в разпределението на 

преписките, пряко свързани с прокурорската дейност по същество, с 

процент  натовареност, който следва да бъде не по-малко от 50% от 

натовареността на останалите прокурори в съответните групи, като със 

Заповед №РД04-14/18.05.2013г. на Адм. Ръководител М. Маринов са 

определени 10 групи, като и двамата прокурори са на 100%..  

 

Разпечатка от протокола от ежедневното разпределение, извършено 

на случаен принцип,  се  прилага към преписките и делата.  
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ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

През 2013г. новообразуваните преписки по входящ дневник в Районна 

прокуратура гр.Генерал Тошево са 570 срещу 522 за 2012 год. Общо е 

работено по 583 преписки, като от тях са решени 576 или 98,79 %. В 

сравнение с 2012 год. решените преписки са били 516 или 97,54 % от общо 

наблюдаваните 529 броя.  

 Новообразуваните преписки само по следствения надзор през отчетния 

период са 570, а общо наблюдаваните такива са били 583, като решените от 

тях са 576 или 98,79 %. Видно е, че процентът на решените преписки спрямо 

наблюдаваните през отчетната година е почти същият като този от 

предходната година, което показва, че няма промяна в темповете на работа. 

От решените преписки по следствения надзор 121 броя или 21,00% са 

решени с отказ да се образува досъдебно производство, като за предходния 

период те са били 26 броя, а за 2011 год. съответно – 61 броя. Няма 

постановени откази за образуване за престъпления по чл.151 и чл.191 от НК. 

По 105 броя преписки, включително и след извършени предварителни 

проверки или в 18,23 % от случаите са били образувани досъдебни 

производства от прокурор. По 44 или в 7,64 % от случаите сигналите са били 

върнати за допълване. По 4 или в 0,69 % от случаите преписките са били 

прекратени с резолюция на прокурор. По 102 преписки или 17,89 % от 

получените сигнали са били изпратени за предварителна проверка по реда на 

ИППП. Изпратените преписки за решаване по компетентност на съответните 

контролни органи или по подсъдност на други прокуратури са 13.  

 От общо 102 възложени проверки 93 са приключени в двумесечен 

срок, а 9 в рамките на шест месеца след удължаване на срока от 

наблюдаващия прокурор. 

Брой на преписките през 2012г. – общ брой и по прокурори. От тях: 

Общо – 517, /съответно 576 за 2013г./, като по прокурори: М. МАРИНОВ – 

267/ съответно за 2013г. 274/;  Й. ЧАНЕВА – 250/ 302 за 2013г./. 

Новообразувани - Общо – 510/570 за 2013г./ и по прокурори: М. 

МАРИНОВ – 262/271 за 2013г./;  Й. ЧАНЕВА – 248/299 за 2013г./. 

Образувани в предходни периоди - общо  7/6 за 2013г./, съответно по 

прокурори: М. МАРИНОВ – 5/4 за 2013г./;  Й. ЧАНЕВА – 2 и за двете години. 

Решени  общо – 516/569 за 2013г./, съответно по прокурори: М. 

МАРИНОВ – 265 и за двете години;  Й. ЧАНЕВА – 251/304 за 2013г./. 

 От тях: 
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  1. С постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство – общо 26/121 за 2013г./ броя и по прокурори: М. МАРИНОВ – 

13/62 за 2013г./;  Й. ЧАНЕВА – 13/59 за 2013г./. 

а/ обжалвани – 2 броя за 2012г. и 9 за 2013г. общо, 

 от новообразуваните – 1 на прокурор  Й. ЧАНЕВА 

  от образуваните в минал период – 1 на прокурор М. МАРИНОВ 

От тях: 

потвърдени – 2 броя общо,  

от новообразуваните –1 на прокурор Й. ЧАНЕВА 

от образуваните в минал период – 1 на прокурор М. МАРИНОВ 

отменени – НЯМА. 

 

б/ необжалвани – 24/112 за 2013г./ броя общо, като от 

новообразуваните – 20/110 за 2013г./, и по прокурори: М. МАРИНОВ – 9/59 за 

2013г./;  Й. ЧАНЕВА – 11/51 за 2013г./. 
 

от образуваните в минал период – 4/5 за 2013г./. 

по прокурори: М. МАРИНОВ – 3/2 за 2013г./;  Й. ЧАНЕВА – 1/3 за 2013г./. 

 2. Образувани досъдебни производства  

 - общо - 103,  

по прокурори: М. МАРИНОВ – 51;  Й. ЧАНЕВА – 52 

 - от новообразуваните – 95 

по прокурори: М. МАРИНОВ – 46;  Й. ЧАНЕВА – 49 

 - от образуваните в минал период - 8 

по прокурори: М. МАРИНОВ – 5;  Й. ЧАНЕВА – 3 

Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 89/10.03.2011 

г./ - общо – 12/10 за 2013г./. 

по прокурори: М. МАРИНОВ – 7;  Й. ЧАНЕВА – 5 

 

Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване /отменено/ или съгласно чл. 8 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г., в случаите на чл. 4 от същата - 29 

  по прокурори: М. МАРИНОВ – 16;  Й. ЧАНЕВА – 13 

 

3. Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция №И 
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89/10.03.2011г./ – 99/102 за 2013г./, като по прокурори: М. МАРИНОВ – 49;  Й. 

ЧАНЕВА – 50 

3.1. Брой преписки, върнати след извършена предварителна проверка 

/чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ - 36 

по прокурори: М. МАРИНОВ – 13;  Й. ЧАНЕВА – 23 

През проверявания период прокурорите от РП Генерал Тошево не са 

извършвали лични предварителни проверки. 

В края на 2013г. няма останали нерешени преписки образувани преди 

31.12.2012г. 

 

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 

 

Пр. пр. № 117/2011 г. по описа на РП – Генерал Тошево. Прокурор 

Маринов. Образувана е по повод препратена от РП – Добрич по 

компетентност жалба в РП – Генерал Тошево. Приложен е протокол за избор 

на наблюдаващ прокурор от 11.03.2011 г. Възложена е проверка на 

15.03.2011 г. като е указан 20 дневен срок. На 11.05.2011 г. е изготвено 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство. Обжалвано е 

постановлението, като ОП – Добрич с постановление от 06.06.2011 г. и е 

отменено. След извършено проверка преписката отново е получена в РП 

Генерал Тошево с мнение за прекратяване на същата на 19.11.2011 г. С 

постановление за отказ от 20.01.2012 г. преписката е прекратена. Указано е 

да се изпрати копие на жалбоподателя с оглед възможността за обжалване 

пред ОП. 

Пр. пр. № 454/2013 г. по описа на РП – Генерал Тошево. Прокурор 

Маринов. Образувана е по докладна записка от РУП  на МВР – Генерал 

Тошево. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

14.10.2013 г. На 11.11.2013 г. е изготвено постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство. Указано е да се изпрати копие на 

жалбоподателя с оглед възможността за обжалване пред ОП. Обжалвано е 

постановлението, като ОП – Добрич с постановление от 12.13.13 г. 

постановлението за отказ е потвърдено.  

Пр. пр. № 413/2012 г. по описа на РП – Генерал Тошево. Прокурор 

Чанева. Образувана е по докладна записка от РУП  на МВР – Генерал 

Тошево. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

12.10.2012 г. На 25.10.2012 г. е изготвено постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство. Указано е да се изпрати копие на 

жалбоподателя с оглед възможността за обжалване пред ОП.  
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Пр. пр. № 41/2012 г. по описа на РП – Генерал Тошево. Прокурор 

Чанева. Образувана е по докладна записка от РУП  на МВР – Генарал 

Тошево от 03.02.2012 г. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор от 03.02.2012 г. На 20.02.2012 г. е изготвено постановление за отказ 

да се образува досъдебно производство. Указано е да се изпрати копие на 

жалбоподателя с оглед възможността за обжалване пред ОП.  

 

 Предвид изложеното, касаещо образуването, движението и 

приключването на преписките, които са приключени с отказ от образуване 

на досъдебно производство, могат да се изведат следните изводи: 

Назначаването на проверки по преписки през 2012 и 2013 г. в РП –Ген. 

Тошево се е извършвало съгласно Инструкция №89/2011г. на главния 

прокурор и министъра на вътрешните работи за провеждане на 

предварителните проверки /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г. на ГП 

на РБ и министъра на вътрешните работи./ 

Преписките в Районна прокуратура – Ген. Тошево се решават от 

прокурорите в установения срок. По всички преписки е приложен 

протоколът за избор на наблюдаващ прокурор. 

Движението на преписките се отразява пълно и точно във входящия 

дневник.  

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство, с 

които се прекратяват преписките, се указва възможността за 

обжалването им пред по-горестоящата прокуратура.  

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките се администрират своевременно и 

изпращат на ОП – Добрич по компетентност.  

Върху преписките има положен червен печат „Проверено” с дата и 

подпис, без посочено длъжностно лице. Този печат се полага във връзка с 

проверка от ОП. Едновременно с това в горния десен ъгъл се полага печат с 

архивен номер. 

 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – Ген. Тошево, на основание чл.54, ал.1, 

т.2 ЗСВ. 

 

През 2013г. са образувани общо 299 досъдебни производства. В 

сравнение с 2012 год. те са били 252 броя. Разследващите трима полицаи при 

РУП гр. Ген.Тошево са работили по общо 312 досъдебни производства. От 
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тях 142 са били срещу известен извършител. Приключени са общо 271 

досъдебни производства, 119 от които с известен извършител. 

 По предложение на наблюдаващите прокурори на следователи от 

ОСлО при ОП-Добрич по реда на чл.194 ал.І т.4 от НПК са били възложени 

разследванията по 4 досъдебни производства. Тук прави впечатление, че 

разследванията по повечето от тези дела продължава повече от година не 

защото са толкова обемни и сложни от фактическа или правна страна, а по 

необяснима липса на активност у някои от следователите. Поради тази 

причина има постановено от наблюдаващия прокурор едно отстраняване на 

следовател с предаване на делото за разследване от друг следовател. 

 През отчетния период в Районна прокуратура гр.Генерал Тошево са 

били наблюдавани разследванията по общо 460 досъдебни производства, 414 

от тях разследвани от разследващ полицай и 15 от следовател, като не е 

имало досъдебни производства, разследвани от прокурор. В сравнение с 2012 

год.наблюдаваните досъдебни производства са били 417 броя. 

Новообразуваните досъдебни производства са били общо 299, от тях 194 от 

разследващ орган и 105 от прокурор.  

През 2012 г. в РП – Ген. Тошево са наблюдавани общо 434 досъдебни, 

бързи и незабавни производства, от които 405 досъдебни производства, 27 – 

бързи и 2 незабавни производства. Новообразуваните са както следва: 

досъдебни производства – 224, както и 26 бързи и  всички незабавни 

производства – 2.    

През 2013 г. в РП – Ген. Тошево са наблюдавани общо 485 досъдебни, 

бързи и незабавни производства,  от които 429 досъдебни производства,  43 

бързи производства и 13 незабавни производства. Новообразуваните са както 

следва: досъдебни производства – 243 и всички бързи /43/ и незабавни 

производства – 13. 

Приключени от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове през 2012 г. са 348 досъдебни, 10 бързи и 2 

незабавни производства. През 2013 г. са приключени 358 досъдебни 

производства и 17 бързи и 13 незабавни производства.   

Прекратените наказателни производства  през 2012 г. са общо 147 /26 

водени срещу известен извършител и 121 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени поради изтекла давност – 93. Няма 

обжалвани или отменени. 
Прекратените наказателни производства  през 2013 г. са общо 153 /31 

водени срещу известен извършител и 122 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени по давност 83. Обжалвани пред съда са 1 

постановление. Обжалвани пред по-горестояща прокуратура – също 1 

постановление, което е отменено.  
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На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 

 

Пр. пр. № 373/2011 г. по описа на РП – Генерал Тошево, ДП  № 

204/2011г. по описа на РУП – Генерал Тошево. Прокурор Чанева. 

Получено в РП – Генерал Тошево на 03.01.2012 г. с мнение за съд. С 

постановление от 24.01.2012 г. на основание чл. 243, ал.1 т.1 от НПК делото е 

прекратено. Копие е изпратено на страните, указано е, че може да се обжалва 

в 7-дневен срок. Приложени са обратни разписки. Постановлението в 

обстоятелствената част е пълно и всестранно. На основание чл. 242, ал.2 

НПК прокурорът се е произнесъл относно връщането на ВД и мерките за 

неотклонение. 

Пр. пр. № 252/2008 г. по описа на РП – Генерал Тошево, ДП  № 

26/2008 г. по описа на ТЗ БОП Добрич. Прокурор Чанева. Получено в РП – 

Генерал Тошево на 15.08.2013 г. с мнение за прекратяване. Прави 

впечатление, че данни за това се прилагат единствено по ДП като втори 

екземпляр от писмото не се изпраща за прилагане по наблюдателните 

материли. С постановление от 27.08.2013 г. на основание чл. 243, ал.1 т.2 от 

НПК делото е прекратено. Копие е изпратено на страните, указано е, че може 

да се обжалва в 7-дневен срок. Приложени са обратни разписки. С 

постановление от 11.12.2013 г. след извършена служебна проверка на ОП – 

Добрич постановлението е потвърдено като правилно и законосъобразно. 

Пр. пр. № 364/2012 г. по описа на РП – Генерал Тошево, ДП  № 

231/2012 г. по описа на РУП на МВР – Генерал Тошево. Прокурор 

Маринов. Получено в РП – Генерал Тошево на 18.12.2012 г. с мнение за 

прекратяване. Прави впечатление, че данни за това се прилагат единствено 

по ДП като втори екземпляр от писмото не се изпраща за прилагане по 

наблюдателните материли. С постановление от 29.01.2013 г. на основание 

чл. 243, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие е изпратено на страните, 

указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. Приложени са обратни 

разписки. Обжалвано е пред РС – Генерал Тошево е потвърдено с 

определение. 

Пр. пр. № 419/2011 г. по описа на РП – Генерал Тошево, ДП  № 

218/2011 г. по описа на РУП на МВР – Генерал Тошево. Прокурор 

Маринов. Получено в РП – Генерал Тошево на 06.11.2012 г. с мнение за 

прекратяване. Прави впечатление, че данни за това се прилагат единствено 

по ДП като втори екземпляр от писмото не се изпраща за прилагане по 

наблюдателните материли С постановление от 03.12.2012 г. на основание 

чл. 243, ал.1 т.2 от НПК делото е прекратено. Копие е изпратено на страните, 

указано е, че може да се обжалва в 7-дневен срок. Приложени са обратни 
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разписки. Обжалвано е пред РС – Генерал Тошево и е потвърдено с 

определение. 

 

При проверката на произнасянията на прокурорите от РП –Ген. 

Тошево по досъдебните производства, приключили с прекратяване на 

наказателното производство, проверяващият екип констатира, че  

прокурорските преписки се администрират своевременно.Установено бе, че 

преписките са подредени хронологично. 

По делата има приложени разписки, които удостоверяват, че 

заинтересованите лица са получили постановлението за прекратяване с 

отразяване на датата /касае се за тези, които живеят в Г.Т./ 

 Постановлението за привличане на обвиняем по делата се съгласува с 

наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219 НПК  - с писмена резолюция на 

прокурора, и преди приключване на разследването – се изпраща с писмо на 

наблюдаващия прокурор за съгласуване. 

Прави впечатление, че данни за това се прилагат единствено по ДП 

като втори екземпляр от писмото не се изпраща за прилагане по 

наблюдателните материли. Следва разследващият орган да изготвя 

придружителни писма в 2 екземпляра, за да бъде вторият екземпляр 

прилаган към налбюдателните материали, за да може да се установи 

спазването на сроковете. 

 

 

Беше извършена проверка на досъдебни производства, образувани 

срещу известен извършител, по които наказателното производство е 

спирано и възобновявано: 

 

Спрените досъдебни производства  през 2012 г. са общо 105, от тях 

спрени срещу неизвестен извършител – 96, спрени срещу известен 

извършител – 9. 

Спрените досъдебни производства през 2013 г. са общо 100, от които 

92 срещу неизвестен извършител и 8 срещу известен извършител. 

 През 2012г. са изготвени 108 предложения от разследващите органи 

до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 

срока за разследване. Всичките са уважени.  

 През 2013г. са изготвени 172 предложения от разследващите органи 

до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 

срока за разследване. Всичките са уважени. 
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Пр. пр. № 292/2011 г. по описа на РП – Генерал Тошево ДП № 

168/2011г. по описа наРУП на МВР – Генерал Тошево. Прокурор – 

Маринов. Досъдебното производство е образувано срещу НИ с 

постановление от 01.07.2011 г. за престъпление по чл. 234, ал.1 от НК. С 

постановление от 21.10.2011 г. НП е спряно на основание чл. 244, ал.1 т.1 от 

НПК. На 31.01.2012 г. е възобновено НП, като е даден срок за разследване 15 

дни и е указано установените извършители на престъплението да се обявят за 

ОДИ.  С писмо от 22.02.2012 г. досъдебно производство е изпратено с 

мнение за спиране. С постановление от 24.02.2012 г. наказателното 

производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 и т.1 от НПК във вр. с 

чл. 25, т.2 от НПК, като в обстоятелствената част е отразено, че при 

проведеното разследване са установени 2 лица с румънско гражданство като 

евентуални извършители, но същите не могат да бъдат намерени на 

посочените от тях адреси. Указано е материалите по делото да останат на 

съхранение в РП– Г.Т. До настоящия момент няма нито 1 напомнително 

писмо към органите на МВР за резултатите от издирване на 

извършителите, както и няма и приложен календарно-оперативен план за 

ОИМ. 

Върху постановлението за спиране от 24.02.2012 г. в десния ъгъл е 

изписано „проверено”, дата 15.05.2012 г. и е  положен подпис. Не се 

установява кой е органът, извършил проверката и длъжностното лице. 

 

Пр. пр. № 465/2005 г. по описа на РП – Генерал Тошево ДП № 

30/2005г. по описа на ГПУ Генерал Тошево. Прокурор – Маринов. 

Досъдебното производство е образувано срещу ИИ с постановление от 

01.11.2005 г. за престъпление по чл. 159б, ал.1 от НК. С постановление от 

25.11.2010 г. НП е спряно на основание чл. 244, ал.1 т.3 от НПК. Указано е 

водещият разследването ежемесечно да изготвя писмени справки относно 

установяване местонахождението на лицето. На 23.01.2012 г. е възобновено 

НП, като в постановлението е отразено, като е отразено, че същото се 

възобновява съгласно чл. 244, ал.8 НПК. В този период няма проявена 

инициатива от страна наблюдаващия прокурор относно изготвяне справки от 

ОСМВР за издирване на лицата. Направено е искане от същата дата по чл. 

234 от НПК до ОП – Добрич за удължаване на срока за разследването с 2 

месеца. С постановление от 27.03.2012 г. делото отново е спряно на същото 

основание. С постановление от 24.09.2012 г. на ОП – Добрич за извършване 

на служебна проверка за законосъобразност на постановени крайни 

прокурорски актове по ДП, свързани с разследване на трафик на хора, е 

потвърдено постановлението на РП – Генерал Тошево за спиране. На 

15.01.2014 г. с постановление на РП – Ген Тошево делото е възобновено на 
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основание чл. 245, ал.2 от НПК. Не е спазен едногодишният срок по чл. 244, 

ал. 8 НПК. Поискан е срок  и отново е спряно на 06.02.2014 г. От 2012 г. до 

настоящия момент няма нито 1 напомнително писмо към органите на МВР 

за резултатите от издирване на извършителите, както и няма и приложен 

календарно-оперативен план за ОИМ. 

Пр. пр. № 285/2013 г. по описа на РП – Генерал Тошево ДП № 

15/2013г. по описа на ГПУ Генерал Тошево. Прокурор – Чанева. 

Досъдебното производство е образувано срещу НИ с постановление от 

02.07.2013 г. за престъпление по чл. 308, ал.2 от НК. С постановление от 

15.08.2013 г. НП е спряно на основание чл. 244, ал.1 т.2 от НПК. Указано е 

водещият разследването на 4 месеца да изготвя писмен доклад, както и 

независимо от този срок при необходимост за възобновяване на основание 

Инструкцията за координация и взаимодействие между прокуратурата и 

МВР за провеждане на неотложни първоначални действия по разследването 

– чл. 17 от 20.03.2012 г. да бъде уведомена прокуратурата за възобновяване. 

На 25.09.2013 г. е възобновено НП. Указан е двумесечен срок на разследване. 

На 12.11.2013 г. на основание чл. 244, ал.1 т.2 от НПК е спряно НП. На 

05.12.2013 г. е възобновено като отново е указано при необходимост да се 

изготви мотивирано предложение до прокурора за искане продължаване на 

срока. На 18.12.2013 г. отново е спряно на същото основание. Прокурорът е 

инициирал с писмо запитване от 25.02.2014 г. какви са предприетите 

действия за установяване на извършителите от страна на разследващия 

орган, тъй като до момента не е получила никаква информация. Прави 

впечатление, че по делата преди спиране на делото не се изготвят 

календарни планове. 

Пр. пр. № 41/2013 г. по описа на РП – Генерал Тошево ДП № 

23/2013г. по описа на ГПУ Генерал Тошево. Прокурор – Чанева. 

Досъдебното производство е започнато срещу НИ като на 03.02.2013 г. е 

уведомена РП – Генерал Тошево за престъпление по чл. 346, ал.1 от НК. С 

протокол от същата дата има протокол за случайно разпределение. На 

19.02.2013 г. ДП е получено в РП с мнение за спиране. С постановление от 

20.02.2013 г. НП е спряно на основание чл. 244, ал.1 т.2 от НПК. С 

постановление от 04.03.2013 г. производството е възобновено. На 09.05.2013 

г. е спряно НП на същото основание. На 14.03.2014 г. в РП – Генерал Тошево 

е получена справка относно проведените допълнителните ОИМ.   

 

Всички постановления са обосновани. 

         Проверяващият екип констатира, че  след  възобновяване на 

наказателното производство, наблюдаващите прокурори от РП - Омуртаг  

в своите искания не винаги спазват процедурата по удължаване на срока за 
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разследване, съгласно Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния 

прокурор на Република България /обезсилено, поради включване в 

Ръководството по приложението на НПК/.  

Не се указва на разследващия орган какви конкретни процесуално-

следствени действия да се извършат.  

Въпреки че в постановленията за спиране на разследващия орган се 

указва на всяко тримесечие да изготвят сведения относно предприетите 

действия по издирване на лицата, такова не се изпраща. Липсва инициатива 

и от страна на наблюдаващите прокурори за изготвяне на напомнителни 

писма към разследващия орган.  

При привличане на обвиняемите делата се докладват за съгласуване 

по реда на чл. 219 от НПК. 

Произнасянията на прокурорите от РП – Ген. тошево по тези дела са 

бланкетни, не са изисквани справки от полицията, липсват данни да е 

съставен план за оперативно-издирвателни мероприятия, на практика 

липсват и действия след постановленията за спиране от страна на РП – 

Ген.Тошево.  

Заинтересованите страни са уведомявани, като е изпращан препис от 

постановлението за спиране, указвана е възможността  за обжалване на 

постановлението в 7-дневен срок пред РС – Ген. Тошево. Прилагани са 

обратни разписки по преписките. Във всяка преписка е приложен и 

протокол за случайно разпределение на същата. 

 

 

 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор. 

През  2013 година в Районен съд гр. Генерал Тошево са внесени общо 

128 досъдебни производства срещу 192 лица за извършени 141 

престъпления, както следва: 

- с обвинителен акт са внесени 48 досъдебни производства срещу 71 

лица за извършени 52 престъпления. В сравнение с предходната година, 

внесените обвинителни актове са с 16 повече. 

- със споразумение са внесени 64 досъдебни производства срещу 104 

лица за извършени 73 престъпления, за разлика от предходния период, 

когато са били внесени 51 досъдебни производства срещу 80 лица. 
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- с предложение по чл.78а от НК са внесени 16 досъдебни производства 

срещу 17 лица за извършени 16 престъпления, за разлика от предходния 

период, когато са били внесени 11 дела с такъв прокурорски акт. 

През 2013 год.в Районен съд гр.Ген.Тошево са образувани 128 съдебни 

производства или 100% от внесените прокурорски актове, като са останали 8 

висящи съдебни производства от предходни години или общо 136 съдебни 

производства са били висящи в съда. Решени със съдебен акт през периода са 

общо 120 съдебни производства срещу 173 лица, като срещу 169 от тези лица 

съдебните актове са влезли в сила. 

През 2013 год.от Районен съд гр.Ген.Тошево няма постановени 

оправдателни присъди. 

С влязла в сила присъда, постановена в предходния отчетен период е 

оправдано 1 лице по 1 дело или 1,62% от осъдените с влязла в сила присъда 

лица. Причини за оправдаването на лицето е различното тълкуване при 

преценка на доказателствата от съда и от прокуратурата. През  периода по 

реда на съкратеното съдебно следствие от Районен съд гр.Генерал Тошево са 

били разгледани 7 от делата, като всичките са решени с осъдителни присъди. 

Няма постановени съдебни актове за прекратяване на наказателното 

производство на основание чл.250 от НПК. 

Основен критерий за качеството на досъдебното разследване и 

осъществявания от прокуратурата надзор е относителния дял на върнатите за 

доразследване дела. За 2013г. те са общо 34 за разлика от предходния период, 

когато са били 13. На разследващите от прокурор са върнати 18 досъдебни 

производства по реда на чл.242 ал.ІІ от НПК поради неизпълнение на 

задължението по чл.226 от НПК, довело до приключване на разследването 

без необходимата пълнота. От съда са върнати 2 дела с мотиви за допуснати 

нарушения при изготвяне на прокурорския акт. Върнатите от съда за 

допълнително разследване през отчетния период за допуснати процесуални 

нарушения на досъдебното производство 2 дела представляват 1,56% от 

общо внесените от прокуратурата. През 2013 год.от Районен съд гр. 

Ген.Тошево няма постановени оправдателни присъди. 

От РП-Ген.Тошево е подаден 1 протест срещу определение за връщане 

на досъдебно производство, който не е уважен, което представлява 1,28% от 

общо внесените в съда дела с прокурорски актове. 

 

На случаен принцип бяха проверени дела, по които са внесени 

обвинителни актове през 2012 г. и 2013 г.в РС – Генерал Тошево: 

 

ПД № 9/2012 г. по описа на РП – Ген Тошево. Прокурор Маринов.  

Няма данни  досъдебното производство кога е получено в Районна 
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прокуратура – Генерал Тошево. На 08.05.2012 г. е внесен обвинителен акт в 

РС  Генерал Тошево.  На 18.06.2012 г. е постановена присъда № 10, влязла в 

сила на 04.07.2012 г. Получена за изпълнение в РП – Генерал Тошево. 

ПД № 19/2012 г. по описа на РП – Ген Тошево. Прокурор Маринов. 

Няма данни кога досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Генерал Тошево. На 14.08.2012 г. е внесен обвинителен акт в 

РС  Генерал Тошево. По наблюдателните материали има приложено 

споразумение – без подписи. Липсва прилагане на присъда. От 

изпълнителната преписка по делото се установи наличието на присъда от 

18.096.2012 г., влязла в сила на 04.07.2012 г.  

ПД № 7/2012 г. по описа на РП – Ген Тошево. Прокурор Чанева. 

Няма данни кога досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Генерал Тошево. На 17.04.2012 г. е внесен обвинителен акт в 

РС  Генерал Тошево. Постановена е присъда № 13/27.06.2012 г., влязла в 

сила на 30.10.12 г., като на 08.11.2012 г. е получена в РП – ген Тошево, 

последното се установява от изпълнителната преписка по делото.  

ПД № 4/2013 г. по описа на РП – Ген Тошево. Прокурор Чанева. 

Няма данни кога досъдебното производство е получено в Районна 

прокуратура – Генерал Тошево. На 30.01.2013 г. е внесен обвинителен акт в 

РС  Генерал Тошево. Постановена е присъда № 4/13.02.2013 г. Присъдата не 

е приложена към ПД, а само по изпълнителната преписка.  

 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че 

прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в 

разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок, когато това се установи от 

приложеното писмо при получаването на наказателното производство в 

прокуратурата. При положение, че писмото не е приложено към 

наблюдателното производство, това затруднява установяването на срока 

за произнасяне.  

 

На случаен принцип бяха проверени следните споразумения по чл. 

381 от НПК : 

 

№ СП-21/2012 г. по описа на РП – Ген Тошево. Прокурор Маринов. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Генерал Тошево на 23.07.2012 г. 

На 13.08.2012 г. е внесено в съда споразумение за решаване на делото по 

реда на чл.381 от НПК. Прилага се протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението от 20.08.2012 г. 

№ СП-34/2012 г. по описа на РП – Ген Тошево. Прокурор Маринов. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Генерал Тошево на няма данни, 



29 

 

защото нее приложен вторият екземпляр от писвото. На 19.10.2012 г. е 

внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл.3 81 от 

НПК. Прилага се протокол от съдебно заседание за одобрение 

споразумението от 26.10.2012 г. 

№ СП-27/2013 г. по описа на РП – Ген Тошево. Прокурор Чанева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Генерал Тошево на 03.07.2013 г. 

На 06.08.2013 г. е внесено в съда споразумение за решаване на делото по 

реда на чл.381 от НПК. Прилага се протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението от 08.08.2013 г. 

№ СП-18/2012 г. по описа на РП – Ген Тошево. Прокурор Чанева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Генерал Тошево на 28.06.2012 г. 

На 26.07.2012 г. е внесено в съда споразумение за решаване на делото по 

реда на чл.381 от НПК. Прилага се протокол от съдебно заседание за 

одобрение споразумението от 30.07.2012 г.. 

 

Констатира се, че по дела, по които има данни за прилагане на 

разпоредбата на чл. 78а НК, в съда се внася обвинителен акт, вместо 

делата да се внасят с постановление за освобождаване от наказателна 

отговорност и прилагане на чл. 78а НК. 

Видно от изложеното, произнасянията на прокурорите по 

приключилите досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на 

чл.381 от НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

По всички споразумения се прилага копие от протокола от съдебното 

заседание. 

 

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 2012 г. са общо – 11.  Решени от съда са  11 

предложения, от тях уважени – 10, върнати от съда – 1.  

През 2013 г. са внесени  16 предложения по чл. 375 от НПК. Решени от 

съда са  – 16,  като всички са уважени.  

 

 

На случаен принцип бяха проверени част от досъдебните 

производства, приключени по реда на чл. 375 от НПК, за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание при 

условията на чл. 78а от НК: 

 

Пр. пр. № 177/2012 г. по описа на РП – Генерал Тошево. Прокурор 

Маринов. Липсват данни кога е получено в РП – Ген Тошево. На 04.10.2012 
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г. е внесено в съда. На 29.10.2012 г. е постановено решение, което е 

приложено към пр.пр. Препис от решението е изпратено в РП на 21.12.2012 

г., при положение, че е положен печат, че решението е влязло в сила на 

19.11.2012 г. 

Пр. пр. № 473/2011 г. по описа на РП – Генерал Тошево. Прокурор 

Маринов. Липсват данни кога е получено в РП – Ген Тошево. На 27.02.2012 

г. е внесено в съда. На 23.04.2012 г. е постановено решение, което е 

приложено към пр.пр. Влязло в сила на 28.05.2012 г. Препис от решението е 

изпратено в РП на 30.05.2012 г. 

Пр. пр. № 499/2012 г. по описа на РП – Генерал Тошево. Прокурор 

Чанева. Липсват данни кога е получено в РП – Ген Тошево. На 08.01.2013 г. е 

внесено в съда. На 28.02.2013 г. е постановено решение, което е приложено 

към пр.пр. Влязло в сила на 24.04.2013 г. Препис от решението е изпратено в 

РП на 09.05.2012 г. 

Пр. пр. № 499/2012 г. по описа на РП – Генерал Тошево. Прокурор 

Чанева. Липсват данни кога е получено в РП – Ген Тошево. На 08.01.2013 г. е 

внесено в съда. На 28.02.2013 г. е постановено решение, което е приложено 

към пр.пр. Влязло в сила на 24.04.2013 г. Препис от решението е изпратено в 

РП на 09.05.2012 г. 

Пр. пр. № 438/2011 г. по описа на РП – Генерал Тошево. Прокурор 

Чанева. Липсват данни кога е получено в РП – Ген Тошево. На 14.02.2012 г. е 

внесено в съда. На 13.03.2012 г. е постановено решение, което е приложено 

към пр.пр. Влязло в сила на 02.04.2013 г. Препис от решението е изпратено в 

РП на 04.04.2012 г. 

 

Липсата на придружителни писма, от които да е видно кога делото е 

заведено в РП, възпрепятства възможността да се направи анализ относно 

срочността на произвнасяне. Кореспонденцията между разследващия орган 

и наблюдаващия прокурор при постъпване на преписките в РП следва да се 

осъществявава с писма в 2 екземпляра като задължително е 1 бр да остава 

в наблюдателните материали. 

Прокурорските актове съдържат изискуемите от закона реквизити, 

обосновани са, съдържат излагане на фактическата обстановка и 

изведените въз основа на нея правни изводи.  

Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство. 
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Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2013г. в Районна прокуратура гр.Генерал Тошево са получени за 

изпълнение общо 116 присъди и споразумения, от които 37 с наказание 

“лишаване от свобода”, 15 с “лишаване от права”, 74 с “пробация” и 3 с 

„обществено порицание”. По 12 от присъдите с основно наказание 

„пробация” има като второ наказание 12 броя „лишаване от права”. Няма 

присъди, които са останали за изпълнение от предходния период. 

 В сравнение с предходната отчетна година, получените за изпълнение 

присъди са били с 44 броя повече. 

 От Районна прокуратура гр.Генерал Тошево са приведени в 

изпълнение общо 116 присъди със 129 наказания. От тях 37 са с наказание 

“лишаване от свобода”, 3 с “обществено порицание”, 15 с “лишаване от 

права” и 74 с “пробация”. Всички присъди са приведени в изпълнение 

своевременно до пет дни след получаването им, като по 7 изпратени присъди 

не са получени потвърждения за началото на изпълнението, тъй като същите 

са били изпратени в края на отчетния период. 

 Няма не приведени в изпълнение присъди, както и такива, по които е 

било отложено изпълнението на наказанието. 

 През отчетния период няма случаи на задържани лица над срока на 

наказанието “лишаване от свобода” по присъди, изпълнявани от Районна 

прокуратура гр.Генерал Тошево. 

 През 2013г. година от Районна прокуратура гр.Генерал Тошево са 

образувана 4 преписки по Закона за здравето. В Районен съд гр.Генерал 

Тошево са внесени 4 предложения за настаняване на задължително лечение, 

като 3 от тях са уважени, а по 1 от предложенията съдебното производство е 

прекратено, поради настаняване за лечение по спешност на лицето с 

прокурорско постановление. 

 Две преписка са внесени в РС-Ген.Тошево с предложение за 

принудителна медицинска мярка по чл.89 от НК, които са разгледани и 

уважени. 

 

Книгата за изпълнение на присъдите се води добре.  

В книгата за изпълнение на присъдите се отразяват  само присъдите, 

които подлежат на изпълнение. При преглед на книгата се установи, че 

същата се проверява ежемесечно от прокурора.  

Проверяващият екип констатира, че  изпълнението на присъдите не е 

обособено в самостоятелна група. 
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На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 

 

Пр.  П № 30/2012 г. по описа на РП – Ген Тошево. Със споразумение 

от 20.08.2012 г. по НОХД № 169/12 г. е определено наказание „пробация” за 

срок от 3 години. Препис от определението е получено в РП – Ген Тошево на 

23.08.2012 г. На същия ден е изпратено до началника на ОСИН – сектор 

„Пробация”, звено – Ген. Тошево. На 29.08.2012 г. е уведомена РП – Ген 

Тошево за привеждане на наказанието в изпълнение, която на 04.09.2012 г. е 

уведомила РС – Ген Тошево. 

Пр.  П № 45/2012 г. по описа на РП – Ген Тошево. Със споразумение 

от 26.10.2012 г. по НОХД № 217/12 г. е определено наказание „пробация” за 

срок от 6 месеца. Препис от определението е получено в РП – Ген Тошево на 

29.10.2012 г. На 31.10.2012 г. е изпратено до началника на ОСИН – Добрич. 

На 09.11.2012 г. е уведомена РП – Ген Тошево за привеждане на наказанието 

в изпълнение, която на 20.11.2012 г. е уведомила РС – Ген Тошево. На 

09.05.2013 г. РП – Ген Тошево е уведомена, че наказанието е изтърпяно, 

която същият ден уведомява РС за същото. Прави впечатление, че по 

преписката има постановление за архивиране от 09.05.2013 г. предвид 

изпълнение на наказанието, с което преписката е прекратена. Указано е 

препис от постановлението да се приложи към изпълнителната 

преписката а адм секретар да направи необходимите отбелязвания в 

присъдната книга.  

Пр.  П № 46/2013 г. по описа на РП – Ген Тошево. Със споразумение 

от 08.08.2013 г. по НОХД № 163/13 г. е определено наказание „ЛОС” за срок 

от 24 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване. Препис от 

определението е получено в РП – Генерал Тошево на 12.08.2013 г. На 

14.08.2013 г. е изпратено копие от споразумението до началника на затвора – 

Варна. На 04.09.2013 г. е уведомена РП – Ген Тошево за привеждане на 

наказанието в изпълнение, която същия ден е уведомила РС – Ген Тошево.  

Пр.  П № 27/2013 г. по описа на РП – Ген Тошево. Със споразумение 

от 30.07.2012 г. по НОХД № 149/12 г. е определено наказание „ЛОС” за срок 

от 1 г. и 7 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване. Препис от 

определението е получено в РП – Генерал Тошево на 01.08.2012 г. На 

03.08.2012 г. е изпратено копие от споразумението до началника на затвора – 

Варна. На 21.01.2014 г. РП – Ген Тошево е уведомена, че наказанието е 

изтърпяно, която на 24.01.2014 г. уведомява РС за същото. Отново прави 

впечатление, че по преписката има постановление за архивиране от 

24.01.2014 г. предвид изпълнение на наказанието, с което преписката е 

прекратена. Указано е препис от постановлението да се приложи към 
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изпълнителната преписката а адм секретар да направи необходимите 

отбелязвания в присъдната книга. 

 

 

3.  Гражданско-съдебен надзор. 

 

В изпълнение правомощията на прокуратурата по чл.27 от ГПК през 

проверявания период от Районна прокуратура гр. Генерал Тошево в Районен 

съд гр. Генерал Тошево няма подадени искови молби. 

 Прокурори от Районна прокуратура гр.Генерал Тошево са участвали в 

3 съдебни заседания по граждански дела. 

 Въпреки създадената от предходни периоди организация за събиране 

на информация за реализиране на незаконни доходи, такава не е постъпвала в 

Районна прокуратура гр. Генерал Тошево, поради което и не са изпращани 

сигнали до ОП-Добрич. В РП-Ген.Тошево е създадена организация за 

осъществяване на дейността на прокуратурата по приложението на 

ЗОПДНПИ. Води се създадения специален регистър. През отчетния период 

има 16 подадени уведомления до териториалната комисия гр.Варна. 

  

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

Книгите, регистрите и дневниците в РП – Ген. Тошево се водят 

редовно и прегледно. Като цяло отговарят както на изискванията на 

ПОДАПРБ /отм./, така и новия ПАПРБ, а също и на съответните указания 

на Върховна касационна  прокуратура. Не се констатират случаи на 

непълни  отбелязвания.  

Водените в РП – Ген. Тошево книги не се приключват по надлежния 

ред:  с отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  

възможности за дописване. Липсват данни за проверки по книгите.  

 Конкретни обстоятелства относно воденето на отделни книги са 

отразени и в частта на Акта, касаеща проверката на преписките и делата. 

В РП –Ген. Тошево се спазва разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от ЗСВ. 

Разпечатка от протокола от ежедневното разпределение, извършено на 

случаен принцип,  се  прилага към преписките и делата.  
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Спазена е т. 7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния прокурор на 

Република България, а именно административният ръководител да се 

включи в разпределението на преписките, пряко свързани с прокурорската 

дейност по същество, с процент  натовареност, който следва да бъде не 

по-малко от 50% от натовареността на останалите прокурори в 

съответните групи.  

Назначаването на проверки по преписки през 2012 и 2013г. в РП –Ген. 

Тошево се е извършвало съгласно Инструкция №89/2011г. на главния 

прокурор и министъра на вътрешните работи за провеждане на 

предварителните проверки /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г. на ГП 

на РБ и министъра на вътрешните работи./ 

Преписките в Районна прокуратура – Ген. Тошево се решават от 

прокурорите в установения срок. По всички преписки е приложен 

протоколът за избор на наблюдаващ прокурор. 

Движението на преписките се отразява пълно и точно във входящия 

дневник.  

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство, 

с които се прекратяват преписките, се указва възможността за 

обжалването им пред по-горестоящата прокуратура.  

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките се администрират своевременно и 

изпращат на ОП – Добрич по компетентност.  

Произнасянията на прокурорите от РП – Ген. Тошево по делата, 

водени срещу неизвестен извършител, са бланкетни, не са изисквани 

справки от полицията, липсват данни да е съставен план за оперативно-

издирвателни мероприятия, на практика липсват и действия след 

постановленията за спиране от страна на РП – Ген. Тошево.  

Заинтересованите страни са уведомявани, като е изпращан препис от 

постановлението за спиране, указвана е възможността  за обжалване на 

постановлението в 7-дневен срок пред РС – Ген. Тошево. Прилагани са 

обратни разписки по преписките. Във всяка преписка е приложен и 

протокол за случайно разпределение на същата. 

Въпреки че в постановленията за спиране на разследващия орган се 

указва на всяко тримесечие да изготвят сведения относно предприетите 

действия по издирване на лицата, такова не се изпраща. Липсва инициатива 

и от страна на наблюдаващите прокурори за изготвяне на напомнителни 

писма към разследващия орган. По този начин неоправдано се забавя 

производството и срокът за разследване е твърде продължителен, с което 

се нарушава чл. 22 от НПК. В тази връзка е и чл. 6 от Конвенцията за 

защита правата на човека и основните свободи, според който ”всяко лице 
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при определянето на неговите граждански права и задължения или при 

наличието на каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на 

справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от 

независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона”. 

Създават се реални предпоставки за търсене на обезщетение по реда на 

глава ІІІа от ЗСВ от пострадалите лица, доколкото практиката на 

Европейския съд по правата на човека е, че за неоправдани забавяния по вина 

на властите се дължи обезщетение за продължителността на 

наказателното производство  и нарушаване на изискването за разумен срок  

по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС. 

При привличане на обвиняемите делата се докладват за съгласуване 

по реда на чл. 219 от НПК. 

При проверката на произнасянията на прокурорите от РП – Ген. 

тошево по досъдебните производства, приключили с прекратяване на 

наказателното производство, проверяващият екип констатира, че  

прокурорските преписки се администрират своевременно. 

Установено бе, че преписките са подредени хронологично. 

По всички споразумения се прилага копие от протокола от съдебното 

заседание. 

Прокурорските актове съдържат изискуемите от закона реквизити, 

обосновани са, съдържат излагане на фактическата обстановка и 

изведените въз основа на нея правни изводи.  

Книгата за изпълнение на присъдите се води добре. Отразяват се 

само присъдите, които подлежат на изпълнение. При преглед на книгата се 

установи, че същата се проверява ежемесечно от прокурора.  

Проверяващият екип констатира, в РП – Ген. Тошево изпълнението 

на присъдите не е обособено в самостоятелна група. 

 

На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 

    

ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Книгите, регистрите и дневниците да се приключват всяка 

календарна година, с подпис на административния ръководител и печат на 

РП – Ген. Тошево, с които да се удостовери след кой пореден номер 

приключва съответната година. Да се организира редовното проверяване на 

книгите съобразно изискванията на Правилника. 
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2. Придружителните писма, с които наказателното производство се 

получава в прокуратурата да бъдат в два екземпляра, като единия да 

придружава делото в съда, а другият да се прилага към наблюдателното 

производство, с цел възможността за контролиране срочността на 

произнасяне на наблюдаващия прокурор. 

 

3.  В постановленията за спиране на наказателното производство да се 

изисква изготвяне на  календарно-оперативен план и регулярна  информация 

от органите на МВР за резултатите от проведените оперативно – 

издирвателни мероприятия.  

 

4. Да се изискват справки и  съставен план за оперативно-издирвателни 

мероприятия от полицията по спрени наказателни производства 

  

5. Книгата за изпълнение на присъдите да се води съгласно Указания 

№ И-30/05.03.2009 г. за дейността на прокуратурата по привеждане в 

изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения на съда. 

Прокурорът, определен да привежда присъдите в изпълнение и да 

осъществява надзор, ежемесечно да проверява книгата за изпълнение на 

присъдите.  

6.  ИВСС препоръчва на Административния ръководител на РП Ген. 

Тошево да  обособи самостоятелна група за изпълнение на присъдите, 

решенията и определенията на съда. 

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител – 

районен прокурор на РП – Ген. Тошево за изпълнение препоръките.  

Административният ръководител – районен прокурор на РП – Ген. 

Тошево  да запознае прокурорите и съдебните служители от РП – Ген. 

Тошево с резултатите от извършената планова проверка.  

 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ административният ръководител на 

РП- Ген. Тошево да предприеме в едномесечен срок от получаване на 

настоящия Акт необходимите действия от негова компетентност за 

изпълнение на дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в 

същия срок да уведоми ИВСС за резултата от тях. 

 

 

Копие от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република 

България /на електронен носител/. 
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Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет /на електронен 

носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна /на електронен 

носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич /на електронен 

носител/.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:  

 

1.  Заповед № ПП-01-61/08.05.2014 г. на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2012 г. и 2013 г.  

3. Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на 

преписките през 2012 г. и 2013 г.  

4. Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства през 2012 г. и 2013 г. 

5. Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2012 г. и 2013 

г. 

6. Копия от документи, доклади, заповеди, справки и др., които са били 

предмет на анализ в Акта.  

 

 

 

 

 

                        ИНСПЕКТОР:   

   

                  /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 
 


