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

Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2012 г. и Заповед № ПП-

01-33/20.04.2012 г. на Главния инспектор на ИВСС. 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-33/20.04.2012 г. на Главния 

инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 

Албена Кузманова и експерти – Елеонора Иванова и Емил Георгиев. 

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. 

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 2010 г. и 2011 г. на Районна прокуратура – 

Първомай, изискване и предоставяне от РП – Първомай 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 2010 г. и 2011 г. 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. 

 

1. Щатна осигуреност и материална база.  

 

Общият брой на прокурорите по щат в РП – Първомай  през 2010 г. е  

4. От тях работили  – 3 прокурори.  

През 2011 г. са работили 2 прокурори. Със заповед на окръжния 

прокурор на ОП – Пловдив прокурор Миглена Кирова, считано от 

14.02.2011г. е била командирована в РП – Пловдив. 
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2. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят редовно и като цяло 

отговарят на изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура.  

 Конкретни обстоятелства относно воденето на отделни книги са 

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

Унифицираната информационна система /УИС/ е въведена в РП – 

Първомай на 01.07.2010 г. и с нея работят двама служители.  

Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в РП – 

Първомай се осъществява, при спазване на Указание №301/27.12.2007 г., 

изменено и допълнено с Указание № И № 283/ 2008 г. на главния прокурор  

Република България.  

Съгласно Заповед № 22/ 2010 г. на административния ръководител на 

РП – Първомай са определени съдебни служители, които изготвят 

статистическите таблици, като след тяхното изготвяне, същите се одобряват 

от административния ръководител на прокуратурата. Стриктно се спазват 

указаните срокове. 

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвяне на 

шестмесечни анализи и годишни доклади за дейността на прокуратурата. 

Изготвят се писмени анализи за всяко едно върнато дело от съда на 

прокуратурата, като конкретно се посочват причините довели до връщането 

му. На всяко шестмесечие се изготвя и анализ на оправдателните присъди. 

Изготвените анализи се изпращат и на горестоящите прокуратури. Същите се 

разглеждат и на заседание, на което присъстват прокурорите и служителите 

на РП – Първомай. Набелязват се мерки за отстраняване на допуснатите 

слабости. 

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

  

  В РП – Първомай е създадена организация за съхраняване на 

веществените доказателства, съгласно разпоредбите на ПОДАПБР. 

Определен е съдебен служител, който отговаря за тази дейност. Въведени са 

дневници, които са съобразени с изискванията на чл. 96 и чл. 98 от 

ПОДАПРБ.  

Със заповед на административния ръководител на РП – Първомай е 

създадена комисия, която е извършила проверка в РУП – Първомай относно 
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правилното съхранение на веществените доказателства по досъдебните 

производства. За резултатите от извършената проверка е изготвен доклад. 

Поради липса на специално помещение, веществените доказателства се 

съхраняват в архивното помещение на прокуратурата, а когато са малки по 

обем се използва метален сейф. 

Изпълнена е препоръката, дадена при предходната планова проверка, 

извършена  от ИВСС, като освен подпис в книгата се отразяват имената 

на предаващия и приемащия веществените доказателства. 

 

4. Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 

 

Съгласно предоставената справка новопостъпилите в РП – Първомай 

преписки и дела се разпределят при спазване разпоредбата на чл. 9 от ЗСВ, 

чрез програмния продукт „Law Choice”. Със Заповед на административния 

ръководител е определен съдебен служител, който работи с програмния 

продукт. 

Всяка промяна в процента на натовареност в програмния продукт се 

извършва със заповед на административния ръководител. 

При извършената проверка на място, се установиха отклонения от 

принципа на случайно разпределение. Това са случаи, при които прокурор 

Кирова е прекратила преписки, от тях са били отделени материали и са били 

образувани нови преписки, след което е било отказано да се образува 

наказателно производство, например:  

- С резолюция от 27.01.2010 г. по пр. пр. №76/2010 г. прокурор Кирова 

е прекратила преписката, като е указала с оглед данни за евентуално 

извършено престъпление, на основание чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ да се 

извърши проверка, като „същата се заведе по нов номер в деловодството на 

РП – Първомай.” Във връзка с тази резолюция е образувана пр. пр. 

№87/2010г. r с постановление от 11.03.2010 г. е отказано да се образува 

наказателно производство. 

- С постановление от 15.02.2010 г. по пр. пр. №714/2009 г. прокурор 

Кирова е отказала да образува наказателно производство по чл.323 от НК и 

преписката е прекратена. Със същото постановление са отделени материали 

„с оглед евентуално извършено престъпление по чл.212, ал.1 от НК” „ въз 

основа, на които, след завеждането им  под нов номер в деловодството на 

РП– Първомай, ще възложи извършването на предварителна проверка по 

реда на чл.145, ал.1 т.3 и ал.4 от ЗСВ от РУ МВР – Първомай.” Отделените 

материали са заведени като пр. пр. № 172/2010 г.  
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По сходен начин е било указано с резолюция от 18.02.2010 г. по пр. пр. 

№158/2010 г., да се заведе нова преписка, по която ще бъде извършена 

проверка, като е образувана пр. пр. №168/2010 г.  

Всички нови преписки, които са образувани по разпореждане на 

прокурор Кирова, не са били разпределени чрез използване на програмния 

продукт „Law Choice”, а са били наблюдавани отново от нея. 

  

5. Извършени проверки по инициатива на административния 

ръководител и по разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт. 

 

През 2010 г., по инициатива на административния ръководител на РП – 

Първомай няма извършени проверки. 

По разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт – 7. 

През 2011 г. по инициатива на административния ръководител на РП – 

Първомай, в изпълнение на И № 89/2011 г. за провеждане на предварителни 

проверки, прокурорите от РП – Първомай периодично, на три месеца са 

извършвали проверки на РУП – Първомай. 

По разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт – 3. 

Всички проверки, залегнали в плана на ОП – Пловдив и РП – 

Първомай, както и такива, указани от ВАП, АП – Пловдив и ОП – Пловдив, 

са били извършени. 

  

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

Броят на наблюдаваните преписки през 2010 г. е бил 428, от които 

393 новообразувани. През 2011 г. броят на наблюдаваните преписки е бил 

273, от които 248 новообразувани. 

От посочените цифри е видно, че броят на наблюдаваните преписки 

през 2011 г. в сравнение с наблюдаваните през 2010 г. е намалял, което 

обстоятелство основно се дължи на  приетата в началото на 2011 г. 

Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра на вътрешните 

работи за провеждане на предварителните проверки, според която само 

преписки, заведени в районните управления на МВР, по които са установени 

данни за извършено престъпление, са докладвани в прокуратурата. 

Същевременно се е увеличила индивидуалната натовареност на 

прокурорите от РП – Първомай, тъй като през 2010 г. в прокуратурата са 

работили трима прокурори, а през 2011 г. – двама. Прави впечатление, че 

броят на наблюдаваните от прокурор Кирова преписки през 2010 г. /216/ е 
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почти еднакъв с броя на общо наблюдаваните от другите двама прокурори 

преписки /212/. Причина за това обстоятелство може да бъде изведена и 

от посочения в точка І.4 от Акта начин на работа на прокурор Кирова. 

 

Решени са почти всички наблюдавани преписки  – през 2010 г. – 403, 

през 2011 г. – 270.  

Отказите да се образува наказателно производство през 2010 г. – 

155 /38,5 %/ , а през 2011 г. – 58 / 21,5%/.  

Образувани досъдебни производства през 2010 г. – 184 /45,7%/, а 

през 2011 г. – 155 /57%/. 

Изпратените по компетентност преписки  през 2010 г. – 64, а през 

2011 г. – 41. 

Прекратени преписки  през 2010 г. с резолюция, съгласно Указание 

И – 281/2006 г. – няма, а през 2011 г. /както и на основание Инструкция И 

89/2011 г./ – 13. 

 В процентно отношение се наблюдава увеличаване на броя на 

образуваните досъдебни производства за сметка на намалелия брой откази 

от образуване на досъдебно производство. 

 

Обжалваните откази от образуване на досъдебно производство  

през 2010 г.  са 15 /10% от постановените откази/, а през 2011г. – 8 /14%/. 

През 2010 г. са отменени  6 постановления за отказ от образуване на 

досъдебно производство /40% от обжалваните постановления за отказ от 

образуване на досъдебно производство/, а през 2011г. – 1. 

Сравнението сочи, че през 2011 г. незначително се е увеличил 

процентът на обжалваните постановления за отказ от образуване на 

досъдебно производство, като същевременно рязко е намалял броят на 

отменените – само едно, от което може да се направи извод за 

подобряване качеството на прокурорската работа по преписките.  

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 

Пр. пр. №1146/2009 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор 

Запрянова. Образувана по жалба, постъпила на 30.12.2009 г. Приложен е  

протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 30.12.2009 г. Изготвено е 

постановление за възлагане на проверка на 05.01.2010 г. На 27.01.2010 г. 

преписката е получена от РУП - Първомай в РП – Първомай. Изготвено 

постановление за отказ от образуване на досъдебно производство на 

26.02.2010 г. 
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Пр. пр. №898/ 2009 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор Кирова. 

Образувана по жалба, постъпила в РП– Първомай на 26.10.2009 г. С 

резолюция от същата дата за наблюдаващ прокурор е определена прокурор 

Кирова. С постановление от 27.10.2009 г. е възложено извършване на 

проверка със срок от 30 дни. На 04.01.2010 г. преписката е върната за 

допълнителна проверка. На 26.01.2010 г. преписката е постъпила в 

прокуратурата. С постановление от 26.02.2010 г. е отказано образуването на 

досъдебно производство. На 05.03.2010 г. препис от постановлението е 

изпратено на жалбоподателя. 

 

Пр. пр. №1018/2009 г. описа на РП – Първомай. Прокурор Кирова. 

Жалбата е постъпила в РП – Първомай на 24.11.2009 г. С резолюция от 

същата дата за наблюдаващ прокурор е определена Кирова. С постановление 

от 26.11.2009 г. е възложено извършване на проверка. Преписката е 

постъпила в РП – Първомай  на 04.01.2010 г. С постановление от 04.02.2010г. 

е постановен отказ да се образува досъдебно производство. 

 

Пр. пр. №137/ 2010 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор 

Запрянова. На 11.02.2010 г. преписката е изпратена с докладна записка по 

компетентност от РУП - Първомай до РП – Първомай. Към преписката не е 

приложен протокол от случайно разпределение преписки и дела. С 

постановление от 09.03. 2010 г. е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство. 

 

Пр. пр. №278/ 2010 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор Валери 

Велчев. Преписката е образувана по повод получени от РУП – Първомай 

материали. С писмо от 26.03.2011 г. преписката е изпратена за допълнителна 

проверка със срок 15 дни. Получена в РП – Първомай на 09.04.2010 г. С 

постановление от същата дата е  постановен отказ да се образува досъдебно 

производство. 

 

Пр. пр. №305/2010 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор Валери 

Велчев. На 07.04.2010 г. в РП – Първомай е получено уведомление от РУП - 

Първомай за започнала проверка. След приключване на проверката, 

преписката е получена в РП – Първомай на 09.04.2010 г. С постановление от 

същата дата е постановен отказ да се  образува досъдебно производство. 

 

Пр. пр. №265/2010 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор Валери 

Велчев. На 23.03.2010 г. в РП – Първомай е получено уведомление от РУП –  
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Първомай за започнала проверка. Преписката е получена на 23.04.2010 г. С 

постановление от същата дата е отказано образуване на досъдебно 

производство. 

 

Пр. пр. №214/ 2010 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор Кирова. 

На 05.03.2010 г. в РП – Първомай е получено уведомление от РУП – 

Първомай за започнала проверка. Преписката е получена на 24.03.2010 г. С 

постановление от 23.04.2010 г. е отказано образуване на досъдебно 

производство. 

 

Пр. пр. №589/2011 г. по описа на РП – Първомай.  Прокурор Валери 

Велчев. Преписката е образувана по повод постъпил на 16.09.2011 г. в РП - 

Първомай  жалба. Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

от същата дата. На 16.09.2011 г. с писмо преписката  е изпратена за  проверка  

в  РУП – Първомай със срок от 1 месец. На 27.10.2011 г. в РП – Първомай са  

получени материалите от РУП- Първомай с изпълнени указания. Изготвено  

е постановление за отказ от образуване на досъдебно производство на 

27.10.2011 г.  

 

Пр. пр. №672/ 2011 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор Валери 

Велчев. На 30.10.2011 г. от РУП - Първомай е изпратен сигнал до РП – 

Първомай. Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

същата дата. На 31.10.2011 г. преписката е получена в РП – Първомай. С 

постановление от 01.11.2011 г. е отказано да се образува досъдебно 

производство.  

 

 Пр. пр. №669/2011 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор 

Запрянова. На 28.10.2011 г. в РП – Първомай е постъпила жалба. Приложен е  

протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. С постановление 

от 31.10.2011 г. е отказано да се образува досъдебно производство. 

 

 Пр. пр. №678/2011 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор 

Запрянова. Преписката е получена  в РП - Първомай на 01.11.2011 г. С 

постановление от 02.11.2011 г. е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство, като преписката е изпратена на РМУ – гр. Пловдив по 

компетентност. 

 

С оглед проверка на администрирането на преписките, които са 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство и 
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постановленията на прокурорите са обжалвани, на случаен принцип 

бяха проверени следните преписки: 

Пр. пр. №146/2010 г. по описа на РП – Първомай. Преписката е 

образувана на 15.02.2010 г. по повод получена в РП – Първомай жалба. 

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор – Йоанна Запрянова. 

С постановление от 17.02.2010 г. е възложено извършване на предварителна 

проверка от РУП – Първомай. Преписката е получена в РП – Първомай на 

09.03.2010 г. На 15.03.2010 г. е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство. На 09.04.2010 г. преписката е изискана от ОП – Пловдив във 

връзка с получена жалба. С постановление от 14.04.2010 г. на ОП – Пловдив 

постановлението на РП – Първомай е потвърдено. 

 

Пр. пр. №908/2009 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор 

Запрянова. Преписката е образувана на 29.10.2009 г. по повод жалба до РП – 

Първомай срещу служител на РУП – Първомай. Приложен е протокол от 

случайно разпределение на преписки и дела. Във връзка с извършена лична 

проверка от наблюдаващия прокурор е изискана информация от началника 

на РУП – Първомай. Исканата информация е получена на 13.11.2009 г. На 

08.12.2009 г. отново е изискана информация от началника на РУП – 

Първомай. Исканата информация е получена на 11.12.2009 г. С 

постановление от 12.01.2010 г. е отказано образуването на досъдебно 

производство. На същата дата преписката е изпратена за осъществяване на 

служебен контрол в ОП – Пловдив. С постановление от 29.01.2010 г. ОП – 

Пловдив е потвърдила постановлението на РП – Първомай. 

 

Пр. пр. №202/2011 г. по описа на РП – Първомай. Преписката е 

получена на 21.03.2011 г. в РП – Първомай от РП – Пловдив по 

компетентност. С резолюция от 21.03.2011 г. е определен наблюдаващ 

прокурор – Валери Велчев. На 21.03.2011 г. с писмо преписката е изпратена 

на РУП – Първомай с цел конкретизиране със срок от 10 дни. На 30.03.2011г. 

преписката е върната в РП – Първомай. С писмо от същата дата е изпратена 

отново в РУП за извършване на проверка със срок от 1 месец. На 28.04.2011г. 

в РП – Първомай  е получено искане за удължаване на срок по проверката и 

от същата дата. Срокът е удължен с 1 месец. С писмо от 25.05.2011 г. е 

поискано ново удължаване на срока за проверка и с писмо от същата дата 

срокът е удължен с 1 месец. На 28.06.2011 г. е поискано удължаване на срока 

на проверката, който е удължен с още 1 месец. На 15.07.2011 г. е получено 

писмо от РУП – Първомай, че преписката е приключена при тях. С писмо от 

05.08.2011 г. наблюдаващият прокурор е изискал преписката от РУП – 

Първомай. Същата е получена на 08.08.2011 г. С постановление на прокурор 
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Запрянова от 24.08.2011 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно 

производство. На 16.09.2011 г. е получено писмо от ОП – Пловдив, с което 

преписката е изискана. На същата дата е изпратена в ОП – Пловдив. На 

16.11.2011 г. е получено постановление  на ОП – Пловдив, с което е 

потвърдено постановлението на РП – Първомай.      

 

Пр. пр. №658/2010 г. по описа на РП – Първомай. Преписката е 

образувана по повод постъпила жалба в РП – Първомай. Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 01.07.2010 г. – Запрянова. На 

05.07.2010 г. е изготвено постановление за възлагане на проверка. На 

05.08.2010 г. е получено писмо с искане за удължаване на срока на 

проверката, който е удължен от същата дата с 30 дни. На 01.09.2010 г. 

преписката е получена в РП – Първомай. С постановление от 01.10.2010 г. е 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство. На 25.10.2010 г. 

преписката е изискана от ОП – Пловдив във връзка с постъпила жалба. С 

постановление от 02.11.2010 г. на ОП – Пловдив е потвърдено 

постановлението на РП – Първомай за отказ от образуване на досъдебно 

производство. 

 

Пр. пр. №746/2010 г. по описа на РП – Първомай. Преписката е 

образувана на 02.08.2010 г. по повод получена в РП – Първомай жалба. С 

постановление от 03.08.2010 г. е възложено на РУП – Първомай  извършване 

на проверка със срок от 20 дни. Преписката е получена на 02.11.2010 г. в РП– 

Първомай. С постановление от 03.11.2010 г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство. На 30.11.2010 г. в РП – Първомай е 

получена жалба срещу постановлението за отказ да се образува досъдебно 

производство, която на същата дата, ведно с преписката е изпратена на ОП – 

Пловдив. С постановление от 16.12.2010 г. ОП – Пловдив е отменила 

постановлението на РП – Първомай. Преписката е получена в РП – Първомай 

на 21.12.2010 г. и на 22.12.2010 г. е изпратена за проверка в РУП – Първомай 

със срок от 15 дни. Срокът на проверката  е бил удължен с 20 дни. 

Преписката е получена в РП – Първомай  на 27.01.2011 г. и с постановление 

от 28.01.2011 г. е отказано образуване на досъдебно производство. На 

09.02.2011 г. в РП – Първомай е получена жалба срещу постановлението за 

отказ. На същата дата жалбата и материалите по преписката са изпратени в 

ОП – Пловдив. С постановление от 16.02.2011 г. на ОП – Пловдив 

постановлението на РП – Първомай е потвърдено. Постановлението на ОП – 

Пловдив е потвърдено с постановление от 30.03.2011 г. на АП – Пловдив. 



11 

 

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: 

Наблюдателните производства на преписките, по които е постановен 

отказ от образуване на досъдебно производство не съдържат всички копия 

от изготвените прокурорски актове и писма, поради което движението на 

същите не може да бъде проследено. 

По съществуващите наблюдателни производства, съдържащите се в 

тях материали не са подредени по хронологичен ред. 

 Назначаването на проверки по преписки през 2010 г. и началото на 

2011 г. в РП – Първомай се е извършвало съгласно действалото тогава 

Указание 281/2006 г. на главния прокурор на Република България, а от март 

2011г. съгласно Инструкция 89/2011 г. на главния прокурор и министъра на 

вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки.  

Проверките се назначава, като се дават конкретни указания за 

действията, които следва да бъдат извършени и се определя срок. 

Преписките се решават от прокурорите от Районна прокуратура – 

Първомай в установения срок. 

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство и 

резолюциите, с които се прекратяват преписките, се указва 

възможността за обжалването им пред по-горестоящата прокуратура. 

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ да се образува 

досъдебно производство се администрират своевременно и се изпращат в 

кратък срок  на компетентната прокуратура, ведно с преписките. 

Движението на преписките се отразява пълно и точно  във входящия 

дневник. 

В РП – Първомай продължава да се води  книга за предварителните 

проверки,  съгласно отмененото  Указание № 281/2006 г.  

Независимо, че при изготвяне на своите актове прокурорите изписват 

и датата на деловодна обработка, при проверка в разносната книга се 

установи, че изготвените прокурорски актове се изпращат своевременно  

на посочените в тях адресати. 

 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – Първомай, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ. 

 

През 2010 г. в РП – Първомай са наблюдавани общо 450  досъдебни, 

бързи и незабавни производства, от които 416 досъдебни производства, 32 
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бързи производства и 2 незабавни производства. Новообразуваните са както 

следва: досъдебни производства – 270, бързи производства – 32, незабавни 

производства – 2.    

През 2011 г. в РП – Първомай са наблюдавани общо 548  досъдебни, 

бързи и незабавни производства,  от които 517 досъдебни производства, 30  

бързи производства и 1 незабавно производство. Новообразуваните са както 

следва: досъдебни производства – 275, бързи производства – 29, незабавни 

производства – 1.    

Приключени от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове през 2010 г. са  333  досъдебни производства, 

31 бързи производства и всички незабавни производства. През 2011 г. са 

приключени 426 досъдебни производства, 30 бързи производства и 1 

незабавно производство.   

Спрените досъдебни производства  през 2010 г. са общо 169 

досъдебни производства, от които срещу неизвестен извършител – 148 и 21 

срещу известен извършител. 

Спрените досъдебни производства през 2011 г. са общо 135, от които 

122 срещу неизвестен извършител и 13 срещу известен извършител. 

 

Беше извършена проверка на част от досъдебните производства, 

водени срещу известен извършител, по които наказателното 

производство е спряно: 

Пр. пр. №60/ 2010 г  по описа на РП – Първомай, ДП № 17/2010 г. 

на РУП – Първомай. Прокурор Запрянова. Досъдебното производство е 

образувано на 20.01.2010 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК. На 29.03.2010 г. е 

постъпило в РП – Първомай с мнение за спиране на наказателното 

производство. С постановление от 12.04.2010 г. наказателното производство 

е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. На 10.06.2011 г. е в РП – 

Първомай е постъпило от РУП – Първомай искане за възобновяване на 

наказателното производство. С постановление от 13.06.2011 г. наказателното 

производство е възобновено. След приключване на разследването, делото е 

постъпило на 22.07.2011 г. с мнение за спиране на наказателното 

производство на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 

25.07.2011 г. наказателното производство е спряно на същото основание. 

Лицето станало причина за спиране на наказателното производство е обявено 

за ОДИ. Движението на досъдебното производство е отразено пълно и точно 

във водената книга на дознателя. 

 

Пр. пр. №338/ 2011  г.  по описа на РП – Първомай, ДП №136/2011 г. 

на РУП – Първомай. Прокурор Запрянова. Досъдебното производство е 
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образувано с постановление на прокурор Запрянова от 13.06.2011 г., като е 

определен срок за разследване от 2 месеца, който е удължен общо с 4 месеца. 

След приключване на разследването, делото е постъпило в РП – Първомай на 

03.11.2011 г. С постановление от 09.11.2011 г. наказателното производство е 

спряно на основание чл.25, т.2 от НПК. Лицето станало причина за спиране 

на наказателното производство е обявено за ОДИ. Движението на 

досъдебното производство е отразено пълно и точно във водената книга на 

дознателя. 

  

Пр. пр. №  653/2005 г.  по описа на РП – Първомай, ДП № 267/2005г. 

на РУП – Първомай. Прокурор Запрянова. Досъдебното производство е 

започнато по реда на чл.409, ал…. от НПК /отм./ на 27.10.2005 г. Срокът на 

разследването е бил продължен с 1 месец. В хода на разследването е 

установен извършителят на престъплението. На 13.01.2006 г. делото е 

получено с мнение за спиране на наказателното производство. С 

постановление от същата дата наказателното производство е спряно на 

основание чл.22, т.2 от НПК /отм./ Лицето станало причина за спиране на 

наказателното производство е обявено за ОДИ. Приложен е план за 

провеждане на ОДИ, като периодично в РП – Първомай са получавани 

справки за резултатите от издирване на обявения за ОДИ. Движението на 

досъдебното производство е отразено пълно и точно във водената книга на 

дознателя.   

Бяха проверени и пр. пр. 709/2005 г. /ДП  №314/2005 г./; пр. пр. 

52/2010г. /ДП 18/ 2010 г./; пр. пр.892/2006 г. /ДП № 275/2006 г./, като не са 

установени нарушения по движението им.   

 

Пр. пр. №13/2010 г.  по описа на РП – Първомай, ДП № 90/2010 г. 

на РУП – Първомай. Прокурор Велчев. Досъдебното производство е 

образувано на 12.04.2010 г. с постановление на прокурор Велчев срещу 

известен извършител за престъпление по чл.143, ал.1 от НК. Срокът за 

разследване е удължаван по предвидения в НПК ред. С постановление от 

03.02.2011 г. на прокурор Кирова досъдебното производство е спряно на 

основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 06.02.2012 г. 

досъдебното производство е възобновено.  

 

  Пр. пр. №406/2011 г.  по описа на РП – Първомай,  ДП № 146/2010 г. 

на РУП – Първомай. Досъдебното производство е образувано по реда на 

чл.212, ал.2 от НПК на 25.06.2011 г. срещу неизвестен извършител. В хода на 

разследването е установен извършителят на деянието. Наказателното 

производство е спряно на 04.11.2011 г. на основание чл.244, ал.1 от НПК. 
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Лицето станало причина за спиране на наказателното производство е обявено 

за ОДИ. Приложена е справка за резултатите от издирването на лицето. 

 

  Пр. пр. № 1089/2010 г.  по описа на РП – Първомай,  ДП № 14/2011г. 

на РУП – Първомай. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Велчев на 11.01.2011г. срещу неизвестен 

извършител. Срокът на разследване е продължаван неколкократно, считано 

до 11.01.2012 г. Делото е постъпило на 12.01.2012 г. в РП- Първомай. С 

постановление от 12.01.2012 г. наказателното производство е спряно на 

основание чл.244, ал.1 от НПК. 

Спрените досъдебни производства, водени срещу известен 

извършител към момента на проверката, с наблюдаващ прокурор Запрянова 

са общо 14 бр., а с наблюдаващ прокурор Велчев - 11.  

Досъдебните производства, водени срещу известен извършител, се 

спират при наличие на предвидените в НПК основания. Произнасянията на 

прокурорите са в законоустановения срок. В постановленията за спиране на 

наказателното производство се анализират събраните в хода на 

разследването доказателства, както и тези, обуславящи необходимостта 

от спиране на наказателното производство. Посочва се  номера на 

телеграмата, с която лицето е обявено за ОДИ. По всички проверени дела е 

приложен план за провеждане на оперативно – издирвателни мероприятия 

и има постъпили впоследствие справки за резултатите от издирването.   

Делата, които са спрени на основание  чл.244, ал.1, т.3 от НПК, се 

възобновяват в установения в НПК едногодишен срок. 

 

 На случаен принцип бяха проверени и досъдебни производства, по 

които наказателното производство е спряно срещу неизвестен 

извършител: 

 Пр. пр. №280/2010 г.  по описа на РП – Първомай, ДП № 66/2010 г. 

на РУП – Първомай. Прокурор Кирова. Досъдебното производство е 

образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК срещу неизвестен извършител на 

26.03.2010 г. за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 от НК. Изпратено е на 

26.05.2010 г. в РП – Първомай  с мнение за спиране на основание чл.244, 

ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 04.06.2010 г. досъдебното производство 

е спряно.  

 

Пр. пр. №263/ 2010 г.  по описа на РП – Първомай, ДП № 64/2010 г. 

на РУП – Първомай. Прокурор Кирова. Досъдебното производство е 

образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК на 22.03.2010 г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 от НК. На 26.05.2010 г. 
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досъдебното производство е постъпило в РП – Първомай с мнение за спиране 

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 04.06.2010 г. 

делото е спряно на същото основание. 

 

Пр. пр. №221/2010 г.  по описа на РП – Първомай, ДП №57/2010 г. 

на РУП – Първомай. Прокурор Запрянова. Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 16.03.2010 г. След приключване на 

разследването делото е постъпило в РП – Първомай на 18.05.2010 г. с мнение 

за спиране. С постановление от 20.05.2010 г. наказателното производство е 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 

 

Пр. пр.№181/2010 г.  по описа на РП – Първомай, ДП №47/2010 г. 

на РУП – Първомай. Прокурор Запрянова. Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 08.03.2010 г. След приключване на 

разследването е постъпило в РП – Първомай на 04.05.2010 г. с мнение за 

спиране. С постановление от 20.05.2010 г. наказателното производство е 

спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 

 

 Пр. пр. № 604/2011 г.  по описа на РП – Първомай, ДП №231/2011г. 

на РУП – Първомай. Прокурор Велчев. Досъдебното производство е 

образувано на 24.09.2011 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК. След 

приключване на разследването делото е постъпило в РП – Първомай на 

06.12.2011 г. с мнение за спиране. С постановление от същата  дата 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 

 

Пр. пр. №623/2011 г.  по описа на РП – Първомай, ДП №239/2011 г. 

на РУП – Първомай. Прокурор Велчев. Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 07.10.2011 г. След приключване на 

разследването делото е постъпило в РП – Първомай  на 02.12.2011 г. с 

мнение за спиране. С постановление от 05.12.2011 г. наказателното 

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 

 По всички досъдебни производства се прилага план за оперативно – 

издирвателни мероприятия, както и справки от РУП – Първомай за 

резултатите  по установяване на неизвестния извършител. 

Произнасянията на прокурорите по дела, водени срещу неизвестен 

извършител, след приключване на разследването и постъпване на делото в 

прокуратурата са в законоустановения срок. На основание чл.245, ал.1 от 

НПК прокурорите изпращат делата на органите на МВР за продължаване 

издирването на неустановения извършител на престъплението.  
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 Обжалваните постановления на РП Първомай за спиране на 

наказателното производство са изключения. Беше извършена проверка 

на: 

 Пр. пр. №197/2011 г.  по описа на РП – Първомай, ДП №125/2011 г. 

на РУП – Първомай.  Прокурор Валери Велчев. С постановление от 

25.07.2011 г. наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, 

т.3 от НПК. На 05.08.2011 г. в РП – Първомай е получена жалба срещу 

постановлението за спиране, която ведно с делото на 08.08.2011 г. е 

изпратена в РС – Първомай. С определение от  16.08.2011 г. постановлението 

за спиране на наказателното производство е отменено. Делото е получено в 

РП – Първомай на 22.08.2011 г.  

  

Постановленията за спиране на наказателното производство се 

изпращат на адресатите с обикновена поща, освен ако наблюдаващият 

прокурор е указал друго. По тази причина не би могло да се установи, на коя 

дата са връчени на адресатите и дали постъпилите жалби са подадени в 

предвидения в чл. 244, ал.5 от НПК срок. 

 

Прекратените наказателни производства  през 2010 г. са общо 117  /38 

водени срещу известен извършител и 79 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени поради изтекла давност – 60. Обжалвани 

пред съда – 9, от тях отменени – 3, няма обжалвани пред по-горестояща 

прокуратура.  

Прекратените наказателни производства  през 2011 г. са общо 229 /46 

водени срещу известен извършител и 183 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени по давност 161. Обжалвани пред съда – 6, от 

тях отменени – 3. Обжалвани пред по-горестояща прокуратура -1.  

 

 На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено и постановленията са 

били обжалвани: 

Пр. пр.  №266/2001 г. по описа на РП – Първомай, ДП № 141/2001г.  

Прокурор В. Велчев. С постановление от 08.07.2011 г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл. 24, ал.1, т.3 от НПК. На 

26.07.2011 г. в РП – Първомай е постъпила жалба срещу постановлението за 

прекратяване, която на същата дата, ведно с делото е изпратена на РС – 

Първомай. С определение от 27.07.2011 г. на РС – Първомай 

постановлението на РП – Първомай е потвърдено.  
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Пр. пр.  №792/2010 г. по описа на РП – Първомай, ДП № 296/2010 г.  

Прокурор В. Велчев. С постановление от 13.05.2011 г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1 от НПК. На 

18.05.2011 г. в РП – Първомай е постъпила жалба срещу постановлението за 

прекратяване, която на същата дата, ведно с делото е изпратена на РС – 

Първомай. С определение от 25.05.2011 г. на РС – Първомай 

постановлението на РП – Първомай е отменено. Делото е получено в 

прокуратурата на 27.06.2011г., като с постановление на наблюдаващия 

прокурор от 28.06.2011 г. е изпратено за провеждане на разследване в РУП – 

Първомай. Делото е приключено с осъдителна присъда. 

 

Пр. пр.  №1057/2010 г. по описа на РП – Първомай, ДП № 22/2011г. 

Прокурор Запрянова. С постановление от 05.08.2011 г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл. 24, ал.1, т. 4 от НПК. На 

24.08.2011 г. в РП - Първомай е получено писмо от РС - Първомай, към което 

е приложена жалба срещу постановлението за прекратяване на наказателното 

производство, като е поискано да се изпрати досъдебното производство, 

както и доказателства за датата на връчване на постановлението. С писмо от 

същата дата изисканите материали са изпратени в РС – Първомай. С 

определение от 29.08.2011 г. съдът е потвърдил постановлението на РП – 

Първомай. Чрез РП – Първомай до ВКП е постъпила жалба срещу 

постановлението от 05.08.2011 г. на РП – Първомай, с молба да бъде 

отменено /липсва дата, на която жалбата е постъпила в прокуратурата/. С 

писмо от 26.09.2011 г. административният ръководител на РП – Първомай е 

върнал жалбата, като е посочено, че постановлението е било обжалвано пред 

съда, поради което не подлежи на инстанционен контрол от по-горестоящата 

прокуратура. Приложено е постановление от 17.11.2011 г. на ОП – Пловдив, 

от чието съдържание е видно, че  жалбата е процесуално недопустима и не 

следва да бъде разгледана по същество. Упоменато е, че жалбоподателите са 

упражнили правото си на жалба пред РС – Първомай, като наличието на 

съдебен контрол изключва последваща намеса на по- горестоящ прокурор.  

 

 През 2010  г. са изготвени 66 предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на срока за 

разследване, като всички са уважени, а през 2011г. са изготвени 202/всички 

са уважени/. 

През 2010 г. и 2011 г. в съда не са внасяни искания за вземане на 

обезпечителни мерки по реда на НПК. 
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Към момента на извършване на проверката наблюдаваните в РП – 

Първомай досъдебните производства са общо 82,  както следва:  

- прокурор Велчев  – 42, от които  срещу  известен извършител – 20 и 

срещу неизвестен извършител – 22; 

- прокурор Запрянова  – 40, от които срещу известен извършител –28 и 

срещу  неизвестен извършител – 12. 

 

При проверка на наблюдателните производства по делата, които 

са на производство, се установи, че при възобновяване на наказателното 

производство не е бил искано удължаване срока на разследването, 

съгласно т.2 от Указания №9371/2010 г. от 15.06.2010 г. на главния 

прокурор на Република България, например: 

Пр. пр. №926/2010 г. по описа на РП – Първомай, ДП № 281/2010 г. 

по описа на РУП – Първомай. Досъдебното производство е образувано на 

27.10.2010 г. Същото е спряно с постановление от 15.12.2010 г. и 

възобновено с постановление от 21.02.2011 г. Наказателното производство 

отново е спряно с постановление от 21.04.2011 г. на основание чл.244, ал.1, 

т.3 от НПК и възобновено с постановление от 19.04.2012 г.;  

 

Пр. пр. № 232/1997 г.по описа на РП – Първомай ,  ДП № 168/1997 г.  

Досъдебното производство е образувано с постановление от 02.04.1997 г. 

Същото е спряно на основание 239, ал.1, т.1 от НПК /отм./ с постановление 

от 11.12.1997 г. Наказателното производство е възобновено с постановление 

от 20.01.2012 г. и спряно с постановление 27.03.2012 г. Делото отново 

възобновено с постановление от 03.04.2012 г.; 

 

Пр. пр. № 583/2011 г. по описа на РП – Първомай, ДП № 244/2011 г. 

по описа на РУП – Първомай. Досъдебното производство е образувано с 

постановление от 11.10.2011 г. Срокът на разследване е продължен с общо 4 

месеца. С постановление от 17.04.2012 г. на основание чл.244, ал.1, т.2 от 

НПК наказателното производство е спряно. С постановление от 19.04.2012 г. 

наказателното производство е възобновено ; 

 

Пр. пр. № 82/2012 г. по описа на РП – Първомай, ДП № 37/2012 г. 

по описа на РУП – Първомай. Образувано с постановление от 02.02.2012 г.  

С постановление от 04.04.2012 г. на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК 

наказателното производство е спряно. С постановление от 19.04.2012 г. 

наказателното производство е възобновено. 

 



19 

 

Пр. пр. № 429/2005 г. по описа на РП – Първомай, ДП № 154/2005 г. 

Досъдебното производство е започнато на 04.07.2005 г. Наказателното 

производство е спряно на 21.09.2005 г. на основание чл.22, т.2 от НПК /отм./ 

С постановление от 04.10.2005 г. същото е възобновено. С постановление от 

21.12.2005 г. наказателното производство отново е спряно на основание 

чл.239, ал.1, т.2 от НПК /отм./ С постановление от 19.01.2012 г. 

наказателното производство е възобновено. Срокът на разследване е 

продължен от административния ръководител на РП – Първомай с 2 месеца, 

считано от 19.03.2012 г.  

  

След приключване на проверката по преписките и образуване на 

досъдебно производство, отбелязванията по движението във входящия 

дневник спират да се правят, а се отбелязва последващото движение на 

досъдебното производство в книга на дознателя.  

Постановленията за прекратяване на досъдебно производство се 

изпращат с обикновена поща. С обратна разписка се изпращат 

постановления, само ако това е указано от наблюдаващия прокурор. 

 

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

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2010 г. в РС – Първомай са внесени общо  63 обвинителни акта, а 

през 2011 г. в РС – Първомай са внесени 67 обвинителни акта. 

 През 2010  г. от съда са върнати 2 обвинителни акта /2 – с 

разпореждане/. През 2011 г. от съда са върнати  3 обвинителни акта /3 – с 

разпореждане/. 

Решените от съда дела през 2010 г. по обвинителен акт са 83, а през 

2011 г. – 88. 

 През 2010 г. осъдителните присъди по общия ред са 21 /от тях 3 

протестирани, като 2 протеста са неуважени и 1 е уважен/ , а през 2011 г. – 30 

/от тях 2 протестирани, като 1 протест е неуважен и 1 е неразгледан/.  

През 2010 г. оправдателните присъди по общия ред са 2 /2 –  

протестирани, като протестите са неуважени /, а през 2011 г. – 1, която е 

протестирана и протеста е неуважен.  

 

На случаен принцип бяха проверени дела, които са внесени в РС –  

внесени обвинителни актове през 2010 г. и 2011 г.: 
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ПД №56/2010 г.  по описа на РП – Първомай. Прокурор Велчев. 

Делото е получено в РП – Първомай на 23.09.2010 г. с мнение за съд. Внесен 

обвинителен акт на 24.09.2010 г. в РС – Първомай. На 30.09.2010г. делото е 

приключило със споразумение по реда на чл.384 от НПК. Не е приложен 

препис от протоколното определение. В информационната бланка не е 

посочено, на коя дата делото е било решено от съда. В книгата също липсва 

отразяване на датата, на която е решено от съда. 

 

ПД №63/2010 г.  по описа на РП – Първомай. Прокурор Велчев. 

Бързото производство е получено в РП – Първомай на 07.12.2010 г. с мнение 

за съд. Внесен обвинителен акт на 08.12.2010 г. в РС – Първомай. Приложено 

е копие от споразумение от 14.12.2010 г., с което делото е приключило. В 

информационната бланка не е посочено, на коя дата делото е било решено от 

съда. В книгата също липсва отразяване на датата, на която делото е решено 

от съда. 

 

ПД №52/2010 г.  по описа на РП – Първомай. Прокурор Запрянова. 

Бързото производство е получено в РП – Първомай на 09.09.2010 г. с мнение 

за съд. Внесен е обвинителен акт на 10.09.2010 г. в РС – Първомай. 

Приложено е копие от споразумение от 17.09.2010 г. В информационната 

бланка не е посочено, на коя дата делото е било решено от съда. В книгата 

също липсва отразяване на датата, на която делото е решено от съда, номера 

на НОХД, на какво е осъдено лицето и кога е станало това. 

 

ПД №44/2010 г.  по описа на РП – Първомай. Прокурор М. Кирова. 

Досъдебното производство е получено в РП – Първомай на 26.07.2010 г. с 

мнение за съд. Внесен е обвинителен акт по отношение на двама обвиняеми 

на 19.08.2010 г. в РС – Първомай.  Приложено е споразумение по реда чл. 

384 от НПК  от 28.09.2010 г. по отношение на един от подсъдимите. В 

информационната бланка е посочено, че по отношение на него съдът е 

одобрил споразумението, а по отношения на втория подсъдим е налице 

съкратено съдебно следствие. В книгата липсва запис за датата, на която е 

решено делото. 

 

ПД №11/2010 г.  по описа на РП – Първомай. Прокурор Запрянова. 

Бързото производство е получено в РП – Първомай на 17.02.2010 г. с мнение 

за съд. Внесен е обвинителен акт на 19.02.2010 г. в РС – Първомай. 

Приложено е  споразумение от 23.02.2010 г. В книгата липсва отразяване на 

датата, на която  делото е решено от съда,  на какво е осъдено лицето и кога е 

станало това. 
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ПД №104/2009 г.  по описа на РП – Първомай. Прокурор Кирова. 

Досъдебното производство е получено в РП – Първомай на 19.11.2009 г. с 

мнение за съд. Внесен е обвинителен акт на 21.12.2009 г. в РС – Първомай. В 

информационната бланка е отбелязано, че делото е решено при съкратено 

съдебно следствие. Приложено е  споразумение от 23.02.2010 г. В книгата  

липсва отразяване за номера на делото в съда, кога и как е решено. 

 

ПД №29/2011 г.  по описа на РП – Първомай. Прокурор Велчев. 

Досъдебното производство е получено в РП – Първомай на 07.06.2011 г. с 

мнение за съд. Внесен е обвинителен акт на 17.06.2011 г. в РС – Първомай. 

Приложено е споразумение за решаване на делото с дата 04.08.2011 г.   

 

ПД №28/2011 г.  по описа на РП – Първомай. Прокурор Велчев. 

Досъдебното производство е получено в РП – Първомай на 10.06.2011 г. с 

мнение за съд. Внесен е обвинителен акт на 15.06.2011 г. в РС – Първомай. 

Приложено е споразумение за решаване на делото с дата 18.08.2011 г.   

 

ПД №8/2011 г.  по описа на РП – Първомай. Прокурор Запрянова. 

Досъдебното производство е получено в РП – Първомай на 07.01.2011 г. с 

мнение за съд. Внесен е обвинителен акт по отношение на две лица на 

01.02.2011 г. в РС – Първомай. Приложено е споразумение за решаване на 

делото с дата 05.04.2011 г.    

 

ПД №18/2011 г.  по описа на РП – Първомай. Прокурор Запрянова. 

Досъдебното производство е получено в РП – Първомай на 17.03.2011 г. с 

мнение за съд. Внесен е обвинителен акт на 07.04.2011 г. в РС – Първомай. 

Приложено е споразумение за решаване на делото с дата 14.06.2011 г.  

 

През 2008 г. осъдителни присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК 

/чл.371 и сл. от НПК/ са , през 2010 г. – 9, а през 2011 г. – 17. По този ред 

няма протестирани присъди, както няма и оправдателни присъди.  

 

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.  

При проверка на книгата за внесени обвинителни актове се установи, 

че има случаи, при които не е посочена датата, на която делото е внесено в 

съда / ПД 19/2011 г., ПД 20/2011 г. /. В ПД се съдържат всички необходими 

материали, вкл. копия от протоколи за разпит на свидетели и обвиняеми. 
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Броят на споразуменията в хода на съдебното следствие през 2010г.  

е 52, а през 2011 г. – 51. 

 

Внесените споразумения в съда по чл.381 от НПК през 2010 г. – 8, 

като в края на периода 7 от тях са били одобрени от съда. През 2011 г. 

внесените в съда споразумения по чл.381 от НПК са 16, всичките одобрени. 

  

На случаен принцип бяха проверени: 

Пр. пр. №1121/2009  г. по описа на РП – Първомай. Прокурор 

Миглена Кирова. Делото е получено в РП – Първомай на 10.06.2010 г. На 

06.07.2010 г. е сключено споразумение за решаване на делото по реда на 

чл.381 от НПК, което ведно с делото е внесено в РС – Първомай на същата 

дата. Липсва протоколно определение, с което споразумението е одобрено. В 

информационната бланка е отбелязано, че споразумението е одобрено. 

 

Пр. пр. №106/2010 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор 

Запрянова. Делото е получено в РП – Първомай на 04.02.2010 г. На същата 

дата е сключено споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от 

НПК, което ведно с делото е внесено в РС – Първомай на същата дата и е 

одобрено от съда. Липсва протоколно определение, с което споразумението е 

одобрено. 

 

Пр. пр. №206/ 1997 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор 

Запрянова. Делото е получено в РП – Първомай на 04.02.2010 г. На 

04.02.2010 г. е сключено споразумение за решаване на делото по реда на 

чл.381 от НПК, което ведно с делото е внесено в РС – Първомай на същата 

дата. В информационната бланка е отбелязано, че споразумението е 

одобрено. Липсва протоколно определение, с което споразумението е 

одобрено. 

 

Пр. пр. №838/2010  г. по описа на РП – Първомай. Прокурор Велчев. 

Делото е получено в РП – Първомай на 13.10.2010 г. На 14.10.2010 г. е 

сключено споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК, 

което ведно с делото е внесено в РС – Първомай на същата дата. Липсва 

протоколно определение, с което споразумението е одобрено. В 

информационната бланка липсва отбелязване дали същото е одобрено от 

съда.  

 

Пр. пр. №551/2010  г. по описа на РП – Първомай. Прокурор 

Миглена Кирова. Делото е получено в РП – Първомай на 29.11.2010 г. На 
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29.12.2010 г. е сключено споразумение за решаване на делото по реда на 

чл.381 от НПК, което ведно с делото е внесено в РС – Първомай на същата 

дата. Липсва протоколно определение, с което споразумението е одобрено. В 

информационната бланка е отбелязано, че споразумението е одобрено. 

 

Пр. пр. №619/2011 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор Велчев. 

Делото е получено в РП – Първомай на 04.10.2011 г. На същата дата е 

сключено споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК, 

което ведно с делото е внесено в РС – Първомай на същата дата. 

Споразумението е одобрено на 10.10.2011 г. Липсва протоколно 

определение, с което споразумението е одобрено. 

 

Пр. пр. №179/2011 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор 

Запрянова. Делото е получено в РП – Първомай на 17.03.2011 г. На 

18.03.2011 г. е сключено споразумение за решаване на делото по реда на 

чл.381 от НПК, което ведно с делото е внесено в РС – Първомай на същата 

дата. Липсва информационна бланка, като върху призовката от съда до РП - 

Първомай  е отбелязано, че споразумението е одобрено.  

 

Пр. пр. №576/2011 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор Велчев. 

Делото е получено в РП – Първомай на 17.09.2011 г. На същата дата е 

сключено споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК, 

което ведно с делото е внесено в РС – Първомай на същата дата. Върху 

бланката, отразяваща движението на досъдебното производство е 

отбелязано, че споразумението е одобрено.  

 

Пр. пр. №507/2011 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор 

Запрянова. Делото е получено в РП – Първомай на 11.08.2011 г. На 

12.08.2011 г. е сключено споразумение за решаване на делото по реда на 

чл.381 от НПК и  ведно с делото е внесено в РС – Първомай на същата дата. 

На корицата на делото е отбелязано, че споразумението е одобрено. 

  

При проверка на книгата за споразуменията се установи, че всички са 

внесени в съда в едномесечния срок, а в повечето случаи още в деня на 

получаване на делото. 

 

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  2010 г. са 3  – уважени, а през 2011 г. са 6, 

като решените от съда са 7 /6 – уважени, върнати – 1/. На случаен принцип 
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бяха проверени част от досъдебните производства, приключени по този 

ред: 

 

Пр. пр. №777/2010 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор 

Запрянова. Делото е получено в РП – Първомай на 11.03.2011 г. На 

05.04.2011 г. е изготвено постановление с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание, което е 

внесено в съда на същата дата. Приложен е препис от решението на РС – 

Първомай от 03.05.2011 г. 

 

Пр. пр. №941/2010 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор 

Запрянова. Делото е получено в РП – Първомай на 17.05.2011 г. На 

16.06.2011 г. е изготвено постановление с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание, което е 

внесено в съда на същата дата. В информационната бланка е отбелязано, че 

на лицето е наложено административно наказание. 

  

Пр. пр. №875/2009 г. по описа на РП – Първомай. Прокурор Велчев. 

Делото е получено в РП – Първомай на 06.01.2010 г. На 08.01.2010 г. е 

изготвено постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание, което е внесено в 

съда на същата дата. На корицата на папката е отбелязано, че на лицето е 

наложено административно наказание. 

 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства,  които са внесени в съда с постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 

 

През 2010 г. прокурорите от РП – Първомай са взели участие в 203  

съдебни заседания по наказателни дела. През 2011 г. – 190  съдебни 

заседания. 

 

2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2010 г. са приведени в изпълнение 96 присъди, като неприведени 

присъди в срок – няма. Отлагания на изпълнението на наказанието – 1. 

През 2011г. са приведени в изпълнение 129 присъди, като неприведени 

присъди в срок – няма. Отлагания на изпълнението на наказанието – няма. 
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Книгата за изпълнение на присъдите се води от административния 

секретар. В нея се отразяват не само присъдите, които подлежат на 

изпълнение, но и присъдите, по които наложеното наказание лишаване от 

свобода е отложено на основание чл.66 от НК. При преглед на книгата се 

установи липса на изрично отбелязване, че същата се проверява 

ежемесечно от прокурора.  

 

На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 

Пр. №Р 4/2010 г. по описа на РП – Първомай. С определение от 

13.01.2010 г. съдът е одобрил споразумение по НОХД №203/2009г. На 

подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 6 

месеца.  Препис от определението е постъпил на 14.01.2010 г. в РП – 

Първомай. С писмо от 15.01.2010 г. е изпратен препис на началника на ОЗ 

„Охрана” – гр. Пловдив. На 28.01.2010 г. е получено писмо от Затвора – гр. 

Пловдив, че присъдата е приведена в изпълнение, с начало 18.01.2010 г. На 

същата дата с писмо РП – Първомай е уведомила РС – Първомай, че е 

започнало изпълнението на наказанието. На 23.07.2010 г. е получено писмо 

от Затвора – Пазарджик, видно от което наложеното наказание е изтърпяно 

на 17.07.2010г. С писмо от същата дата РП – Първомай е уведомила РС- 

Първомай, че наказанието е изтърпяно. 

 

Пр. №Р 28/2010 г. по описа на РП – Първомай. С протоколно 

определение от 30.03.2010 г. съдът е одобрил споразумение по НОХД 

№206/2010 г. На подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за 

срок от 3 месеца.  Препис от определението е постъпил на 31.03.2010 г. в 

РП– Първомай. С писмо от същата дата е изпратен препис на РП – Дряново 

за привеждане в изпълнение по делегация.  На 15.04.2010 г. е получено 

писмо от РП – Дряново, видно от което присъдата не е приведена в 

изпълнение, поради неоткриване на осъдения на посочения адрес, но е 

посочен друг адрес, на който лицето живее. На 15.04.2010 г. определението е 

изпратено на РП – Бяла за привеждане в изпълнение по делегация.  На 

04.05.2010 г. и на 12.05.2010 г. в РП – Първомай са получени писма от РП – 

Бяла, видно от които осъденият е задържан и присъдата е приведена в 

изпълнение, с начало 22.04.2010 г. С писмо от 04.05.2010 г. РП - Първомай е 

уведомила РС – Първомай. На 30.07.2010 г. е получено писмо от РП – Бяла, 

видно от което на 22.07.2010 г. наказанието е изтърпяно. С писмо от 

31.07.2010 г. РП – Първомай е уведомила РС – Първомай, че наказанието е 

изтърпяно. 
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Пр. №Р 83/2011 г. по описа на РП – Първомай. С присъда по НОХД 

№142/2010 г., влязла в законна сила на 15.09.2011 г. на подсъдимия е 

наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 6 месеца. Препис от 

присъдата е постъпил на 16.09.2011 г. в РП – Първомай. С писмо от 

16.09.2011 г. е изпратен препис от присъдата на началника на Затвора – гр. 

Пловдив. На 29.09.2011 г. е получено писмо от Затвора – гр. Пловдив, че 

присъдата е приведена в изпълнение, с начало 16.08.2011 г. На същата дата с 

писмо РП – Първомай е уведомила РС – Първомай, че е започнало 

изпълнението на наказанието. На 20.02.2012 г. е получено писмо от Затвора –  

Пловдив, видно от което наказанието е изтърпяно на 16.02.2012 г. С писмо от 

20.02.2012 г. РП – Първомай е уведомила РС – Първомай, че наказанието е 

изтърпяно. 

 

Установи се, че движението по присъдните преписки е отразено 

пълно и точно във водената книга. Препис от присъдата  /определението/ 

се получава в прокуратурата в деня на влизането в сила или в най-кратък 

срок. Същата се изпраща незабавно за изпълнение на съответните органи. 

След изпълнение на наказанието прокуратурата уведомява съда за това 

обстоятелство.   

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

През 2010 г. прокурорите от РП – Първомай са взели участие като 

страна в по 25 граждански дела. Няма  предявени граждански искове. Няма 

обжалвани от прокурор съдебни решения по граждански дела. 

През 2011 г. прокурорите от РП - Първомай са взели участие по 18 

граждански дела. Няма  предявени граждански искове. Няма обжалвани от 

прокурор съдебни решения по граждански дела. 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

Установиха се случаи на отклонение от принципа на случайно 

разпределение на преписки. 

 Броят на наблюдаваните преписки в Районна прокуратура - 

Първомай през 2011 г. е намалял в сравнение с наблюдаваните през 2010 г., 

но същевременно се е увеличила индивидуалната натовареност на 
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прокурорите от РП – Първомай, тъй като през 2010 г. в прокуратурата са 

работили трима прокурори, а през 2011 г. – двама.  

Налице е увеличаване на броя на образуваните досъдебни 

производства, което е  за сметка на намалелия брой откази от образуване 

на досъдебно производство. 

Назначаването на проверки по преписки през 2010 г. и началото на 

2011 г. в РП – Първомай се е извършвало съгласно действалото тогава 

Указание 281/2006 г. на главния прокурор на Република България, а от март 

2011г. съгласно Инструкция 89/2011 г. на главния прокурор и министъра на 

вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки.  

Проверките се назначава, като се дават конкретни указания за 

действията, които следва да бъдат извършени и се определя срок. 

Преписките се решават от прокурорите от Районна прокуратура – 

Първомай в установения срок. Движението им се отразява пълно и точно  

във входящия дневник. 

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство и 

резолюциите, с които се прекратяват преписките, се указва 

възможността за обжалването им пред по-горестоящата прокуратура. 

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ да се образува 

досъдебно производство се администрират своевременно и се изпращат в 

кратък срок  на компетентната прокуратура, ведно с преписките. 

 При изготвяне на своите актове прокурорите изписват и датата на 

деловодна обработка. При извършената проверка в разносната книга се 

установи, че изготвените прокурорски актове се изпращат своевременно  

на посочените в тях адресати. 

Наблюдателните производства на преписките, по които е постановен 

отказ от образуване на досъдебно производство не съдържат всички копия 

от изготвените прокурорски актове и писма, поради което движението на 

същите не може да бъде проследено. По съществуващите наблюдателни 

производства, съдържащите се в тях материали не са подредени по 

хронологичен ред. 

След приключване на проверката по преписките и образуване на 

досъдебно производство, отбелязванията по движението във входящия 

дневник спират да се правят, а последващото движение на досъдебното 

производство се описва  в книгата на дознателя.  

Досъдебните производства, водени срещу известен извършител, се 

спират при наличие на предвидените в НПК основания. Произнасянията на 

прокурорите са в установения в НПК срок. В постановленията за спиране 

на наказателното производство се анализират събраните в хода на 

разследването доказателства, както и тези, обуславящи необходимостта 
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от спиране на наказателното производство. Посочва се  номера на 

телеграмата, с която лицето е обявено за ОДИ. По всички проверени дела е 

приложен план за провеждане на оперативно – издирвателни мероприятия 

и постъпилите впоследствие справки за резултатите от издирването.   

Делата, които са спрени на основание  чл.244, ал.1, т.3 от НПК, се 

възобновяват в установения в НПК едногодишен срок. 

Произнасянията на прокурорите по дела, водени срещу неизвестен 

извършител, след приключване на разследването и постъпване на делото в 

прокуратурата, са в законоустановения срок. Спазва се разпоредбата на 

чл.245, ал.1 от НПК, като  прокурорите изпращат делата на органите на 

МВР за продължаване издирването на неустановения извършител на 

престъплението. По всички досъдебни производства се прилага план за 

оперативно – издирвателни мероприятия, както и справки от РУП – 

Първомай за резултатите  по установяване на неизвестния извършител. 

Постановленията за спиране и прекратяване на наказателното 

производство се изпращат на адресатите с обикновена поща, освен ако 

наблюдаващият прокурор е указал друго. По тази причина не би могло да се 

установи на коя дата са връчени на адресатите и дали постъпилите жалби 

са подадени в предвидения в чл. 243, ал.3 и чл. 244, ал.5 от НПК срок. 

При извършена проверка на наблюдателните производства по дела, 

които са на производство, се установи, че при възобновяване на 

наказателното производство прокурорът е указвал разследването да се 

извърши в определен от него срок /обикновено два месеца/, но не е искано 

удължаване срока на разследването, съгласно т.2 от Указания 

№9371/2010г. от 15.06.2010 г. на главния прокурор на Република България. 

Прокурорите от Районна прокуратура - Първомай изготвят 

обвинителните актове в предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.3 от 

НПК срок. В ПД се съдържат всички необходими материали, вкл. копия от 

протоколи за разпит на свидетели и обвиняеми.  

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда със споразумение, както и по 

внесените с постановление с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание, са в 

предвидения в НПК  срок. 

 В книгата за изпълнение на присъдите се отразяват не само 

присъдите, които подлежат на изпълнение, но и присъдите, по които 

наложеното наказание лишаване от свобода е отложено на основание чл.66 

от НК. При преглед на същата се установи липса на изрично отбелязване за  

ежемесечна проверка от прокурора.  
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Установи се, че движението по присъдните преписки е отразено 

пълно и точно във водената книга. Препис от присъдата  /определението/ 

се получава в прокуратурата в деня на влизането в сила или в най-кратък 

срок. Същата се изпраща незабавно за изпълнение на съответните органи. 

Прокуратурата уведомява съда за започналото изпълнение на наказанието, 

както и кога е изтърпяно. 

 

 

 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 

    

   ПРЕПОРЪКИ: 

 

    1. Да не се допускат изключения от принципа на случайния 

подбор чрез електронно разпределение на преписките, съгласно 

разпоредбата на чл. 9, ал.1 от ЗСВ. 

 

   2. По всички преписки да се изготви и комплектова 

наблюдателно производство, което да съдържа копия от всички 

постановени прокурорски актове и писма. Материалите, съдържащи се 

в наблюдателните производства да се подреждат по хронологичен ред. 

 

3. Да се спазва разпоредбата на чл. 39, ал.2 от Инструкцията за 

деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на Република 

България. 

 

 4. При възобновяване на наказателното производство стриктно да 

се спазват Указания №9371/2010 г. от 15.06.2010 г. на главния прокурор 

на Република България. 

 

5. Постановленията за спиране и прекратяване на наказателното 

производство да се изпращат на адресатите по пощата с обратна 

разписка или да им се връчват по друг начин, чрез който да може да се 

удостовери датата на получаване. 

 

6. Книгата за изпълнение на присъдите да се води съгласно 

Указания И №21/16.01.2002 г. за дейността на прокуратурата по 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и 

определения на съда,  при спазване разпоредбата на чл. 35. Прокурорът, 
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определен да привежда присъдите в изпълнение и да осъществява 

надзор, ежемесечно да проверява книгата за изпълнение на присъдите и 

азбучника за осъдени лица, като отбелязва датата на проверката и при 

необходимост да прави констатации за допуснати пропуски и грешки, 

както и да дава разпореждане за тяхното отстраняване – чл.44 от 

Указанията.  

 

 

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния 

ръководител – районен прокурор на РП – Първомай за изпълнение на 

препоръките.  

 

Административният ръководител – районен прокурор на РП – 

Първомай да запознае прокурорите и съдебните служители от РП – 

Първомай с резултатите от извършената планова проверка.  

 

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

на РП - Първомай 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 двумесечен срок уведоми ИВСС за резултата от тях. 

 

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет. 

 

Копие от Акта да се изпрати на главния прокурор на Република 

България. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив. 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

1. Заповед № ПП-01-33/20.04.2012 г. на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2010 г. и 2011 г.  

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

преписките през 2010 г. и 2011 г.  

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

досъдебните производства през 2010 г. и 2011 г. 

5. Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2010 г. и 

2011г. 

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

предмет на анализ в Акта.  

 

 

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

            /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 


