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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-

01-60/08.05.2014 г.  на Главния инспектор на ИВСС. 

 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-60/08.05.2014 г. на Главния 

инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 

Албена Кузманова и експерти – Иван Тенчев и Соня Стайкова. 

 

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 2012 г. и 2013 г. на Окръжна прокуратура – 

Добрич; изискване и предоставяне от Окръжна прокуратура 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/, справка относно дейността ОСлО в ОП – Добрич. 

Справките включват данни за 2012 г. и 2013 г. и отразяват индивидуалната 

натовареност на прокурорите и следователите за същия период.  

 

 

Актът с резултатите от проверката се състои от две части: 

 

1. Част  първа  – Проверка на Окръжна прокуратура Добрич 

2. Част втора – Проверка на ОСлО към Окръжна прокуратура 

Добрич. 
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ЧАСТ ПЪРВА 

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ 

 
  

 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.  

1.1. Прокурори: 

 

2012 г.: 

 В ОП Добрич към 01.01.2012 год. броят на прокурорите по утвърден  

щат е бил 10, както следва: 

Административен ръководител, окръжен прокурор – 1 щ.бр. 

Заместник окръжен прокурор – 2 щ.бр. 

Прокурор в ОП – 7 щ.бр. 

 от тях работили през годината/полугодието: 

    

 от 01.01.2012 год. до 17.05.2012 год. – 4 прокурора 

 от 17.05.2012 год. до 15.06.2012 год. – 7 прокурора 

 от 15.06.2012 год. до 15.10.2012 год. – 8 прокурора 

 от 15.10.2012 год. до 31.12.2012 год. – 9 прокурора 

 

През 2012 год. в ОП Добрич поради ползване на платен годишен 

отпуск са отсъствали за повече от един месец  2 прокурори, както следва: 

 Милчо  Каменски - Административен ръководител - 46 работни дни, 

платен годишен отпуск; 

 Свилена Костова - Прокурор в ОП - 64 работни дни, платен годишен 

отпуск - от минали години, натрупан поради ползване на отпуск по 

майчинство. 

 

Незаети щатни бройки за прокурори: 

 Към 01.01.2012 год.  – 6 щатни бройки за прокурор в ОП 

 Към 31.12.2012 год. – 1 щатна бройка за прокурор в ОП 
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2013 г.: 

В ОП Добрич към 01.01.2013 год. броят на прокурорите по утвърден  

щат е бил 10, както следва: 

 Административен ръководител, окръжен прокурор – 1 щ.бр. 

 Заместник окръжен прокурор – 2 щ.бр. 

 Прокурор в ОП – 7 щ.бр. 

 

 от тях работили през годината/полугодието – 9 прокурора 

 

През 2013 год. в ОП Добрич поради ползване на платен годишен отпуск 

за повече от един месец  е отсъствал 1 прокурор, както следва: 

 Милчо  Каменски - Административен ръководител - 44 работни дни, 

платен годишен отпуск; 

  

Незаети щатни бройки за прокурори: 

 Към 31.12.2013 год. – 1 щатна бройка за прокурор в ОП 

 

1.2. Администрация: 

 Администрацията в ОП Добрич е организирана в Обща и 

Специализирана администрация, като общият броя на съдебните служители 

е 16  и в периода 2012 -2013 г. всички щатни бройки са били заети: 

 
Длъжност Брой 

Съдебен администратор 1 

Административен секретар 1 

Ръководител сектор и системен 

администратор 1 

Главен  счетоводител 1 

Главен специалист -счетоводител 1 

Главен специалист-класифицирана 

информация 1 

Прокурорски помощник 1 

Старши специалист човешки ресурси  1 

Старши специалист–технически 

помощник 1 

Работник,поддръжка сгради 1 

Шофьор 1 

Чистач  1 

Съдебен секретар 1 

Съдебен деловодител 3 

Общ брой служители: 16 
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Окръжна прокуратура – Добрич се помещава в сградата на Съдебната 

палата на гр. Добрич. Прокурорите разполагат с кабинети и работят 

самостоятелно. Кабинетите са в добро материално и техническо състояние, 

обзаведени са с необходимите офис оборудване и техника.  

 

2. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

В представената справка № 1 по организацията на административната 

дейност на ОП – Добрич за 2012 г. и за 2013 г. са описани водените на 

основание ПАДАПРБ и по указания на ВКП на хартиен и на електронен 

носител общо 46 броя книги, регистри и дневници: 26  бр.– водени на 

основание ПОДАПРБ, 8 бр. – водени по указание на ВКП, 12 бр. – по 

собствена преценка.  

 

Проверени са следните книги, регистри и дневници, водени в ОП – 

Добрич: 

 

Входящ дневник: 

Прономерован и прошнурован, подпечатан с печата на ОП - Добрич, с 

подпис и на длъжностно лице, съдържа 208 листа. Започнат е на 05.01.2011 г.  

и е приключен на 04.11.2013 г. Календарните години не са приключени по 

надлежния ред: липсва подпис на длъжностно лице и печат, последен номер, 

няма данни за извършвани проверки. Дневникът се води добре. Проследява се  

движението на преписките и делата, липсват поправки по отразяванията в 

него. 

 

Азбучник на присъдите по делегация: 

Използва се тетрадка, която се води от 1986 г. На последната страница 

са отбелязани следните проверки – от 15.01.2011 г., 12.07.2011 г., 07.01.2012 

г., 05.07.2012 г., 10.01.2013 г., 04.07.2013 г., 06.01.2014 г., 11.04.2014 г. – 

отбелязано е, че по воденето на книгата липсват пропуски. Азбучникът е 

прошнурован без да е прономерован, не е отразено колко страници съдържа, 

липсва подпис на длъжностно лице.  

 

Азбучник за изпълнение  на присъдите: 

Използва се тетрадка, която се води от 1999 г. Прономерован и 

прошнурован е, съдържа 85 листа. Подпечатан с печата на прокуратурата и с 

положен подпис на административния секретар. Проверяван е на: 07.01.2012 
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г., 05.07.2012 г., 10.01.2013 г., 04.07.2013 г., 06.01.2014 г., 21.03.2014 г., 

25.04.2014 г. – отбелязано е, че по воденето на книгата не са установени 

пропуски.  

 

Книга за изпълнение на присъдите: 

Прономерована и прошнурована е, съдържа 251 листа и се води от 2006 

г. Книгата не се приключва по надлежния ред – има възможност за 

дописване. Извършени са периодични проверки на: 02.02.2012 г., 

07.02.2012., 07.03.2012 г., 06.04.2012 г. и т.н. – ежемесечно, като не са 

констатирани нарушения. Календарните 2012 и 2013 години не са 

приключени по надлежния ред. По данните от книгата не се установяват 

преписки, по които има забавено изпълнение на присъдите. 

 

Книга за изпълнение на присъдите по делегация: 

Прономерована и прошнурована е, съдържа 244 листа и се води от 2002 

г. И тази книга не се приключва по надлежния ред – има възможност за 

дописване. За 2012 г. е отбелязана 1 единствена присъда, а 2013 г. – 3 бр. 

Констатира се ежемесечна проверка на книгата като не са отразени 

нарушения.  

 

Изходящ дневник: 

Прономерован и прошнурован е и съдържа 201 листа. Използва се 

дневник на МВР - регистър за водене на отчет на документите. Започнат е на 

03.01.2005 г. Не се установи изходящият дневник да е проверяван като 

календарните години не са приключени по надлежния ред. Към дневника има 

приложени две папки – за 2012 и 2013г. с копия от изходящите документи. 

 

Дневник за веществените доказателства, които се предават в 

съда: 

2012 г.: 

Не е прошнурован, но е прономерован. Води се от  1988 г. и съдържа 

102 листа. Приключен е през м. декември 2012 г. не по надлежния ред, има 

възможности за дописване. Не се констатират извършвани проверки на 

дневника.  

Към тази книга са приложени копия от приемно-предавателните 

протоколи за 2012 г. в отделна папка. Води се и регистър за приемане на 

веществени доказателства в ОП – Добрич, който е започнат на 05.01.2012 г. и 

е приключен на 17.01.2013 г. 
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2013 г.: 

Води се книга по образец, която съдържа 197 листа, прономеравана и 

прошнурована е. Календарната 2013 г. не е приключена по надлежния ред. 

Липсват данни за проверки. Към този дневник е приложена папка с приемно 

– предавателни протоколи за 2013 г., както и папка с данни относно 

извършени проверки на веществените доказателства, към края на 

календарната година. 

Отразяванията, касаещи веществените доказателства, са пълни, 

точни и прегледни. От 01.06.2012 г. в ОП – Добрич са утвърдени и действат 

Вътрешни правила за съхранение на веществените доказателства. 

 

Книгите, регистрите и дневниците в ОП - Добрич се водят редовно 

и прегледно. Отговарят на изискванията, както на ПОДАПРБ /отм./, така 

и на новия ПАПРБ, а също и на съответните указания на Върховна 

касационна  прокуратура. Отбелязванията са пълни и точни.  

Водените в ОП – Добрич 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, с изключение на книгата за 

изпълнение на наказанията. 

Конкретни обстоятелства, свързани с отбелязванията по определени 

преписки, са отразени в частта на Акта, касаеща проверката на 

преписките и делата. 

 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

В ОП Добрич се използват следните правни, деловодни и счетоводни 

програми: 

правни програми -  „Ciela 5.0“   

деловодни програми -  от тях предоставени от ВКП или други органи, 

или самостоятелно създадени.  
 

 предоставени от ВКП: Унифицирана информационна система 

(УИС) на ПРБ 

 предоставен от Министерството на Правосъдието: „Генератор 

на идентификатори" ЕИСПП 

 предоставени от ВСС: 

„Law Choice" - програмен продукт за случайно разпределение на 

преписки и дела; 
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„Izbor“ - програмен продукт за случаен подбор на атестационни 

комисии; 

„VSS“- програмен продукт за професионалното обучение на 

магистратите 

 закупени програмни продукти 

„RZWIN“ – Работна заплата; 

„HONWIN“ – Хонорари; 

„LSWIN“ – Личен състав  
 

Организация  на   дейността   по   водене   на   статистиката 

съгласно указанията на ВКП 

 

Съгласно Справка № 1 статистиката в ОП Добрич е организирана 

съгласно Указание №301/2007 г., допълнено и изменено с Указание 

№283/2008 г. на ВКП. 

Изготвят се ежеседмични, ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, 

деветмесечни, годишни  статистически таблици  и текущи справки по 

указание на заместниците на главния прокурор при ВКП и ВАП, на 

прокурорите - завеждащи отдели във ВКП и ВАП и АП  Варна. 

Събирането и обобщаването на данните  от съдебния район за 

изготвяне на справки и статистически таблиците се ръководи от съдебния 

администратор на ОП Добрич. Статистическите таблици се изготвят от 

съответните съдебни служители. След обобщаване, същите се предоставят за 

утвърждаване от прокурора отговорник по съответния надзор и се изпращат 

на АП Варна, ВКП и ВАП. 

 

Аналитичната дейност   
 

Аналитичната дейност в ОП Добрич, обхваща изготвянето на анализи 

и доклади, съпътстващи статистическите таблици за съответния период, 

както и анализи и справки  по планови задачи по надзори за съответната 

година.  

 В изпълнение на Указания и Разпореждания на Главния прокурор  на 

Република България или негови заместници и такива издадени от АП Варна 

се изготвят и други тематични анализи и справки. Изготвените анализи, 

доклади и справки се съхраняват в ОП Добрич както на хартиен,  така и на 

електронен носител в съответни за целта папки. С цел финансови икономии, 

всички  анализи, доклади и справки се изпращат само по електронен път, а в 

случай на конкретно разпореждане и на хартиен носител в съответната 

горестояща прокуратура. 
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 В изпълнение на разпореждания на АП Варна, издадени в изпълнение 

на заповеди, указания и разпореждания на главния прокурор, ВКП и ВАП, в 

ОП Добрич се провеждат различни по тематика работни съвещания с 

ръководството на ОД на МВР Добрич. 

 Ежедневно от 08.00 часа до 08.30 часа, в кабинета на 

административния ръководител на ОП Добрич се провеждат съвещания с 

прокурорите от ОП Добрич за обсъждане на текущи задачи и проблеми. 

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

 Дейността по съхраняване на веществени доказателства в ОП Добрич 

през 2012 и 2013 г. се осъществява съобразно Правилника за организацията и 

дейността на администрацията на прокуратурата на Република България,като 

е организирана по следния начин: в служба деловодство, където се 

регистрира входящата кореспонденция, съдебният служител определен да 

обработва кореспонденцията по досъдебните производства, води регистър за 

веществените доказателства, получени при постъпване на досъдебното 

производство в ОП Добрич. Същият изготвя приемателно-предавателни 

протоколи за предаването им в ОС Добрич при внасяне на обвинителен акт, 

споразумение или предложение по  чл. 78А от НК. 

 Веществените доказателства по прекратени досъдебни производства и 

по такива, по които има разпореждане на наблюдаващия прокурор, се 

предават от деловодството с приемателно-предавателен протокол на друг 

служител, определен да съхранява такива веществени доказателства и да 

води книгата. Тези задължения на двамата служители са част от 

длъжностните им  характеристики. 

 За регламентиране на дейността в ОП Добрич по приемане и 

съхранение на веществените доказателства са създадени и утвърдени 

„Вътрешни правила за съхранение на веществени доказателства в  ОП 

Добрич“. 

 В изпълнение на тези вътрешни правила административният 

ръководител на ОП Добрич през  проверявания период са издадени Заповед 

№ ЛС – 231/20.12.2012 г. и Заповед № ЛС – 206/21.12.2013 г. за извършване 

на цялостна проверка по работата с веществени доказателства в ОП Добрич. 

За резултатите от извършените проверки са съставени протоколи от 

назначената комисия.1 

Конкретните констатации от проверката на книгата за 

                                           
1 Цитираните Вътрешни правила и Заповеди са представени като приложения към Справки № 1 

за 2012и 2013 г. 
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веществените доказателства са описани по-горе в т.2 от настоящия Акт. 

 

4. Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 

 

На основание Заповед № ЛС-6310/02.10.2007 год. на Заместник на 

главния прокурор при ВКП г-н Валери Първанов, считано от 15.10.2007 год. 

в ОП Добрич, преписките и делата се разпределят, чрез предоставения от 

Висшия съдебен съвет програмен продукт за случайно разпределение на 

преписки и дела „Law Choice". 

През 2012 год. административният ръководител на ОП Добрич е издал 

13 заповеди  във връзка с организацията по разпределение на преписките и 

делата на случаен принцип с програмен продукт „Law Choice“  в ОП Добрич 

и Окръжен следствен отдел в ОП Добрич. От общия брой само три се отнасят 

за разпределението на делата в ОСлО при ОП Добрич. 

 

      Пор.№       № и дата на заповедта Касае 

разпределението в 

ОП / ОСлО  

1 ЛС-6/04.01.2012 ОСлО 

2 ЛС-7/04.01.2012 ОП Добрич 

3 ЛС-14/16.01.2012 ОП Добрич 

4 ЛС-16/19.01.2012 ОСлО 

5 ЛС-54/03.042012 ОП Добрич 

6 ЛС-68/17.05.2012 ОП Добрич 

7 ЛС-96/15.06.2012 ОП Добрич 

8 ЛС-98/15.06.2012 ОП Добрич 

9 ЛС-160/24.09.2012 ОП Добрич 

10 ЛС-166/08.10.2012 ОП Добрич 

11 ЛС-182/15.10.2012 ОП Добрич 

12 ЛС-190/13.11.2012 ОСлО 

13 ЛС-208/27.11.2012 ОП Добрич 

 

За всяка промяна в програмата административният ръководител издава 

заповед. 

През проверявания период за работа с програмния продукт е определен 

административния секретар на ОП Добрич /понастоящем съдебен 

администратор/, който след направеното разпределение разпечатва, подписва 

и прилага към всяка преписка изготвения протокол. В отсъствие на съдебния 

администратор, разпределението се извършва от административния секретар 

или главния специалист - КИ. 
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След разпределението на преписките и делата същите се подреждат в 

отделни папки за всеки прокурор и се предоставят за резолиране на 

административния ръководител, който поставя резолюция, подпис и дата в 

горния десен ъгъл на всеки документ.  

При отсъствие на прокурор, същият се изключва от разпределението, 

като се посочва конкретната причина.  

Протоколите от разпределенията се съхраняват в папка 

„Протоколи Law Choice” по години. 

 

Със Заповед № ЛС – 68/17.05.2012 г. разпределението на преписките и 

делата в ОП – Добрич се осъществява в следните групи и при следната 

процентна натовареност на прокурорите: 

 

1. Искане за продължаване на срока 
         Милчо Каменски      –   50% 

        Пламен Николов       – 100% 

        Златко Тодоров    – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова    – 100% 

        Наталия Станчева    – 100% 

        Свилена Костова    – 100% 

 

2. Жалби и сигнали 
         Милчо Каменски     –   50% 

        Пламен Николов       – 100% 

        Златко Тодоров    – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова    – 100% 

        Наталия Станчева    – 100% 

        Свилена Костова    – 100% 

 

3. Инстанционни преписки   
        Пламен Николов       – 100% 

        Златко Тодоров    – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова    – 100% 

        Наталия Станчева    – 100% 

        Свилена Костова    – 100% 

 

4. Уведомления от НАП   
         Милчо Каменски     –   50% 
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        Пламен Николов       – 100% 

        Златко Тодоров    – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова    – 100% 

        Наталия Станчева    – 100% 

        Свилена Костова    – 100% 

 

5. Уведомления от АФР 
           Милчо Каменски      –   50% 

        Пламен Николов        – 100% 

        Златко Тодоров    – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова    – 100% 

        Наталия Станчева    – 100% 

        Свилена Костова    – 100% 

 

6. Закононарушения извън НК 
        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

 

7. ЕЗА и Екстрадиция 
        Пламен Николов         – 100% 

        Златко Тодоров     – 100% 

        Пламен   Костадинов     – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова     – 100% 

        Наталия Станчева     – 100% 

        Свилена Костова     – 100% 

 

 

8. Други с международен елемент 
        Пламен Николов        – 100% 

        Златко Тодоров    – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова    – 100% 

        Наталия Станчева    – 100% 

        Свилена Костова    – 100% 

 

9. Досъдебни производства – транспортни 
         Милчо Каменски     –   50% 

        Пламен Николов       – 100% 

        Златко Тодоров    – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 
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        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова    – 100% 

        Наталия Станчева    – 100% 

        Свилена Костова    – 100% 

 

10. Досъдебни производства – наркотици 
         Милчо Каменски       –   50% 

        Пламен Николов       – 100% 

        Златко Тодоров     – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова     – 100% 

        Наталия Станчева     – 100% 

        Свилена Костова     – 100% 

 

11. Досъдебни производства – убийства до чл.124 от НК 
         Милчо Каменски      –   50% 

        Пламен Николов       – 100% 

        Златко Тодоров    – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова   – 100% 

        Виолета Великова    – 100% 

        Наталия Станчева    – 100% 

        Свилена Костова    – 100% 

 

12. Досъдебни производства – длъжностни престъпления –чл.282 от 

НК 
         Милчо Каменски               –   50% 

        Пламен Николов        – 100% 

        Златко Тодоров    – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова    – 100% 

        Наталия Станчева    – 100% 

        Свилена Костова    – 100% 

 

13. Досъдебни производства – ОПГ, чл.213а, чл.214 НК 
        Милчо Каменски      –   50% 

        Пламен Николов        – 100% 

        Златко Тодоров     – 100% 

        Пламен   Костадинов     – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова     – 100% 

        Наталия Станчева     – 100% 

        Свилена Костова     – 100% 

 



 

 

14 

14. Досъдебни производства – кражби, грабежи 
         Милчо Каменски       –   50% 

        Пламен Николов        – 100% 

        Златко Тодоров     – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова     – 100% 

        Виолета Великова     – 100% 

        Наталия Станчева     – 100% 

        Свилена Костова     – 100% 

 

15. Досъдебни производства – присвояване, обсебване, 

подкупи,чл.212 ал.5 от НК 
         Милчо Каменски   –   50% 

        Пламен Николов        – 100% 

        Златко Тодоров     – 100% 

        Пламен   Костадинов     – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова     – 100% 

        Наталия Станчева     – 100% 

        Свилена Костова     – 100% 

 

16. Досъдебни производства – пожари 
         Милчо Каменски       –   50% 

        Пламен Николов        – 100% 

        Златко Тодоров     – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова     – 100% 

        Виолета Великова     – 100% 

        Наталия Станчева     – 100% 

        Свилена Костова     – 100% 

 

17. Досъдебни производства – други 
        Милчо Каменски     –   50% 

         Пламен Николов         – 100% 

        Златко Тодоров      – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова    – 100% 

        Наталия Станчева    – 100% 

        Свилена Костова    – 100% 

 

18. Административен ръководител 
         Милчо Каменски      – 100% 

 

19. ИПС по ДП наблюдавани от ОП 
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         Милчо Каменски     – 100% 

         Златко Тодоров      – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

 

20. Справки и други 
         Милчо Каменски     – 100% 

         Пламен Николов   – 100% 

        Златко Тодоров      – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова    – 100% 

        Наталия Станчева    – 100% 

        Свилена Костова    – 100% 

 

21. Анализ оправдателни присъди 
        Пламен Николов   – 100% 

        Златко Тодоров      – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова    – 100% 

        Наталия Станчева    – 100% 

        Свилена Костова    – 100% 

 

22. Анализ върнати дела 
        Пламен Николов   – 100% 

        Златко Тодоров      – 100% 

        Пламен   Костадинов    – 100% 

        Милена Любенова    – 100% 

        Виолета Великова    – 100% 

        Наталия Станчева    – 100% 

        Свилена Костова    – 100% 

 

 

През 2013 г. административният ръководител на ОП Добрич е издал 5 

заповеди  /ЛС-5/02.01.2013 год., ЛС-26/25.02.2013 год., ЛС-27/25.02.2013 

год., ЛС-28/25.02.2013 год. и ЛС-204/21.12.2013 год./ във връзка с 

разпределението на преписките и делата на случаен принцип с програмен 

продукт „Law Choice“ в ОП Добрич. От издадените 5 заповеди 3 касаят 

разпределението на делата в ОСлО при ОП Добрич: 

 
Пор.№ № и дата 

 на заповедта 

Касае 

разпределението  

ОП / ОСлО  

1 ЛС-5/02.01.2013 ОП Добрич 

2 ЛС-26/25.02.2013 ОСлО 
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3 ЛС-27/25.02.2013 ОСлО 

4 ЛС-28/25.02.2013 ОСлО 

5 ЛС-204/21.12.2013 ОП Добрич 

 

През 2013 год. във връзка с подобряване организацията на дейността 

по разпределение на преписките и делата в ОП Добрич, административният 

ръководител е утвърдил „Вътрешни правила за разпределение на 

преписките и  делата в ОП Добрич“.   

 

Анализът на гореизложеното показва, че в ОП-Добрич 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. Към края 

на 2013 г. административният ръководител окръжен прокурор Каменски 

участва в  16 групи, като в 13 е с натовареност 50%, а в останалите 3 – 

със 100%. 

 

През 2012 год. административният ръководител на ОП Добрич е издал 

5 заповеди за разпределение на отговорниците по надзори в подчинената 

му прокуратура. 

Разпределението на надзорите в ОП Добрич със съответните 

прокурори-отговорници през проверявания период е както следва: 

№ 
Надзор 

Отговорник № на Заповед за 

определяне Име,презиме Длъжност 

1 Следствен надзор Златко Тодоров 
Зам.окръжен 

прокурор 

№ЛС-

196/14.11.2012 г. 

2 

Надзор върху работата на 

районните прокуратури 

от Добрички съдебен 

район по 

предварителните 

проверки и досъдебните 

производства 

Златко Тодоров 
Зам.окръжен 

прокурор 

№ЛС-

196/14.11.2012 г.  

3 

Специален надзор и 

надзор върху наказателни 

производства, образувани 

за някои  категории тежки 

престъпления 

Виолета Великова 
Прокурор в 

ОП 

№ЛС-

196/14.11.2012 г. 
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4 

Противодействие на 

престъпленията против 

финансовите интереси на  

ЕС  и  на Р  България 

Свилена Костова 
Прокурор в 

ОП 

№ЛС-

196/14.11.2012 г. 

5 

Противодействие на 

престъпленията против  

човешките права и 

общоопасните 

престъпления 

Румяна Желева 
Прокурор в 

ОП 

№ЛС-

196/14.11.2012 г. 

6 

Противодействие на 

престъпления, извършени 

от непълнолетни и 

посегателства срещу  

непълнолетни и 

малолетни 

Виолета Великова 
Прокурор в 

ОП 

№ЛС-

196/14.11.2012 г. 

7 Наказателно-съдебен  

Пламен Николов  

Зам.окръжен 

прокурор 
№ ЛС - 

194/14.11.2012 г. 
                 

подпомаган от  

Радослав Бухчев 

Прокурор в 

ОП 

8 Гражданско съдебен 

Милена Любенова  

Прокурор в 

ОП 
№ ЛС - 

193/14.11.2012 г. 
               

подпомагана от  

Наталия Станчева 

Прокурор в 

ОП 

9 

Надзор по изпълнение на 

наказанията и други 

принудителни мерки 

Пламен Николов  

Зам.окръжен 

прокурор 
№ ЛС - 

195/14.11.2012 г. 
                

подпомаган от  

Радослав Бухчев 

Прокурор в 

ОП 

10 
Административно - 

съдебен 

Милена Любенова 

Прокурор в 

ОП 
№ ЛС - 

192/14.11.2012 г. 
              

подпомагана от 

Наталия Станчева 

Прокурор в 

ОП 

11 

Надзор за законност, 

защита на обществения 

интерес и правата на 

гражданите 

Милена Любенова  Прокурор в 

ОП 
№ ЛС - 

192/14.11.2012 г. 
              

подпомагана от   

Наталия Станчева 

Прокурор в 

ОП 

  

 

5. Наложени наказания от административния ръководител 

    

През проверявания период в ОП – Добрич няма наложени наказания от 



 

 

18 

административния ръководител, не са правени предложения за поощрения по 

чл. 304, ал.1 ЗВС, не са отправени предложения за налагане  на 

дисциплинарни наказания по чл. 312, ал.1, т.1 и 2 ЗВС. 

 

6. Извършени проверки по инициатива на административния 

ръководител и по разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт. 

 

Контролно – ревизионната дейност на ОП Добрич върху дейността на 

районните прокуратури през 2012 год. е осъществявана  текущо - по линия на 

инстанционния контрол и планово, чрез извършване на ревизии в отделните 

районни прокуратури. 

Общият брой на извършените през 2012 год. от прокурорите от ОП 

Добрич комплексни ревизии и тематични проверки, възлиза на 21 като 

допълнително са извършени и 11 планови проверки по „Надзор за законност, 

защита на обществения интерес и правата на гражданите”. 

 по инициатива на административния ръководител: 

 В изпълнение на планова задача №1 от Плана за 

административната дейност на ОП Добрич за 2012 год., 

прокурорите от ОП - Добрич са извършили 1 комплексна 

ревизия на цялостната дейност на РП Добрич, която е 

най-голямата и най-натоварената прокуратура в съдебния 

район.  

 

 В хода на ревизията е направена проверка и на 

създадената организация по изпълнението на Заповед 

№525/22.02.2012 год. на Главнияя прокурор и Заповед 

№29/28.02.2012 год. на Апелативния прокурор на АП 

Варна, относно въвеждане в действие на Електронен 

регистър за срочността на разследването, произнасянето 

от прокурор и задържането под стража”. При тази 

проверка не са констатирани пропуски по отношение 

срочността и качеството на прокурорската им дейност.  

 

 През месеците октомври и ноември 2012 год.в изпълнение 

на планови задачи №2 и №3 от Плана на ОП Добрич по 

„Административната дейност” за 2012 год., прокурорите от 

ОП Добрич са извършили две тематични проверки на 

прекратените досъдебни производства през първото 
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полугодие на 2012 год. в районните прокуратури в Каварна 

и Тервел. От общо проверените 312 прекратени досъдебни 

производства, ревизиращите прокурори от ОП Добрич са 

отменили постановленията за прекратяване по 5 от тях, от 

които едното наблюдавано от РП Каварна, а останалите 

четири - от РП Тервел. 

 

 В изпълнение на планова задача №5 от Плана на ОП 

Добрич по „Административната дейност” през 2012 год., 

през месец ноември 2012 год. прокурорите от ОП Добрич 

са извършили четири тематични проверки на 

архивираните преписки и дела през 2010 год. в районните 

прокуратури в Балчик, Каварна, Тервел и Генерал Тошево. 

При тези проверки не са констатирани неоснователно 

прекратени преписки и дела в нито една от тези 

прокуратури.  

 

 Освен задачите от Плана на ОП Добрич по 

„Административната дейност” през 2012 год., в изпълнение 

на планова задача №6 от Плана на ОП Добрич по „Надзор 

върху работата на районните прокуратури от Добрички 

съдебен район по предварителните проверки и 

досъдебните производства”, през първото шестмесечие 

на 2012 год. прокурорите от ОП Добрич са извършили пет 

тематични проверки в 5-те районни прокуратури в 

съдебния район на дейността им по предварителните 

проверки, включително и относно обосноваността 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 преписките по 

компетентност на съответния специализиран орган. 

 

 Идентични 5 проверки в тези прокуратури са извършени и 

през второто полугодие на 2012 год.  

 

 В изпълнение на планова задача №2 от Плана по „Надзор 

върху работата на районните прокуратури от Добрички 

съдебен район по предварителните проверки и досъдебните 

производства” на ОП Добрич за 2012 год., и на основание 
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чл.15, ал.І от ИППП заместник окръжният прокурор Златко 

Тодоров е извършил през годината и четири проверки на 

преписките, наблюдавани от ОП Добрич, приключени от 

органите на МВР и от другите компетентни органи, по 

които не са били разкрити достатъчно данни за 

извършени престъпления.  

 

 През 2012 год. в ОП Добрич са извършени и 11 планови 

проверки по „Надзор за законност, защита на 

обществения интерес и правата на гражданите”, както 

следва: 

1. Текуща проверка относно сигнали в средствата за масова 

информация, които съдържат данни за допуснати закононарушения или 

издадени незаконосъобразни административни актове и предприемане на 

предвидените по закон действия. 

2. Текуща проверка за законосъобразност на административните 

актове, издавани от областния управител на Област Добрич. 

3. Проверка  по  Закона  за  борба  с  противообществените  прояви  на  

малолетни  и непълнолетни, в частност на дейността и актовете в домовете за 

временно настаняване на малолетни и непълнолетни и в приютите за 

безнадзорни деца. 

4. Проверка чрез възлагане на контролни органи относно спазване на 

законовите разпоредби за съхранение и търговия с продукти за растителна 

защита, която проверка да се извърши по отношение на фирми, търгуващи с 

такива продукти. 

5. Проверка чрез възлагане на Областно пътно управление гр.Добрич 

относно състоянието на пътищата в област Добрич. 

6. Проверка чрез възлагане на Регионален отдел „НСК” гр.Добрич при 

РДНСК Североизточен район относно установяване на евентуални 

закононарушения, свързани със строителство в защитени територии в област 

Добрич. 

7. Проверка чрез възлагане на Сектор „КАТ-ПП” при ОД на МВР гр. 

Добрич и Регионалния инспекторат по образование гр.Добрич относно 

издавани свидетелства за управление на МПС въз основа на представени 

неистински документи за завършена образователна степен. 

8. Проверка чрез възлагане на Регионална здравна инспекция гр. 

Добрич относно спазване на законовите разпоредби, свързани със забрана на 

тютюнопушенето на обществени места. 

9. Проверка чрез възлагане на Областен отдел „Контролна дейност – 

ДАИ” гр. Добрич  относно спазване на законовите разпоредби за 
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осъществяване на периодични прегледи за проверка на техническата 

изправност на ППС. 

10. Проверка за законосъобразността на актовете на местните органи 

на власт и самоуправление във връзка със Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност. 

11. Проверка и анализ на разгледаните в АС - Добрич касационни 

административни дела за първото полугодие на 2012 год. за установяване на 

най-често допусканите нарушения на материални и процесуални норми при 

осъществяване на административно-наказателната отговорност от 

контролните органи и особено от Митница гр. Варна, Областния отдел към 

ИА "Автомобилна администрация" гр. Добрич, Дирекция "Инспекция по 

труда" гр. Добрич и др.  

 

 по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт: 

През 2012  год. прокурорите от ОП Добрич са извършили 5 

извънпланови проверки за законност по разпореждане на Върховна 

административна прокуратура, както следва: 

1. Проверка относно законосъобразност при отдаването за ползване на 

язовири в област Добрич. 

2. Проверка относно спазването на законодателството, 

регламентиращо извършването на таксиметров превоз на пътници в 

общините , намиращи се по черноморското крайбрежие. 

3. Проверка относно законосъобразността на разрешение за строеж 

№286/2008 г., издадено от главния архитект на Община Каварна. 

4. Проверка по сигнал на Комисията за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси относно наличието на конфликт на 

интереси на служители на община Добричка. 

5. Проверка относно постъпили сигнали за осъществяване на 

нерегламентирана религиозна дейност от „Сдружение с нестопанска цел 

„Сдружение за подпомагане и култура Нова Надежда”, гр.Тервел. 

 

 на прокуратурата от други органи на съдебната власт: 

 През 2012 год. в изпълнение на планова задача №3 от плана на АП 

Варна  по Административно-организационна дейност  е извършена една 

контролна проверка по т. 3.2. от Методическите указания за контрол в 

системата на ПРБ на архивираните в  ОП Добрич преписки и дела през 2011 

год. 
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Общият брой на извършените през 2013 год. от прокурорите от ОП 

Добрич комплексни ревизии и тематични проверки е 31.  

 

 по инициатива на административния ръководител: 

 

 През 2013 год. в изпълнение на планова задача №1 и №2 от 

Плана за административната дейност на ОП Добрич за 

2013 год., през първото полугодие на 2013 год. 

прокурорите от ОП са извършили 2 комплексни ревизии на 

цялостната дейност на РП Тервел и РП Генeрал  Тошево.  

 

 В хода на ревизиите е направена проверка и на създадената 

организация в тези прокуратури по изпълнението 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 въвеждане 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. При тези 

ревизии  не са констатирани пропуски и слабости в 

дейността на ревизираните прокуратури.   

 

 През второто   полугодие на 2013 год., в изпълнение на 

планови задачи №3 и №4 от Плана на ОП Добрич по 

„Административната дейност” през 2013 год., през 

месеците октомври и ноември, прокурорите от ОП Добрич 

са извършили  две тематични проверки на прекратените 

досъдебни производства през първото полугодие на 2013 

год. в районните прокуратури в Каварна и Балчик. От 

общо проверените 252 прекратени досъдебни 

производства, ревизиращите прокурори от ОП Добрич са 

отменили постановленията за прекратяване само по 1 от 

тях, наблюдавано от РП Балчик.  

 

 В изпълнение на планова задача №5 от Плана на ОП 

Добрич по „Административната дейност” през 2013 год., 
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през месец ноември 2013 год. прокурорите от ОП Добрич 

са извършили четири тематични проверки на 

архивираните преписки и дела през 2011 год. в Районните 

прокуратури в Балчик, Каварна, Тервел и Генерал Тошево. 

При тези проверки не са констатирани неоснователно 

прекратени преписки и дела в нито една от тези 

прокуратури.  

 

 В изпълнение на планова задача №6 от Плана на ОП 

Добрич по „Административната дейност”,  през месец май 

2013 год. прокурорите от ОП Добрич са извършили 

тематична проверка на архивираните преписки и дела 

през 2009 год. в Района прокуратура в Добрич. При тази 

проверка не са констатирани неоснователно прекратени и 

архивирани преписки и дела.  

 

 Освен задачите от Плана на ОП Добрич по 

„Административната дейност”, през 2013 год., в 

изпълнение на планова задача №2 от Плана по „Надзор 

върху работата на районните прокуратури от Добрички 

съдебен район по предварителните проверки и досъдебните 

производства” на ОП Добрич за 2013 год. и на основание 

чл. 15 ал.І от ИППП в края на м. март 2013 год. зам. 

окръжният прокурор Златко Тодоров е извършил  и  

проверка на преписките, наблюдавани от ОП Добрич, 

приключени от органите на МВР и от другите 

компетентни органи, по които не са били разкрити 

достатъчно данни за извършени престъпления.  

 

 В изпълнение на планова задача №8 от Плана на ОП 

Добрич по „Надзор върху работата на районните 

прокуратури от Добрички съдебен район по 

предварителните проверки и досъдебните производства”, 

през първото и второто шестмесечие на 2013 год. 

прокурорите от ОП Добрич са извършили тематични 

проверки в 5-те Районни прокуратури в съдебния район, на 

дейността им по предварителните проверки, включително 

и относно обосноваността и законосъобразността на 

необжалваните откази за образуване на ДП, както и на 

резолюциите за прекратяване на преписките поради липса 
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на данни за извършено престъпление или поради 

изпращането на преписките по компетентност на 

съответния специализиран орган. 

 

  През месец септември 2013 год., в изпълнение на планова 

задача№ 5.2 от плана на ОП Добрич по  „Надзор за 

изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки” 

прокурор Бухчев е извършил тематична проверка в 

Областна служба „Изпълнение на наказанията” гр. 

Добрич, при която не са констатирани нарушения в 

дейността на службата.  

 

 

 В изпълнение на планова задача №6.1 от плана на ОП 

Добрич по  „Надзор за изпълнение на наказанията и 

другите принудителни мерки”, през месец юли 2013 год. 

зам. окръжният прокурор Пл. Николов е извършил 

тематична проверка на документацията, водена в сектор 

„Пътна полиция - КАТ” при ОД на МВР в гр. Добрич, 

съставяна във връзка с получени от ОП - Добрич за 

изпълнение присъди и определения, по които има 

наложено наказание „лишаване от право да се управлява 

МПС” за определен срок, при която не са констатирани 

нарушения в дейността на сектора. 

 

 В изпълнение на планова задача №2 от плана на ОП 

Добрич по ГСН, през месец март 2013 год. отговорникът по 

надзора  прокурор Любенова е извършил тематична 

проверка за изпълнение на задълженията на прокурорите 

от  Районна прокуратура гр. Балчик по „Закона за 

отнемане в полза на държавата на незаконно придобито 

имущество”. И при тази проверка не са констатирани 

сериозни пропуски в дейността на колегите от РП Балчик. 

 

 В изпълнение на планова задача №6 от Плана на ОП 

Добрич по наказателно съдебния надзор заместник 

окръжния прокурор Пламен Николов е извършил пет 

тематични проверки, относно  качеството, 

обосноваността  и законосъобразността на изготвените  



 

 

25 

в районните  прокуратури в съдебния район въззивни 

протести за времето от 01.01.2012 - 01.07.2013 год.  

 

 

 по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната 

власт: 

1. В изпълнение на Разпореждане № 1111/27.11.2013 год. на зам. 

апелативен прокурор г-н Илия Николов, същият месец прокурорите от ОП 

Добрич са извършили служебна проверка на законосъобразността  на 

прекратителните актове на първоинстанционните прокуратури в съдебния 

район  по ДП, водени за престъпления по чл. 159а - 159в от НК. От 

проверените общо 7 досъдебни производства, само едно от постановленията 

за прекратяване на ДП, наблюдавано от РП Генерал Тошево, е отменено.  

2. В изпълнение на Разпореждане № И-196/23.09.2013 год. на 

заместника на Главен прокурор при ВКП г-жа Ася Петрова и Разпореждане 

рег. №А-219/25.09.2013 год. на зам. апелативен прокурор Илия Николов, 

през месец ноември 2013 год.  освен предприетите организационни мерки в 

изпълнение на посочените по-горе разпореждания, прокурорите от ОП 

Добрич са извършили проверка  на всички досъдебни производства в 

съдебния район, водени срещу известен извършител, по които разследването 

продължава повече от 2 години за тежките престъпления и повече от 1 

година за останалите досъдебни производства. Докладът от проверката е 

изпратен своевременно на АП Варна за сведение. 

3. В изпълнение на Решение на ВСС по Протокол №47/28.11.2013 

год., т.13.3.2 и №20/23.05.2013 год., т.46.3.5, Указание №9895/2013 год. и 

Разпореждане №А-320/17.12.2013 год. на зам. апелативен прокурор г-н В. 

Мичев, в края на месец декември 2013 год. прокурорите от ОП Добрич са 

извършили проверка на всички досъдебни производства, образувани преди 

01.01.2010 год. по които разследването 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. Изготвеният доклад е 

изпратен на АП Варна за сведение. 

 

 на прокуратурата от други органи на съдебната власт: 

 През 2013 год. в изпълнение на планова задача №3 от плана на АП 

Варна  по Административно-организационна дейност  е извършена една 

контролна проверка по т.3.2. от Методическите указания за контрол в 

системата на ПРБ на архивираните в  ОП Добрич преписки и дела през 2012 

год. 
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ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в ОП - Добрич, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

Броят на новообразуваните преписки през 2012 г. е 1542, а през  

2013 г. броят им възлиза на 1653. 

През 2012 г. са решени  1524 от новообразуваните преписки и 217 – 

от минал период, т.е. общо решени са 1741 преписки, а през 2013 г. – общо 

решени са 1978 преписки: от образуваните през 2013 г.  – 1558, а от минал 

период – 420.  

Отказите да се образува наказателно производство през 2012 г. 

възлизат на 8 отказа /0,45% от решените/, а през 2013 г. – 49 /2,48%/. 

Образувани досъдебни производства през 2012 г. са 42, а през 2013 г. 

– 42. 

Изпратените по компетентност преписки през 2012 г. са 124,  а през 

2013 г. – 112. 

Прекратени преписки  през 2012 г. с резолюция, на основание 

Инструкция И - 89/2011 г. /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г./ - 34 бр., 

а през 2013 г. – 8 бр. 

 

Независимо, че през втората година от проверявания период се 

констатира увеличаване на относителния дял на отказите за образуване на 

наказателно производство – от 0.45% – на 2.48%, като цяло техният брой 

остава незначителен спрямо общия брой решени преписки. 

 

Обжалваните откази от образуване на досъдебно производство през 

2012 г. са  4 /50% от всички откази/, а през 2013 г. – 11 /22,4%/. През 2012 г. 

са потвърдени 2 бр. постановления на ОП за отказ от образуване на 

досъдебно производство, а през 2013 г. са потвърдени 8 постановления. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 

 

Пр. пр. № 977/2012 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Румяна 

Желева. Преписката е изпратена по компетентност на 07.08.2012 г. от ДРП в 

ОП – Добрич. С протокол от същата дата за случайно разпределение за 

наблюдаващ прокурор е определена Румяна Желева. С писмо от 28.08.2012 г. 

е възложена проверка. С постановление от 04.10.2012 г. е отказано 

образуване на наказателно производство, като е указано препис от 

постановлението да се изпрати на страната и  че същото подлежи на 

обжалване пред АП – Варна.  
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Пр. пр. № 1/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Румяна 

Желева. Преписката е образувана по повод жалба от ЧСИ. С протокол от 

22.01.2013 г. за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор е 

определена прокурор Желева. Възложена е проверка, която е приключила на 

30.05.2013 г. С постановление от 21.06.2013 г. е отказано образуване на 

досъдебно производство, като е указано препис от постановлението да се 

изпрати на страната и  не е указано, че същото подлежи на обжалване пред 

АП – Варна.  

 

Пр. пр. № 263/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Милчо 

Каменски. Преписката е получена по компетентност от РП Добрич на 

25.02.2013 г. С протокол от 26.02.2013 г. за случайно разпределение за 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Каменски. С писмо от 

27.02.2013 г. е възложена проверка на сектор „ПИП” при ОДМВР Добрич, 

като на 22.04.2013 г. е изискан резултатът от проверката. С постановление от 

10.05.2013 г. е отказано образуване на досъдебно производство, като е 

указано препис от постановлението да се изпрати на ОДМВР – Добрич, на 

основание чл. 213, ал.1 НПК. Не се указва възможността, че постановлението 

подлежи на обжалване, макар да се цитира текстът на чл. 213, ал.1 от НПК.  

 

Пр. пр. № 897/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Милчо 

Каменски. Преписката е получена по компетентност от АДФИ – София на 

21.06.2013 г. С протокол от 21.06.2013 г. за случайно разпределение за 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Каменски. С писмо от 

26.06.2013 г. е възложена проверка на ОДМВР Добрич, като на 05.09.2013 г. 

е получена справка от извършената проверка с мнение за прекратяване. С 

постановление от 17.09.2013 г. е отказано образуване на досъдебно 

производство, като е указано препис от постановлението да се изпрати на 

АДФИ – София и на Управителя на МБАЛ, на основание чл. 213, ал.1 НПК. 

Не се указва възможността, че постановлението подлежи на обжалване, 

макар да се цитира текстът на чл. 213, ал.1 от НПК.  

 

Пр. пр. № 619/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Наталия 

Станчева. Преписката е образувана по жалба на 23.04.2013 г. С протокол от 

същата дата за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор е 

определена прокурор Станчева. С постановление от 26.04.2013 г. е отказано 

образуване на наказателно производство и преписката се прекратява, като е 

указано препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя и  че 

същото подлежи на обжалване пред АП – Варна. С постановление от 
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20.06.2013 г. АП – Варна е потвърдила постановлението за отказ на ОП – 

Добрич. 

 

Пр. пр. № 1281/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Наталия 

Станчева. Преписката е образувана по жалба на 17.09.2013 г. С протокол от 

същата дата за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор е 

определена прокурор Станчева. С постановление от 18.09.2013 г. е отказано 

образуване на наказателно производство и се прекратява преписката, като е 

указано препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя и  че 

същото подлежи на обжалване пред АП – Варна.  

 

Пр. пр. № 818/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Радослав 

Бухчев. Преписката е образувана по жалба на 05.06.2013 г. С протокол от 

същата дата за случайно разпределение за наблюдаващ прокурор е 

определена прокурор Бухчев. Възложена е проверка с писмо от същата дата 

на ОДМВР – Добрич, като справката е входирана в ОП – Добрич на 

03.07.2013 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 04.07.2013 г. е 

отказано образуване на наказателно производство и се прекратява 

преписката, като е указано препис от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателя и  че същото подлежи на обжалване пред АП – Варна.  

 

Пр. пр. № 1350/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Радослав 

Бухчев. Преписката е образувана по компетентност, изпратена от АП – 

София на 07.10.2013 г. С протокол от същата дата за случайно разпределение 

за наблюдаващ прокурор е определен прокурор Бухчев. С постановление от 

25.10.2013 г. е отказано образуване на наказателно производство и се 

прекратява преписката, като копие не е изпратено на жалбоподателя, тъй 

като последният се е оказал анонимен.  

 

Пр. пр. № 306/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Виолета 

Великова. Преписката е образувана по повод изпратени материали от ВКП 

на 12.03.2013 г. С протокол от същата дата за случайно разпределение за 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Пламен Николов, като към 

преписката е приложен втори протокол от същата дата, поради уважен 

самоотвод, според който е разпределена на прокурор Великова. С 

постановление от 09.04.2013 г. е отказано образуване на наказателно 

производство и преписката е прекратена, като е указано препис от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателите и  че същото подлежи на 

обжалване пред АП – Варна. Постановленето е обжалвано и с постановление 

от 26.07.2013 г. АП – Варна е потвърдила постановлението за отказ. Същото 
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отново е обжалвано – пред ВКП, като на 24.09.2013 г. ВКП е потвърдила 

постановлението на АП – Варна. 

 

Пр. пр. № 1498/2010 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Златко 

Тодоров. Преписката е образувана по повод постъпили материали от ВКП на 

14.09.2010 г. С протокол от същата дата за случайно разпределение за 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Тодоров. Възложена е проверка 

на ОДМВР - Добрич. С постановление от 13.02.2012 г. е отказано образуване 

на наказателно производство и прекратява преписката, като е указано препис 

от постановлението да се изпрати на жалбоподателя и ВКП и  че същото 

подлежи на обжалване пред АП – Варна. След обжалване, със свое 

постановление от 15.03.2012 г. АП – Варна е потвърдила постановлението за 

отказ. Същото отново е обжалвано – пред ВКП, като на 31.07.2012 г. ВКП е 

потвърдила постановлението на АП – Варна. 

 

Пр. пр. № 858/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Пламен 

Николов. Преписката е образувана по повод постъпила жалба от 11.06.2013 

г. С протокол от същата дата за случайно разпределение за наблюдаващ 

прокурор е определен прокурор Николов. С постановление от 27.11.2013 г. е 

отказано образуване на наказателно производство и се прекратява 

преписката, като е указано препис от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателите  и  че същото подлежи на обжалване пред АП – Варна.  

 

Пр. пр. № 590/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Милена 

Любенова. Преписката е образувана по повод постъпила жалба на 30.07.2013 

г. С протокол от същата дата за случайно разпределение за наблюдаващ 

прокурор е определена прокурор Любенова. С постановление от 09.08.2013 г. 

е отказано образуване на наказателно производство и се прекратява 

преписката, като е указано препис от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателката и  че същото подлежи на обжалване пред АП – Варна.  С 

постановление от 02.09.2013 г. на АП – Варна е потвърдено постановлението 

на ОП – Добрич. С постановление от 26.11.2013 г. на ВКП е потвърдено 

постановлението на АП - Варна.  

 

Пр. пр. № 1430/2012 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Свилена 

Костова. Преписката е образувана по повод постъпила жалба на 10.12.2012 

г. С постановление от 21.10.2013 г. е отказано образуване на наказателно 

производство и се прекратява преписката, като е указано препис от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателите и  че същото подлежи на 

обжалване пред АП – Варна.  С постановление от 05.12.2013 г. на АП – 
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Варна е потвърдено постановлението на ОП – Добрич. С постановление от 

04.04.2014 г. на ВКП е потвърдено постановлението на АП- Варна.  

 

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 проверявания период се е 

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

на вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки, 

отменена с Инструкция № И-208/11.02.2014 г.   

В някои от постановленията за отказ да се образува досъдебно 

производство, не се сочи възможността за обжалване пред АП – Варна. 

Движението на преписките се отразява пълно и точно  във входящия 

дневник. 

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките ведно с постъпилите жалби  се 

администрират своевременно и изпращат на АП – Варна по 

компетентност.  

 

 Инстанционни преписки 

 

 Общият брой на инстанционните решения на Апелативна 

прокуратура – гр. Варна по преписки на Окръжна прокуратура, които са 

приключили с постановление за отказ от образуване на досъдебно 

производство за 2012 г. възлиза на 4, като 2 са потвърдени, а 2 са отменени. 

През 2013 г. броят на инстанционните решения възлиза на 11. От тях 

отменени са 3 постановления, а потвърдени  - 8.  

Инстанционните решения на Апелативна прокуратура по преписки 

на Окръжна прокуратура, които са приключили с  резолюции по чл. 4 и 

чл. 5 от  Инструкция № И 89/10.03.2011г.: през 2012 г. и 2013 г. е 

постановено по 1 решение, с което е потвърдена резолюцията на ОП – 

Добрич.        

 Инстанционните  решения на Окръжна прокуратура  по преписки 

на районните  прокуратури, които са приключили с постановление за 

отказ от образуване на досъдебно производство за 2012 г. са  общо  41, 

като от тях отменени са 13, а потвърдени са 28 постановления. За 2013 г. 

инстанционните решения на ОП – Добрич по повод постановления за отказ 

възлизат на 78 бр., от които отменени са 16 постановления, а потвърдени са 

62.      
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Инстанционните  решения на Окръжна прокуратура  по преписки 

на районни прокуратури, които са приключили с  резолюции по чл.4 и 

чл.5 от  Инструкция № И 89/10.03.2011г. са общо 41 за 2012 г. , от които 33 

резолюции са потвърдени, а за 2013 г. инстанционните решения от този тип 

са 16 бр, от които отменени са 3 бр. резолюции на РП. 

 

В края на 2013 г. не се отчитат останали нерешени преписки, които 

да са образувани преди 31.12.2012 г.  

 

На случаен принцип бяха проверени следните инстанционни 

преписки на ОП Добрич: 

 

Пр. пр. №  215/2012 г. на ОП – Добрич. Прокурор Милена Любенова. 

Постъпила жалба в ОП – Добрич срещу постановление на РП – Тервел на 

21.02.2012 г. С протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 21.02.2012 г. е 

определена прокурор Любенова. В постановлението от 26.03.2012 г. е 

потвърдено постановлението на РП – Тервел за спиране на ДП. Отразен е 

както входящият номер по описа на ОП – Добрич, така и входящият номер 

на ревизираната прокуратура.  

 

Пр. пр. №  548/2012 г. на ОП – Добрич. Прокурор Златко Тодоров. 

Преписката е образувана във връзка с постъпило искане от 27.04.2012 г. за 

отвод на наблюдаващия прокурор по преписка на РП – Добрич. С протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор от 02.05.2012 г. е определен прокурор 

Тодоров. С постановление на 21.05.2012 г. искането не е уважено. 

Преписката е изпратена на 03.07.2012 г. в ОП – Добрич от РП – Добрич във 

връзка с постъпила жалба срещу постановление за прекратяване. С 

постановление от 19.07.2012 г.  е потвърдено постановлението на РП – 

Добрич като е указано копие да се изпрати на жалбоподателката. 

 

Пр. пр. №  1125/2013 г. на ОП – Добрич. Прокурор Наталия Станчева. 

Постъпила жалба ведно с преписка на РП – Тервел с искане за отмяна на 

постановление за отказ от образуване на досъдебно производство на 

13.08.2013 г. С протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата е 

определена прокурор Станчева. В постановлението от 14.08.2013 г. е 

отменено  постановлението на РП – Тервел за отказ от образуване на ДП, 

като е указано да се извърши допълнителна проверка. Препис да се изпрати 

на страните.  
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Пр. пр. №  594/2013 г. на ОП – Добрич. Прокурор Свилена Костова. 

На 25.04.2013 г. е изпратена  преписката на РП – Каварна по  искане  на ОП – 

Добрич във връзка с постъпила жалба в ОП Добрич на 16.04.2013 г. за 

отмяна на постановление за отказ от образуване на досъдебно производство. 

С протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата е определена 

прокурор Костова. С постановлението от 09.05.2013 г.  е потвърдено  

постановлението на РП – Каварна за отказ от образуване на досъдебно 

производство.  

 

Установи се, че срокът по реда на чл. 202, ал. 2 от НПК не винаги се 

спазва от наблюдаващите прокурори от ОП - Добрич. 

Движението на инстанционните преписки се отразява коректно.  

В наблюдателните материали по преписките се прилага копие от 

ревизирания акт на съответната районна прокуратура. 

Преписките са прецизно комплектовани. 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП - Добрич, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ.2 

 

През 2012 г. в ОП - Добрич са наблюдавани общо 339  досъдебни, 

бързи и незабавни производства, от които 337 досъдебни производства и 2 

бързи производства. Новообразуваните са както следва: досъдебни 

производства – 92 и бързите производства – 2.    

През 2013 г. в ОП - Добрич са наблюдавани 249 досъдебни 

производства и 2 бързо производство. Новообразуваните досъдебни 

производства са 88 и бързото производство.    

 

През 2013 г.  ръстът на наблюдаваните производства е спаднал с  

26,5% спрямо 2012 г. През първата година от проверявания период 

новообразуваните досъдебни производства съставляват 27,3% от общия 

брой, докато  през втората те са  35,3 %. 

  

Приключени от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове през 2012 г.  са  262 досъдебни производства и 

2 бързи производства. През 2013 г. са приключени 180 досъдебни 

производства и 2 бързи производства.   

                                           
2 Предвид забраната, установена с чл. 198 от НПК, движението на конкретно проверените 

досъдебните производства не се публикува. 
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От горното е видно, че независимо от намаления брой наблюдавани 

производства през втората година от проверявания период /с 26,5%/, има 

спад на решените досъдебни и бързи  производства: от 77,8% спрямо всички 

наблюдавани през 2012 г. производства – на 73% - през 2013 г.  

 

Спрените досъдебни производства  през 2012 г. са общо 42, от тях 

спрени срещу неизвестен извършител – 39, спрени срещу известен 

извършител – 3. 

Спрените досъдебни производства през 2013 г. са общо 31, от които 28 

срещу неизвестен извършител и 3 срещу известен извършител. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните спрени досъдебни 

производства,  образувани срещу неизвестен извършител: 

 

 Прокурор Каменски:  

пр. пр. № 151/2005 г.по описа на ОП - Добрич, сл.д.№ 50/2005 г. по 

описа на ОСлО – Добрич… 

 

пр. пр. № 1215/2006 г.по описа на ОП - Добрич, ДП № 992/2006 г. по 

описа на І РУП на МВР – Добрич 

По това дело важат направените изводи относно предходното. 

 

пр.пр. № 369/2005 г. по описа на ОП - Добрич, сл.д. № 94/2005 г. на 

ОСлС. … 

 

 Прокурор Тодоров 
 

пр.пр. № 1290/13 г. по описа на ОП - Добрич, ДП № 930/13 г. по описа 

на І РУП на МВР Добрич 

пр.пр. № 277/2008 г. по описа на ОП - Добрич, сл.д. № 108/2008 г. по 

описа на ОСС – Добрич.  

И по двете дела не се установи наличие на календарни планове, 

липсват точни указания по отношение на действията, които да се 

извършат от разследващите органи, както и напомнителни писма относно 

фазата на разследването. 

 

 Прокурор Николов:  

пр.пр. № 594/12 г. по описа на ОП - Добрич, сл.д № 27/12 г. по описа 

на ОСлО Добрич 
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 Прокурор Любенова:  

пр.пр. № 359/95 г. по описа на ОП - Добрич, сл.д № 6/95 г. по описа на 

ОСлС Добрич… 

 

 Прокурор Желева:  

пр.пр. № 864/03 г. по описа на ОП - Добрич, сл.д № 240/03 г. по описа 

на ОСлО Добрич… 

 

 Прокурор Станчева:  

пр.пр. № 1337/13 г. по описа на ОП - Добрич, ДП № 117/13 г. по описа 

на ОДМВР.  

Постановлението за спиране от 29.11.2013 г. е бланкетно без указан 

срок, не са посочени конкретни указания какви действия да се извършат. 

Липсва календарен план по разкриването на извършителя. 

 

 Прокурор Костова:  

Пр.пр. № 1321/13 г. по описа на ОП - Добрич, ДП № 255/13 г. по описа 

на РУП – Ген Тошево. Постановлението за спиране е бланкетно без указан 

срок, не са посочени конкретни указания какви действия да се извършат. 

Липсва календарен план по разкриването на извършителя. 

 

 Прокурор Великова:  

пр.пр. № 875/12 г. по описа на ОП - Добрич, ДП № 729/12 г. по описа 

на І РУП  на МВР - Добрич.  

Постановлението за спиране е бланкетно без указан срок, не са 

посочени конкретни указания какви действия да се извършат. Липсва 

календарен план по разкриването на извършителя. 

 

 Прокурор Бухчев:  

пр.пр. № 595/13 г. по описа на ОП - Добрич, ДП № 1437/12 г. по описа 

на І РУП  на МВР - Добрич.  

Постановлението за спиране е бланкетно без указан срок, не са 

посочени конкретни указания какви действия да се извършат. Липсва 

календарен план по разкриването на извършителя. 

 

От проверените спрени досъдебни производства, образувани срещу 

неизвестен извършител, се налага изводът, че прокурорите от ОП –

Добрич не проявяват активност относно резултатите от проведеното 

издирване от съответния орган по конкретните преписки. 
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Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства: 

 

Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване през 2012 г. – общ брой – 171, като всички са уважени; през 

2013 г. общият брой на исканията е 165, от които 158 са уважени. 

 

Следва да се отбележи, че високият процент на уважени 

предложения, изготвени от разследващия орган до наблюдаващия прокурор, 

от една стана се дължи на мотивираните и обосновани искания на 

разследващия орган, а от друга – на желанието за обективно и всестранно 

разследване от наблюдаващия прокурор. 

 

Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за 2012 г. възлизат общо на 27, през 2013 г. –  

броят им е същият,  като и през двете години всички искания са 

уважени. 

През 2012 г. са направени 227 искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на по – горестоящата прокуратура, 

като всички са уважени, а през 2013 г. броят на тези искания е  170. Не 

са уважени само 2 от тях.    

 

При проверката на конкретни досъдебни производства се установи, 

че исканията за удължаване на срока на разследване до административния 

ръководител на съответната прокуратура и до ръководителя на 

горестоящата прокуратура се  изготвят съобразно изискванията на НПК, 

в указания срок.  

 

Възобновени наказателни производства през 2012 са общо 68 /10 от 

тях - срещу известен извършител/, а през 2013 г. – 62 /8 – срещу известен 

извършител/. 

 

 Беше извършена проверка на досъдебни производства, по които 

наказателното производство е спирано и възобновявано:  

 

Пр. пр. № 598/2012 г.  по описа на ОП – Добрич, ДП № 28/2012г. по 

описа на ОСлО при ОП - Добрич. Прокурор М. Любенова. … Констатира 
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се, че след възобновяване на наказателното производство, наблюдаващият 

прокурор е искал удължаване на срока за разследване, съгласно Указания № 

9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния прокурор на Република България 

(приобщени към Ръководството по приложението на НПК).  

 

Пр. пр. № 796/2011 г.  по описа на ОП – Добрич, ДП № 19/2011г. по 

описа на ОДМВР - Добрич. Прокурор Тодоров. … 

Пр. пр. № 1468/2007 г.  по описа на ОП – Добрич, ДП № 319/2008г. 

по описа на ІІ РУП на МВР - Добрич. Прокурор Тодоров. … 

 

След  възобновяване на наказателното производство, наблюдаващите 

прокурори от ОП – Добрич искат удължаване на срока за разследване, 

съгласно Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния прокурор на 

Република България. (приобщени към Ръководството по приложението на 

НПК).  

Проверяващият екип установи, че се спазва едногодишният срок по 

чл. 244, ал.8 НПК, както и Указание на ВКП Изх.№ И-55/14.02.08 г., 

коригирано с писмо Изх.№ И-55/01.04.08 г. и допълнено от Указание № И-

55/20.03.2009 г. и заповед на главния прокурор № ЛС – 103/21.01.2010г. във 

връзка с действията по спрените наказателни производства. 

 

Прекратените наказателни производства  през 2012 г. са общо 166, от 

които 23 водени срещу известен извършител и 143 водени срещу неизвестен 

извършител; прекратени поради изтекла давност – 54; обжалвани пред съда 

– 7, като 2 са отменени; обжалвани пред по-горестояща прокуратура  - 57, 

като 11 са отменени.  

Прекратените наказателни производства  през 2013 г. са общо 93, от 

които 13 водени срещу известен извършител и 80 водени срещу неизвестен 

извършител. Прекратени по давност са 54; обжалвани пред съда – 9, от тях 

отменени –3; обжалвани пред по-горестояща прокуратура постановления за 

прекратяване на наказателното производство 4, от които 1 е отменено.  

 

Констатира се удвояване на относителния дял на обжалваните пред 

съда постановления за прекратяване на наказателни производства: от 4,2% 

- през първата година от  проверявания период – на 9,7% - през 2013 г. 

Докато през 2012 г. се отчитат 34,3% обжалвани пред по-горестоящата 

прокуратура постановления за прекратяване на наказателното 

производство, то през 2013 г. те са само 0.04% от всички постановления за 

прекратяване.  
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 На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 

 

Пр.пр. № 264/2012 г. по описа на ОП – Добрич, ДП № 998/2012 г. по 

описа на І РУП – Добрич. Прокурор Румяна Желева.  

Пр.пр. № 1288/2011г. по описа на ОП – Добрич, ДП № 221/2011 г. по 

описа на ІІ РУП – Добрич. Прокурор Милчо Каменски.  

 

Пр.пр. № 1573/2010г. по описа на ОП – Добрич, сл.д. № 67/2010 г. по 

описа на ОСлО – Добрич. Прокурор Пламен Костадинов.  

Пр.пр. № 570/2012г. по описа на ОП – Добрич, сл.д. № 57/2012 г. по 

описа на ОСлО – Добрич. Прокурор Милена Любенова.  

 

Пр.пр. № 1550/2010г. по описа на ОП – Добрич, сл.д. № 44/2010 г. по 

описа на ОСлО – Добрич. Прокурор Златко Тодоров.  

Пр.пр. № 651/2012г. по описа на ОП – Добрич, ДП № 525/2012 г. по 

описа на І РУП – Добрич. Прокурор Радослав Бухчев.  

Пр.пр. № 2460/2007г. по описа на ОП – Добрич, ДП № 9/2008 г. по 

описа на ОДМВР – Добрич. Прокурор Виолета Великова 

 Пр.пр. № 1998/2007 г. по описа на ОП – Добрич, ДП № 22/2007 г. по 

описа на ОДМВР – Добрич. Прокурор Наталия Станчева.  

Пр.пр. № 717/2010 г. по описа на ОП – Добрич, ДП № 134/2011г. по 

описа на ОДМВР – Добрич. Прокурор Свилена Костова.  

 

От така проверените преписки е видно, че копия от постановленията 

за прекратяване на наказателното производство се изпращат на страните. 

В постановленията се отразява, че същите могат да се обжалват в 7-

дневен срок пред съответния съд. 

 

След проверката  на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП – Добрич може да се обобщи, че в 

наблюдателните материали се съдържат копия от всички прокурорски 

актове. Постановленията за привличане на обвиняем се докладват по реда 

на чл. 219 от НПК, след което се изготвят постановления за привличане на 

лицето като обвиняем за конкретното престъпление. Исканията за 

удължаване на сроковете по досъдебните производства са обстойно 

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

ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2012 г. в ОС – Добрич са внесени общо 28 обвинителни акта, от 

които: по образувани ДП през проверявания период – 7, а по образувани ДП 

в предходни години – 21.  

През 2013 г. в ОС – Добрич са внесени 30 обвинителни акта: по 

образувани ДП през проверявания период  - 8, а по образувани ДП в 

предходни години – 22. 

Върнатите от съда дела през 2012 г. с внесени обвинителни актове  

общо са 4,  от които 2 – с разпореждане и 2 – с определение на съда. 

През 2013 г. от съда са върнати 2 дела с внесени обвинителни акта: 1- 

с разпореждане на съда и 1 – с определение на съда. 

Решените от съда дела през 2012 г.  по обвинителен акт са общо 33. От 

тях: 

Осъдителни присъди по общия ред – 11. 

Оправдателни присъди по общия ред – 1, протестирана, но 

протестът не е уважен. 

През 2013 г. по внесени с обвинител акт дела са постановени: 

Осъдителни присъди по общия ред - 4.  

Оправдателни присъди по общия ред  - 1, която е протестрана, но 

протестът не е уважен. 

 

На случаен принцип бяха проверени дела, по които са внесени  

обвинителни актове в ОС – Добрич  през 2012 г. и 2013 г.: 

 

ПД № 2/2012 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Пламен 

Николов. На 29.12.2011 г. досъдебното производство е получено в ОП – 

Добрич. На 13.01.2012 г. е внесен обвинителен акт в съда. Приложена е 

статистическа карта за обвиняемо лице, което е отбелязано и в 

придружителното писмо за внасяне на ОА в съда. 

 

ПД № 20/2012 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Златко 

Тодоров. На 24.07.2012 г. досъдебното производство е получено в Окръжна 

прокуратура – Добрич. На същият ден /бързо производство/ е внесен 

обвинителен акт в съда. Приложена е статистическа карта за обвиняемо 

лице, което е отбелязано и в придружителното писмо за внасяне на ОА в 

съда. 
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ПД № 9/2012 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Милена 

Любенова. Не се установиха данни кога досъдебното производство е 

получено в Окръжна прокуратура – Добрич. На 18.04.2012 г. е внесен 

обвинителен акт в съда. Приложена е статистическа карта за обвиняемо 

лице, което е отбелязано и в придружителното писмо за внасяне на ОА в 

съда. 

Констатира се, че писмото, с което досъдебното  производство се 

изпраща В ОП – Добрич е само в 1 екземпляр, който в някои от случаите се 

прилага към делото, внесено в съда за разглеждане. По другите случаи – се 

прави копие от писмото за наблюдателните материали. 

 

ПД № 27/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Златко 

Тодоров. На 02.12.2013 г. досъдебното производство е получено в Окръжна 

прокуратура – Добрич. На 06.12.2013 г. е внесен обвинителен акт в съда. 

Приложена е статистическа карта за обвиняемо лице, което е отбелязано 

и в придружителното писмо за внасяне на обвинителния акт в съда. 

 

ПД № 21/2012 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Н. Станчева. 

На 14.08.2013 г. досъдебното производство е получено в Окръжна 

прокуратура – Добрич. На 22.08.2013 г. е внесен обвинителен акт в съда. 

Приложена е статистическа карта за обвиняемо лице, което е отбелязано 

и в придружителното писмо за внасяне на обвинителния акт в съда. 

 

ПД № 14/2012 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Великова. На 

29.04.2013 г. досъдебното производство е получено в Окръжна прокуратура – 

Добрич. На 16.05.2013 г. е внесен обвинителен акт в съда. Приложена е 

статистическа карта за обвиняемо лице, което е отбелязано и в 

придружителното писмо за внасяне на обвинителния акт в съда. 

 

ПД № 3/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Каменски. На 

02.01.2013 г. досъдебното производство е получено в Окръжна прокуратура – 

Добрич. На 17.01.2013 г. е внесен обвинителен акт в съда. Приложена е 

статистическа карта за обвиняемо лице, което е отбелязано и в 

придружителното писмо за внасяне на ОА в съда. 

 

През 2012 г. осъдителните присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК 

/чл.371 и сл. от НПК/ са 14, а през 2013 г. – 11. По този ред и през двете 

години няма оправдателни  присъди. 
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В случая се касае за стриктното спазване на чл. 371 и сл. НПК от 

страна на прокуратурата и конкретното му прилагане от прокурорите с 

цел бързина на наказателното правораздаване. Липсата на оправдателни 

присъди категорично налага извода, че доказателствения материал по 

делата  е преценен процесуално правилно от наблюдаващите прокурори. 

 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че в 

повечето случаи прокурорите изготвят обвинителните актове в 

предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок.  

Движението на делата бе проследено и в книгата за внесени 

обвинителни актове, всички данни се отразяват пълно и точно. 

Всички ОА са внесени в ОС – Добрич с придружително писмо от 

административния ръководител, в което се отбелязва, че по делото е 

приложена статистическа карта. 

Констатира се, че писмото, с което досъдебното  производство се 

изпраща В ОП – Добрич обикновено е само в 1 екземпляр, който в някои от 

случаите се прилага към делото, внесено в съда за разглеждане. По другите 

случаи се прави копие от писмото за наблюдателните материали. 

 

Броят на споразуменията в хода на съдебното следствие през 2012 

г. е  3. През 2013 г. броят на споразуменията е също 3. 

 

Внесените споразумения в съда по чл. 381 от НПК през 2012 г. са 

общо 31, като 29 са одобрени. През 2013 г. – 21, като 20 са одобрени от съда.  

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

СП - 5/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Милчо Каменски. 

На 12.03.2013 г. преписката е постъпила в ОП – Добрич по компетентност с 

мнение за съд. На 14.03.2013 г. споразумението е внесено в ОС – Добрич. 

Прилага се протоколът с определението от 19.03.2013 г. за одобрение на 

споразумението от съда, но в изпълнителната преписка.  

 

СП - 9/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Милчо Каменски. 

На 04.04.2013 г. преписката е постъпила в ОП – Добрич по компетентност с 

мнение за съд. На 05.04.2013 г. споразумението е внесено в ОС – Добрич. 

Прилага се протоколът с определението от 12.04.2013 г. за одобрение на 

споразумението от съда, но в изпълнителната преписка.  
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СП - 13/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Желева. На 

07.05.2013 г. преписката е постъпила в ОП – Добрич по компетентност с 

мнение за съд. В изпълнителната преписка е приложен протоколът с 

определението от 13.05.2013 г. за одобрение на споразумението от съда.  

 

СП - 17/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Великова. На 

24.06.2013 г. преписката е постъпила в ОП – Добрич по компетентност с 

мнение за съд. На 26.06.2013 г. споразумението е внесено в ОС – Добрич. 

Прилага се протоколът с определението от 02.07.2013 г. за одобрение на 

споразумението от съда, но в изпълнителната преписка.  

 

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. 

Копие от протокола от съдебното заседание с определението за 

одобряване на споразумението се прилагат към изпълнителната преписка. 

 

Предложенията 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 – 3, като всички са уважени 

от съда. През 2013 г. предложенията са общо 6, като решени от съд са 7 – 

всички уважени от съда. 

 

На случаен принцип бяха проверени част от досъдебните 

производства, приключени по този ред: 

 

Пр. пр. № 1/2012 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Любенова. 

Делото е получено в Окръжна прокуратура – Добрич на 05.12.2011 г. На 

16.01.2012 г. е внесено в съда с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание на 

основание на чл. 78а от НК. Приложено е решението на съда от 16.02.2012 г. 

– наложено е наказание „глоба” в размер на 500 лв. 

 

Пр. пр. № 1/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Любенова. 

Делото е получено в Окръжна прокуратура – Добрич на 12.12.2012 г. На 

10.01.2012 г. е внесено в съда с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание на 

основание на чл. 78а от НК. Приложено е решението на съда от 07.03.2013 г., 

с което е наложено наказание „глоба” в размер на 1000 лв. 
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Пр. пр. № 5/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Великова. 

Не се установява кога е получено делото в Окръжна прокуратура – Добрич. 

На 01.10.2013 г. е внесено в съда с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание на 

основание на чл. 78а от НК. Приложено е решението на съда от 22.11.2013 г., 

с което е наложено наказание глоба в размер на 500 лв. 

 

Пр. пр. № 6/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Бухчев.  

Получено в ОП – Добрич на 17.10.2013 г. На 11.11.2013 г. е внесено в съда с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на основание на чл. 78а от НК. Приложено е 

решението на съда от 16.12.2013 г., с което е наложено наказание глоба в 

размер на 500 лв. 

 

Пр. пр. № 3/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Костова.  

Получено в ОП – Добрич на 27.06.2013 г. На 24.07.2013 г. е внесено в съда с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на основание на чл. 78а от НК. Приложено е 

решението на съда от 17.10.2013 г., с което е наложено наказание глоба в 

размер на 1000 лв. 

 

Пр. пр. № 4/2013 г. по описа на ОП – Добрич. Прокурор Великова. 

Получено в ОП – Добрич на 05.09.2013 г. На 24.09.2013 г. е внесено в съда с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на основание на чл. 78а от НК. Приложено е 

решението на съда от 22.11.2013 г., с което е наложено наказание глоба в 

размер на 1000 лв. 

 

През 2012 г. прокурорите от ОП – Добрич са взели участие в 351 

съдебни заседания. През 2013 г. – в 284 съдебни заседания. 

 

В повечето от случаите 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. 

Прокурорските актове съдържат всички изискуеми от закона 

реквизити, обосновани са, точно и ясно се излага фактическата обстановка 

и изведените въз основа на нея правни изводи.  
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Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство.  

Всички предложения по чл. 78а НК се внасят в ОС - Добрич с 

придружително писмо, подписано от административния ръководител на 

ОП -Добрич. 

По всички преписки са приложени копия от решенията на ОС – 

Добрич, които са изпратени в срок след влизане в сила на същите. 

 

 

5. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2012 г. са приведени в изпълнение 34 присъди, като не се отчитат 

неприведени в срок присъди. Не се отчитат отлагания на изпълнението на 

наказанието. 

През 2013 г. са приведени в изпълнение 30 присъди, като също не се 

отчитат неприведени в срок присъди и отлагане изпълнението на 

наказанието. 

Във връзка с организацията на дейността по привеждане в изпълнение 

на влезлите в сила присъди и определения на съда в ОП Добрич и на 

основание чл. 49, ал.1 от Указание № И-30/2009 г. на ВКП за надзорен 

прокурор по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни актове 

в ОП  Добрич е определен Пламен Николов-заместник окръжен прокурор, 

без да е създадена самостоятелна група. 

След постъпване на новоназначените прокурори,  със Заповед № ЛС - 

195/14.11.2012 год., административният ръководител на ОП Добрич е 

определил прокурор Радослав Бухчев за прокурор,  подпомагащ отговорника 

по надзора Заместник окръжния прокурор Пламен Николов. 

Техническата дейност по надзора се осъществява от административния 

секретар на ОП Добрич. 

 

На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 

 

Приведени в изпълнение от заместник окръжен прокурор Пламен 

Николов: 

 

 ИП № 1/2013 г. по описа на ОП – Добрич. С присъда №30/12 г. по 

НОХД № 472/12 г. по описа на ОС – Добрич на осъдения е наложено 

наказание „лишаване от свобода” за срок от 2 години, отложено по чл. 66 НК 

за срок  от 4 години и  лишаване от право да упражнява професия за срок от 



 

 

44 

2 години. Присъдата е влязла в сила на 28.12.2012 г. Получена е за 

изпълнение на 02.01.2013 г. в ОП – Добрич. На 04.01.2013 г. е изпратена за 

изпълнение до ДАМТН. ОП – Добрич е уведомена на 24.01.2013 г.  от 

Агенцията за привеждане на присъдата в изпълнение. Същият ден ОП – 

Добрич уведомява ОС – Добрич за същото. 

  

 ИП № 8/2013 г. и № 8а/2013 г.3 по описа на ОП – Добрич. С присъда 

№ 24/12 г. по НОХД № 314/12 г.  по описа на ОС – Добрич на осъдения е 

наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 години и лишаване 

от право да управлява МПС за срок от 3 години. Присъдата е влязла в сила на 

30.03.2013 г. Получена е за изпълнение на 12.04.2013 г.в ОП – Добрич. На 

същата дата е изпратена за изпълнение до началника на затвора в гр. Варна. 

Отново – на 12.04.2013 г. е изпратена и до началника на Областно звено 

„Охрана” за изпълнение, както и до началника на сектор „Пътна полиция” 

при ОДМВР – Добрич. На 15.04.2013 г. ОП – Добрич е обявила лицето за 

издирване и принудително довеждане. Дирекция „Охрана” е уведомила ОП – 

Добрич на 19.04.2013 г., че лицето от същата дата е изпратено в затвора в гр. 

Варна. На 29.04.2013 г. ОП – Добрич е уведомила ОС – Добрич, че присъдата 

е приведена в изпълнение. 

 

 ИП № 25/2013 г. по описа на ОП – Добрич. С присъда № 16/12 г.  по 

НОХД № 596/10 г. по описа на ОС – Добрич на осъдения е наложено 

наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година и 6 месеца, като същото 

е отложено по чл. 66 от НК. С решение № 28/2013 г. на АС – Варна по 

ВНОХД № 251/12 г. по описа на същия съд присъдата е изменена. С решение 

№ 297/13 г. на ВКС по н.д. № 7900/13 г. решението на АС – Варна е оставено 

в сила. Присъдата е влязла в сила на 07.06.2013 г. Получена е за изпълнение  

в ОП – Добрич на14.06.2013 г.  

На същата дата е внесено предложение в ОС – Добрич за групиране на 

наказанията, като с определение № 170/08.08.2013 г. такова е направено. На 

09.08.2013 г. ОП – Добрич е протестирала определението за групиране.  С 

решение № 150/11.11.2013 г. определението на ОС – Добрич е изменено като 

е определено общо наказание „лишаване от свобода” за срок от 2 години. 

Определението е влязло в сила на 11.11.2013 г. Получено в ОП – Добрич за 

изпълнение на 18.11.2013 г. Изпратено за изпълнение до ОП – Варна по 

делегация на 18.11.2013 г. На 08.01.2014 г. ОП – Добрич е уведомила ОС – 

Добрич, че присъдата е приведена в изпълнение. Междувременно чрез ОС 

                                           
3 За присъди, при които има и второ наказание – кумулативно наложени ЛПУМНС  и ЛОС се 

образувана 1 изпълнителна преписка, но с 2 отделни номера /№ 8 и № 8а/. 
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Добрич до ВКС е направено искане за възобновяване на делото, поради 

което е забавено и привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда. 

 

 ИП № 19/2012 г. по описа на ОП – Добрич. С присъда № 15/11 г. по 

НОХД № 109/11 г. по описа на ОС – Добрич на осъдения е наложено 

наказание „лишаване от свобода” за срок от  9 години. Присъдата е 

обжалвана пред АС – Варна и ВКС. С решение № 174/20.06.12 г. по н.д. № 

2919/11 г. ВКС е изменил наложеното наказание като е намалил размера на 

същото от 9 години – на 6 години. Присъдата е влязла в сила на 20.06.2012 г. 

Получена е за изпълнение на 27.06.12 г. в ОП – Добрич. На 27.06.12 г. е 

изпратена за изпълнение до началника на затвора – Варна. На 16.07.12 г. ОП 

– Добрич уведомява ОС – Добрич за привеждане на присъдата в изпълнение. 

 

Приведени в изпълнение от прокурор Радослав Бухчев: 

 

 ИП № 4/2013 г. по описа на ОП – Добрич. С присъда №3/13 г. по 

НОХД № 6/13г. по описа на ОС – Добрич на осъдения е наложено наказание 

„лишаване от свобода” за срок от 6 години. Присъдата е влязла в сила на 

15.02.2013 г. Получена е за изпълнение на 18.02.2013 г. в ОП – Добрич. 

Същият ден е изпратена за изпълнение до началника на затвора в гр. Варна. 

На 04.03.2013 г. ОП– Добрич уведомява ОС – Добрич за привеждане на 

присъдата в изпълнение. 

 

 ИП № 3/2012 г. по описа на ОП – Добрич. Със споразумение от 

11.01.2012 г. по НОХД № 6/12 г. по описа на ОС – Добрич на осъдения е 

наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 5 години и глоба в 

размер на 20000 лв. Споразумението е получено е за изпълнение на 

11.01.2012 г. в ОП – Добрич. Същият ден е изпратено за изпълнение до 

началника на затвора в гр. Белене. На 18.01.2012 г. затворът уведомява ОП – 

Добрич за привеждането на присъдата в изпълнение. На 21.01.2012 г. ОП– 

Добрич уведомява ОС – Добрич за същото. На 12.05.2014 г. ОП – Добрич е 

уведомила ОС – Добрич за изтърпяване на наказанието поради условно 

предсрочно освобождаване.  

 

Преписките по изпълнение на наказанията в ОП - Добрич се водят по 

номерата, отразени в присъдната книга. Не са включени в  група (по Law 

choice), а на основание чл. 49, ал. 1 от Указания № И-30/2009 г. е определен  

надзорен прокурор - Пламен Николов-заместник окръжен прокурор  по 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни актове в ОП- Добрич, 

подпомаган от прокурор Бухчев. 
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Видно е, че предвиденият в чл. 416, ал.5 от НПК срок се спазва в ОП – 

Добрич.  

Установена е практика, при която ОС – Добрич изпраща присъдите 

за изпълнение в ОП – Добрич незабавно, като ОП -  Добрич ги  превежда в 

изпълнение също незабавно. 

Преписките са подредени хронологично, нагледно, с възможност за 

извършване на бърза справка по тях. Прилагат се копия от всички 

необходими актове и писма.  

Присъдната книга е проверявана ежемесечно от административния 

ръководител – без констатации за нарушения по воденето й. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

  

През 2012 г. прокурорите от ОП – Добрич са взели участие  по 63 

граждански дела. Предявени са 5 бр. граждански искове  от прокурори от ОП 

– Добрич. Не се отчитат обжалвани от прокурор съдебни решения по 

граждански дела. 

През 2013 г. прокурорите от ОП – Добрич са взели участие по  75 

граждански дела. Предявени са 9 бр. граждански искове. Не се отчитат 

обжалвани от прокурор съдебни решения по граждански дела. 

 

Със Заповед №296/29.12.2009 год. на административния ръководител 

на ОП - Добрич, за завеждащ надзора е определен зам.окръжен прокурор 

Пламен Костадинов. Със същата заповед, като подпомагащ надзора е 

определена прокурор Милена Любенова.  Със Заповед № ЛС-98/15.06.2012 

год. на окръжния прокурор в състава на прокурорите, отговарящи за надзора 

е включена и прокурор Наталия Станчева. 

Със заповед № ЛС – 193/14.11.2012 год. за отговорник по надзора е 

определена прокурор Милена Любенова, а като подпомагащ надзора е 

определена прокурор Наталия Станчева. Със заповед № ЛС-25/28.02.2014 

год. на административния ръководител на ОП-Добрич за отговорник по ГСН 

е определена прокурор Наталия Станчева.  

В ОП-Добрич се води електронен регистър за участието на 

прокурорите от тази прокуратура по граждански дела. Регистърът е съдържа 

цялата необходима информация и се попълва своевременно, което дава 

възможност за проследяване на съдебните решения и евентуалното им 

обжалване от прокурора – при наличие на основание. Допълнително - на 

хартиен носител в специален регистър се завеждат уведомленията по 

ЗОПДИППД до ТД на КУППД - Варна. 
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4. Административно-съдебен надзор. 

 

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2012 г.  

37. Брой на административните дела с участие на прокурор през 2013 г.  –

общо - 28, от тях: участие по закон – 3. 

 

В ОП - Добрич дейността по „Надзора за законност в защита на 

обществения интерес и правата на гражданите“ и „АСН“ се извършва от 

двама прокурори.4 

Съгласно Заповед № ЛС-98/15.06.2012 год. на административния 

ръководител до 14.11.2012 год. дейността се осъществява от заместник-

окръжен прокурор Пламен Костадинов и прокурор Милена Любенова. 

Със Заповед № ЛС-192/14.11.2012 год. на административния 

ръководител на ОП-Добрич, поради преместване на прокурор Пламен 

Костадинов, надзорите са възложени на прокурор Милена Любенова и 

подпомагана от прокурор Наталия Станчева. Със Заповед № ЛС-

25/28.02.2014 год. на административния ръководител на ОП Добрич, двата 

надзора са възложени само на прокурор Милена Любенова, като в нейно 

отсъствие същата следва да бъде замествана от прокурор Наталия 

Станчева.  Определеният за отговорник по двата надзора пркурор участва на 

100 % във всички групи за случайно разпределение на преписките и делата в 

ОП -Добрич. Съгласно създадената организация,  до 28.02.2014 год., работата 

по надзорите се разпределя на прокурор Любенова, а тя от своя страна 

разпределя задачи на подпомагащия я прокурор, след тази дата цялостната 

дейност се осъществява от прокурор Любенова.  

Участието в административни дела  се извършва по график, изготвян от 

Окръжния прокурор, като в съдебните заседания вземат участие всички 

прокурори от ОП-Добрич, с изключение на административния ръководител. 

Завеждането на новопостъпилите преписки и призовките за явяване в 

съдебни заседания по административни дела в ОП-Добрич, се извършва във 

общият „Входящ дневник“ на деловодството на ОП Добрич и в УИС. 

Преписките по надзора, съгласно „Вътрешните правила за случайно 

разпределение на преписките и делата в ОП Добрич“,  не се разпределят на 

случайния принцип, а с резолюция на административния ръководител, на 

отговорника по надзора. В нейно отсъствие преписките се разпределят на 

заместващия го прокурор.  

                                           
4 Съгласно Справка № 4 от 2012 г. 
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Заведените призовки по АД и КАД се разпределят от 

административния ръководител между всички прокурори, съобразно 

ангажираността им по други съдебни заседания за месеца. 

С оглед прецизност при водене на статистиката и отчетността за 

явяване в съдебни заседания по административни дела в ОП Добрич се води 

и регистър на заседанията, съдържащ всички необходими данни за изготвяне 

на статистически и оперативни справки. 

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

Книгите, регистрите и дневниците в ОП - Добрич се водят редовно 

и прегледно. Отговарят на изискванията, както на ПОДАПРБ /отм./, така 

и на новия ПАПРБ, а също и на съответните указания на Върховна 

касационна  прокуратура. Отбелязванията са пълни и точни.  

Водените в ОП – Добрич 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, с изключение на книгата за 

изпълнение на наказанията. 

За регламентиране на дейността в ОП Добрич по приемане и 

съхранение на веществените доказателства са създадени и утвърдени 

„Вътрешни правила за съхранение на веществени доказателства в  ОП 

Добрич“. 

 

Констатира се, че в ОП-Добрич 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. Към края на 2013 г. административният 

ръководител окръжен прокурор Каменски участва в  16 групи, като в 13 е с 

натовареност 50%, а в останалите 3 – със 100%. 

 

Назначаването на проверки по преписки през проверявания период се е 

извършвало съгласно Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра 
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на вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки, 

отменена с Инструкция № И-208/11.02.2014 г.   

В някои от постановленията за отказ да се образува досъдебно 

производство, не се сочи възможността за обжалване пред АП – Варна. 

Движението на преписките се отразява пълно и точно  във входящия 

дневник. 

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките ведно с постъпилите жалби  се 

администрират своевременно и изпращат на АП – Варна по 

компетентност.  

В края на 2013 г.не се отчитат останали нерешени преписки, които 

да са образувани преди 31.12.2012 г.  

Установи се, че срокът по реда на чл. 202, ал. 2 от НПК не винаги се 

спазва от наблюдаващите прокурори от ОП - Добрич. 

Движението на инстанционните преписки се отразява коректно.  

В наблюдателните материали по преписките се прилага копие от 

ревизирания акт на съответната районна прокуратура. 

Преписките са прецизно комплектовани. 

 

От проверените спрени досъдебни производства, образувани срещу 

неизвестен извършител, се налага изводът, че прокурорите от ОП –

Добрич не проявяват активност относно резултатите от проведеното 

издирване от съответния орган по конкретните преписки: не 

осъществяват необходимото ръководство и надзор, съобразно т.18 от И-

55/2009г. Не се установи наличие на календарни планове, липсват точни 

указания по отношение на действията, които да се извършат от 

разследващите органи. В наблюдателните материали не се съдържат 

справки от полицейските органи, с които да уведомяват наблюдаващия 

прокурор за резултатите от проведени ОИМ. Не се констатира наличието 

на напомнителни писма от прокуратурата, с които да се изисква 

изпълнение на задълженията на полицейските органи съобразно чл.245 ал.1 

от НПК . 

По този начин неоправдано се забавя производството и срокът за 

разследване е твърде продължителен, с което се нарушава чл. 22 от НПК. 

При проверката на конкретни досъдебни производства се установи, 

че исканията за удължаване на срока на разследване до административния 

ръководител на съответната прокуратура и до ръководителя на 

горестоящата прокуратура се  изготвят съобразно изискванията на НПК, 

в указания срок.  
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След  възобновяване на наказателното производство, наблюдаващите 

прокурори искат удължаване на срока за разследване, съгласно Указания № 

9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния прокурор на Република България. 

(приобщени към Ръководството по приложението на НПК).  

Проверяващият екип установи, че се спазва едногодишният срок по 

чл. 244, ал.8 НПК, както и Указание на ВКП Изх.№ И-55/14.02.08 г., 

коригирано с писмо Изх.№ И-55/01.04.08 г. и допълнено от Указание № И-

55/20.03.2009 г. и заповед на главния прокурор № ЛС – 103/21.01.2010г. във 

връзка с действията по спрените наказателни производства. 

 

От така проверените преписки е видно, че копия от постановленията 

за прекратяване на наказателното производство се изпращат на страните. 

В постановленията се отразява, че същите могат да се обжалват в 7-

дневен срок пред съответния съд. 

 

След проверката  на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП – Добрич може да се обобщи, че в 

наблюдателните материали се съдържат копия от всички прокурорски 

актове. Постановленията за привличане на обвиняем се докладват по реда 

на чл. 219 от НПК, след което се изготвят постановления за привличане на 

лицето като обвиняем за конкретното престъпление. Исканията за 

удължаване на сроковете по досъдебните производства са обстойно 

мотивирани. 

 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че в 

повечето случаи прокурорите изготвят обвинителните актове в 

предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок.  

Движението на делата бе проследено и в книгата за внесени 

обвинителни актове, всички данни се отразяват пълно и точно. 

Всички ОА са внесени в ОС – Добрич с придружително писмо от 

административния ръководител, в което се отбелязва, че по делото е 

приложена статистическа карта. 

Констатира се, че писмото, с което досъдебното  производство се 

изпраща В ОП – Добрич обикновено е само в 1 екземпляр, който в някои от 

случаите се прилага към делото, внесено в съда за разглеждане. По другите 

случаи – се прави копие от писмото за наблюдателните материали. 

 

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. 
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Копие от протокола от съдебното заседание с определението за 

одобряване на споразумението се прилагат към изпълнителната преписка. 

 

В повечето от случаите 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. 

Прокурорските актове съдържат всички изискуеми от закона 

реквизити, обосновани са, точно и ясно се излага фактическата обстановка 

и изведените въз основа на нея правни изводи.  

Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство.  

Всички предложения по чл. 78а НК се внасят в ОС - Добрич с 

придружително писмо, подписано от административния ръководител на 

ОП -Добрич. 

По всички преписки са приложени копия от решенията на ОС – 

Добрич, които са изпратени в срок след влизане в сила на същите. 

 

Преписките по изпълнение на наказанията в ОП - Добрич се водят по 

номерата, отразени в присъдната книга. Не са включени в  група (по Law 

choice), а на основание чл. 49, ал. 1 от Указания № И-30/2009 г. е определен  

надзорен прокурор - Пламен Николов-заместник окръжен прокурор  по 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни актове в ОП- Добрич, 

подпомаган от прокурор Бухчев. 

Видно е, че предвиденият в чл. 416, ал.5 от НПК срок се спазва в ОП – 

Добрич.  

Установена е практика, при която ОС – Добрич изпраща присъдите 

за изпълнение в ОП – Добрич незабавно, като ОП -  Добрич ги  превежда в 

изпълнение също незабавно. 

Преписките са подредени хронологично, нагледно, с възможност за 

извършване на бърза справка по тях. Прилагат се копия от всички 

необходими актове и писма.  

Присъдната книга е проверявана ежемесечно от административния 

ръководител – без констатации за нарушения по воденето й. 

 

 

 

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

необходимо да даде следните 
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ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

1. Книгите, регистрите и дневниците на хартиен носител да се 

приведат в съответствие с изискванията на Правилника за 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ДВ, 

бр.106/2013 г./ и съответните указания на Върховна касационна  

прокуратура като се приключват всяка календарна година, с подпис на 

административния ръководител и печат на прокуратурата, с които да се 

удостовери след кой пореден номер приключва съответната година и се 

организира редовното проверяване на книгите съобразно изискванията 

на Правилника.  

 

2. 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. 

Наблюдаващите прокурори от ОП – Добрич да спазват стриктно 

разпоредбата на  чл. 245 ал.1 от НПК, Указание на ВКП Изх.№ И-

55/14.02.08г., коригирано  с писмо Изх.№ И-55/01.04.08г.  и  допълнено от 

Указание № И-55/20.03.2009г. и заповед на главния прокурор № ЛС – 

103/21.01.2010г. във връзка с действията по спрените наказателни 

производства. 

Административният ръководител на ОП - Добрич да осъществява 

постоянен контрол върху работата на прокурорите с цел недопускане 

неоправдано продължаване на наказателното производството и 

нарушаване на изискването за разумен срок по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС. 
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ЧАСТ ВТОРА 

 

ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА 

ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ 

 
1. Проверка по организацията на административната дейност на 

Окръжен следствен отдел към ОП Добрич,  на основание чл. 54, ал.1, т.1 

и т.2 ЗСВ 

 

 През 2012 и 2013 г. в Окръжен следствен отдел към ОП – Добрич  

са работили 7 следователи  и 13 съдебни служители. 

Незаети щатни бройки за следователи са: 4 – през 2012 г. и 2 – за 2013 

г. 

 

 В ОСлО при ОП-Добрич не се ползва конкретна  деловодна  

информационна система.  

В електронен вариант е реализиран следния документооборот: 

 - всички досъдебни производства в ОСО при ОП-Добрич освен на 

хартиен  носител ( в регистър) се  регистрират от 1995 г. на самостоятелна 

програма; 

 - в база данни, реализирана на ACCESS, са регистрирани задържаните 

лица в следствения арест до 2006 г., а след тази година се регистрират в 

таблица на EXCEL. На ACCESS е реализирана и база данни за регистрация 

на експертизите, извършени от съответните вещи лица; 

 - Всички молби за работа, за оръжие, ЗЗКИ, лиценз и др. се 

регистрират в  таблици на EXCEL; 

 - Всички документи, изпратени в страната, се регистрират в екселска 

таблица на EXCEL. 

 - Централизираната информационна система на следствените служби 

(ЦИССС) е Web базирано приложение.  

 В ЦИССС като част от Единната система за противодействие на 

престъпността (ЕИСПП) в момента се въвеждат всички процесуални 

документи, касаещи досъдебното производство (дознания, досъдебни 

производства в ОСлО в ОП -Добрич, прокурорски постановления), влезлите 

в сила присъди, решения и определяния на съответните съдилища, както и 

постановления за налагане на мерки за неотклонение и задържане под стража 

и за отмяната им. 
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 Преписките и делата в ОСлО при ОП Добрич се разпределят с 

предоставената от ВСС  програма „LawChoice“. През 2012 

год. административния ръководител на ОП Добрич е издал 3 

броя заповеди, касаещи разпределението на делата в ОСлО при 

ОП Добрич. 

Със своя заповед № ЛС-6/04.01.2012 г. административният 

ръководител на ОП – Добрич е разпоредил, считано от 05.01.2012 год. 

процентът за натовареност на г-н Атанас Радев Атанасов, Завеждащ 

ОСлО при ОП Добрич  в програмата за случайно разпределение на 

преписките и делата „Law Сhoice”, да се промени от 50%  на 90 %. 

 

През 2013 год. административния ръководител на ОП Добрич е издал  

3 броя заповеди, касаещи разпределението на делата в ОСлО при ОП 

Добрич. 

Със своя заповед № ЛС-28/25.02.2013 г. административният 

ръководител на ОП – Добрич е разпоредил разпределението на преписките и 

делата в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Добрич да 

продължи да се извършва на принципа на случайното разпределение – 

посредством използвания и до момента програмен продукт  „Law Сhoice” с 

определени видове групи и процентна натовареност на следователите в 

ОСлО при ОП - Добрич, както следва: 

 

1. Група „Новообразувани”  

Атанас Радев Атанасов  -   90% 

Стойчо Иванов Стоев  - 100% 

Илия  Иванов Славов  - 100% 

Станислав Стефанов Георгиев  - 100% 

Татяна Николова Лазарова  - 100% 

Станимир Николов Овчаров  - 100% 

Даниел Дичев Димитров  - 100% 

 

2. Група „Спрени ДП ИИ” 

Атанас Радев Атанасов  -   90% 

Стойчо Иванов Стоев  - 100% 

Илия  Иванов Славов  - 100% 

Станислав Стефанов Георгиев  - 100% 

Татяна Николова Лазарова  - 100% 

Станимир Николов Овчаров  - 100% 

Даниел Дичев Димитров  - 100% 
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3. Група „Спрени ДП НИ” 

Атанас Радев Атанасов  -   90% 

Стойчо Иванов Стоев  - 100% 

Илия  Иванов Славов  - 100% 

Станислав Стефанов Георгиев  - 100% 

Татяна Николова Лазарова  - 100% 

Станимир Николов Овчаров  - 100% 

Даниел Дичев Димитров  - 100% 

 

4. Група „Делегации” 

Атанас Радев Атанасов  -   90% 

Стойчо Иванов Стоев  - 100% 

Илия  Иванов Славов  - 100% 

Станислав Стефанов Георгиев  - 100% 

Татяна Николова Лазарова  - 100% 

Станимир Николов Овчаров  - 100% 

Даниел Дичев Димитров  - 100% 

 

5. Група „Допълнително определен следовател” 

Атанас Радев Атанасов  -   90% 

Стойчо Иванов Стоев  - 100% 

Илия  Иванов Славов  - 100% 

Станислав Стефанов Георгиев  - 100% 

Татяна Николова Лазарова  - 100% 

Станимир Николов Овчаров  - 100% 

Даниел Дичев Димитров  - 100% 

 

6. Група „Международни следствени поръчки -МСП” 

Атанас Радев Атанасов  -   90% 

Стойчо Иванов Стоев  - 100% 

Илия  Иванов Славов  - 100% 

Станислав Стефанов Георгиев  - 100% 

Татяна Николова Лазарова  - 100% 

Станимир Николов Овчаров  - 100% 

Даниел Дичев Димитров  - 100% 

 

Използваните до момента групи „Отстранен следовател-назначаване на 

нов”, „Атестации” и „На производство от напуснал следовател”, считано от 

26.02.2013 година да не се използват, а разпределението да се извършва 

съгласно утвърдените от административния ръководител на ОП Добрич 
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през 2013 г. „Вътрешните правила за случайно разпределение на 

преписките и делата в Окръжен следствен отдел при Окръжна 

прокуратура Добрич с програмен продукт Law Choice”.  
 

 В Окръжен следствен отдел при ОП – Добрич се водят следните 

книги, регистри и дневници: 

 

 Регистър за ДП  /за всяка календарна година/: 
След постъпване на постановление за образуване на досъдебно 

производство от съответната прокуратура или постановление на следователя 

издадено по реда на чл.212 ал.2 от НПК то се завежда незабавно с пореден 

номер от Регистъра за ДП. Копие от постановлението се предоставя и на 

оператора от централизираната информационна система на следствените 

служби за въвеждане в системата и изготвяне на карта за състоянието на 

наказателнто производство. В този регистър се отразява цялото движение на 

досъдебно производство и продължението на срока.  

 

 Входящ регистър:  
Завеждат се всички постъпващи писма от прокуратури, молби, жалби, 

искания от районен и окръжен съд, продължения на срокове по досъдебни 

производства и други. С резолюция на завеждащия окръжен следствен отдел 

се определя служителят отговорен за изпълнението. 

 

 Изходящ регистър:   
Извеждат се всички отчети, справки, отговори на писма, служебни 

бележки за дела на производство. 

 

 Регистър за делегации и международни поръчки за правна 

помощ: 

Завеждат се всички постановления за възлагане на действия по 

разследване по делегация, молби за международна правна помощ и писма за 

връчване на призовки и книжа по делегация. 

 

 Дневник за призовки: 

С оглед осъществяване на текущ и последващ контрол се описват 

всички призовки, изготвени от следователи на ОСлО при ОП-Добрич или по 

делегации, предоставени на призовкаря или на друг от служителите за 

изпълнение. 

 

 Разносна книга: 
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Описва се пощата между ОСлО и РП-Добрич, ОП-Добрич, РС-Добрич, 

ОС-Добрич и всички институции на територията на гр.Добрич. 

 

 Бланки за пощенска кореспонденция: 

Описват се всички писма – обикновени, препоръчани и с обратна 

разписка, които се предават на „Български пощи” ЕАД. Ежедневният опис се 

разписва от предалия и приелия кореспонденцията.  

 

 Входящ дневник, за получаваните документи, който 

подлежат на въвеждане в ЦИССС: 

Дневникът е въведен със заповед № ЛС – 193/31.10.2011 год. на 

административния ръководител на ОП – Добрич, като в същия се описват 

всички получени от прокуратурите, съдилищата и РПУ документи, който 

подлежат на въвеждане в ЦИССС. 

 

Проверени са следните книги в ОСлО при ОП - Добрич: 

Книга за веществените доказателства: 

Прономерована и прошнурована, съдържа 200 листа, с положен печат 

на ОСлО, но без подпис на длъжностно лице. Води се от 01.11.2009 г., 

отговаря на изискванията за входяща и изходяща част по Правилника. 

Календарните години не са приключени по надлежния ред – с последен 

входящ номер, подпис и печат. По част от отбелязванията – има празни 

графи; не е отбелязано името и фамилията на следователя, приел ВД, 

както и подпис на същия – никъде няма подпис. Няма данни по книгата за 

осъществени проверки. 

В отделни папки се съдържат приемащите и предаващите протоколи, 

както и протоколи за унищожаване на веществени доказателства. 

В самостоятелна папка са приложени „Вътрешни правила за 

съхранение на веществените доказателства в ОСлО при ОП – Добрич”, 

утвърдени пред 2012 г. от адмнистративния ръководител на прокуратурата. 

 

Дневник за делегации и за международни поръчки: 

Води се от 2014 г., прономерован и прошнурован, съдържа 206 листа, 

подписан от завеждащия ОСлО. Разделен е на две части: получени и 

изпратени. Води се четливо и без поправки. Липсват данни за извършени 

проверки. 

 

Входящ дневник: 

2011-2012 г.: Използва се книга по образец, прономерован и 

прошнурован, съдържа 102 листа. Води се от 03.01.2011 г. до края на 2012 г. 
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Води се четливо и прегледно, като всички графи са попълнени. Не е 

приключен по надлежния ред, като има възможност за дописване, след края 

на 2012 г. са оставени много празни листи. Липсват данни за извършени 

проверки.  

2013 г.: Дневникът е прономерован и прошнурован, съдържа 103 листа. 

Положен е подпис на началника на ОСлО. Води се от 03.01.2013 г. и 

продължава и към момента. Календарната 2013 г. не е приключена по 

надлежния ред. Липсват данни за проверки по книгата. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре, съдържат в 

цялост нужната информация, което от една страна улеснява съдебните 

служители при подаване на информация до други органи на съдебната 

власт, а от друга страна спомага и за по-добра организация на 

следователската дейност. 

Водените хартиени регистри в ОСлО при ОП Добрич са  

прономеровани, прошнуровани и подпечатани с печата на ОСлО.  

 Календарните години не се приключват по надлежния ред, регистрите 

и дневниците не се проверяват от административния ръководител. 

 

 Съхраняване на веществените доказателства 

Дейността по съхраняване на веществени доказателства в ОСлО при 

ОП Добрич през 2012 и 2013 год. се осъществява съобразно ПОДАПРБ.  

 За регламентиране на дейността в ОСлО в ОП - Добрич по съхранение 

на веществените доказателства са създадени и утвърдени „Вътрешни правила 

за съхранение на веществени доказателства в  ОСлО  при ОП Добрич“. 

 В изпълнение на тези вътрешни правила административният 

ръководител на ОП Добрич през  2012 год. е издал Заповед № ЛС – 

230/20.12.2012 год., а през 2013 г. - Заповед № ЛС – 205/21.12.2013 год за 

извършване на цялостна проверка по работата с веществени доказателства в 

ОСлО при ОП Добрич. 

 

2.  Проверка на организацията по образуването и движението на 

следствените дела в ОСлО в ОП – Добрич. 

 

През 2012 г. е извършено разследване по 231 досъдебни производства, 

от които: образувани през периода – 69 бр., възобновени – 105 бр; 56 

останали на производство от предходни години. 

102 от делата са водени срещу известен извършител, а 129 – срещу 

неизвестен.  
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Разследването е осъществено в двумесечния срок по 105 дела, в 

продължен от административния ръководител на наблюдаващия прокурор 

срок – 47 и в продължен срок от административния ръководител на по- 

горестоящата прокуратура - 79. Разследвани дела извън срок – няма. 

През 2012 г. е приключило разследването по 168 досъдебни 

производства, от които по 92 то е приключило в двумесечния срок, а по 76 

срокът за разследване е бил продължаван.  

През 2012 г. има 1 върнато дело от прокуратурата на основание чл. 242, 

ал.2 от НПК, като указанията, дадени от наблюдаващия прокурор са 

изпълнени в срок; 21 от делата са приключили с мнение за съд, 119 с мнение 

за прекратяване и 28 с мнение за спиране на наказателното производство. 

Посочват се и  7 приключени дела с голям обществен интерес. 

 

През 2013 г. е извършено разследване по 211 досъдебни производства, 

от които образувани през периода – 40 бр., възобновени – 109 бр., 61 

останали на производство от предходни години. 

86 от делата са водени срещу известен извършител, а срещу 

неизвестен – 125. По 115 бр. дела разследването е извършено в двумесечния 

срок, в продължен от административния ръководител на наблюдаващия 

прокурор срок – 38, а в продължен срок от административния ръководител 

на по - горестоящата прокуратура – 58. Разследвани дела извън срок – 

няма. 

През 2013 г. е приключило разследването по 169 досъдебни 

производства, от които по 108 то е приключило в двумесечния срок, а по 61  

срокът за разследване е бил продължаван.  

През 2013 г. има 2 върнати дела от прокуратурата на основание чл. 242, 

ал.2 от НПК; 29 от делата са приключили с мнение за съд, 108 с мнение за 

прекратяване и 32 - с мнение за спиране на наказателното производство. 

Приключени са 16 дело с голям обществен интерес. 

 

Според представените данни средната натовареност на 

следователите от ОСлО при ОП – Добрич е над средната за страната: 

през 2012 г. е  33,87 ДП, а през 2013 г. – 30,32 ДП. 

 

Констатира се, че в ОП – Добрич ефективно се използва законовата 

възможност по чл. 194, ал.1 т.4 от НПК – административният 

ръководител на ОП – Добрич да възлага на ОСлО дела с фактическа и 

правна сложност, за да се използва капацитетът на следователите с оглед 

професионалните им възможности. 
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Съобразно официално предоставените справки на ИВСС през 2012 г. в 

ОСлО при ОП - Добрич спрените наказателни производства са били общо 

313, срещу известен извършител - 14 и 279 срещу неизвестен извършител.  

През 2013 г. в ОСлО при ОП – Добрич спрените наказателни 

производства са били 286, от които срещу известен извършител – 23, а срещу 

неизвестен извършител – 263. 

Съобразно справката, представена от ОСлО в ОП – Добрич 

разследваните от следовател спрени досъдебни производства през 

проверявания период /2012 и 2013 г./ са се намирали  съгласно Методически 

указания № И-55/2008г. на ВКП: досъдебни производства, спрени  срещу 

известен извършител - се съхраняват при наблюдаващия прокурор от 

съответната прокуратура, а спрените срещу известен извършител - се намират 

в съответното подразделение на МВР, като препис от постановлението на 

прокурора се изпраща за сведение на разследващия следовател.   

 

Към 14.05.2014 г., съгласно справка от ОСлО в ОП – Добрич се 

отчитат следните 10 досъдебни призводства, разследвани над една 

година: 
1. Със срок на разследване от 1 и 2 години: ДП № 1/2014 г.; № 

21/2012 г.; № 47/2012 г.; № 5/2013 г.; № 31/2012 г.; № 16/2013 г. 

2. Със срок на разследване от 2 до 3 години: ДП № 64/2012 г.;№ 

32/2012 г. 

3.  Със срок на разследване от 3 до 4 години: ДП № 20/2010 г.  –за 

престъпление по чл. 321, ал.З, пр. 2 и пр. 4, .2, във вр. с ал.2 от НК и във вр. 

чл.26, ал.1 и чл.20, ал. 4 от НК; обвиняемите лица са 10, извършени са 10 бр. 

претърсване и изземване, огледи на веществени доказателства, разпитани са 

174 свидетели. Досъдебното производство е в размер на 70 явни и 11 

секретни тома. … 

4. Със срок на разследване над 5 години: ДП № 69/2012 г. – за 

престъпление по чл. 255, ал. 3 от НК, във вр. с ал.1, т. 6, предл. 1 и 2 и т.7; 

срещу две лица; извършени са множество графически експертизи, 

икономически експертизи, разпитани са 29 лица като по-голямата част по 

делегация….5 

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

                                           
5 От ОСлО при ОП-Добрич е изготвена подробна справка, касаеща движението на тези ДП, 

приложена към справките по Акт. 
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Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

 

ИЗВОДИ : 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре, съдържат в 

цялост нужната информация, което от една страна улеснява съдебните 

служители при подаване на информация до други органи на съдебната 

власт, а от друга страна спомага и за по-добра организация на 

следователската дейност. 

Водените хартиени регистри в ОСлО при ОП Добрич са  

прономеровани, прошнуровани и подпечатани с печата на ОСлО.  

 Календарните години не се приключват по надлежния ред, регистрите 

и дневниците не се проверяват от административния ръководител. 

От 2012 г. в ОСлО при ОП – Добрич са създадени и утвърдени 

„Вътрешни правила за съхранение на веществени доказателства в  ОСлО  

при ОП Добрич“. 

 

Констатира се, че в ОП – Добрич ефективно се използва законовата 

възможност по чл. 194, ал.1 т.4 от НПК – административният 

ръководител на ОП – Добрич да възлага на ОСлО дела с фактическа и 

правна сложност, за да се използва капацитетът на следователите с оглед 

професионалните им възможности. 

 

 ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Водените в ОСлО при ОП – Добрич книги, регистри и дневници 

на хартиен носител да се приведат в съответствие с изискванията на 

Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република 

България /ДВ, бр.106/2013 г./ като календарните години се приключват 

по надлежния ред и се проверяват в съответните срокове от 

административния ръководител.  

 

2. По делата, които не са с правна и фактическа сложност, да се 

организира разследване в рамките на законоустановения двумесечен 

срок.  

 

3. Само по  дела с  правна и фактическа сложност следва да бъдат 

изготвени мотивирани искания за продължаване на срока, след като вече 

изпълнените процесуално-следствени действия налагат това. 
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 4. С цел максимално използване капацитета на следователите по 

наказателни производства, които се явяват правна и фактическа 

сложност,  ефективно да продължи прилагането на чл. 194, ал.1 т. 4 от 

НПК. 

 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител 

на Окръжна прокуратура Добрич за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

 Административният ръководител да запознае прокурорите и 

следователите и съдебните служители от ОП Добрич с резултатите от 

извършената планова проверка.  

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

ОП Добрич 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 

уведоми Инспектората към ВСС за резултата от тях. 

 

Екземпляр от акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет /на 

електронен носител/. 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република 

България /на електронен носител/. 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител 

на Апелативна прокуратура – Варна /на електронен носител/. 

  

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

1.  Заповед ПП-01-60/08.05.2014 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.  
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6. Справка за дейността на ОСлО в ОП – Добрич през 2012 г. и 2013 г.  

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

предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

             

                                                              /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 


