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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 

            
 

 

 

    

 

                             

                                           АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА 

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ТЕТЕВЕН  

 
извършена в  периода от 27.10.08г.  до 31.10.08г. 

 

 

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

Инспектората към ВСС за 2008г. и заповед № 173/21.10.2008г. на Главния 

инспектор. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ 

на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика, за периода 2007г – първото полугодие на 2008г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови 

проверки. 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

1. Щатна осигуреност. 

Дейността на РП - Тетевен се осъществява от 5 прокурори. Няма 

незаети щатни бройки за прокурори. 

Администрация – общ брой на служителите – 6. Условията на труд на 

прокурорите и служителите са на добро ниво. 

През проверявания период служебната и трудовата дисциплина в РП-

Тетевен са били на високо ниво, поради което и няма наложени 

дисциплинарни наказания. Това обстоятелство бе установено от прегледа на 

Заповедната книга на административния ръководител. 

 

 Изх.№……………… 

 Дата: …………….… 
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2. Книги, регистри и дневници водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

      Книгите, регистрите и дневниците се водят съгласно Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България и съответните указания на Върховна касационна 

прокуратура.  По собствена преценка се водят: Лица с мярка „Задържане 

под стража”, Указания на ВКП и АПВТ, и Дневник за устни оплаквания.  В 

същия се отразява името на лицето, което подава устното оплакване, 

накратко се изписва неговото съдържание, записва се номера на 

предварителната проверка, ако такава бъде постановена.  

      Всички книги, регистри и дневници се водят на хартиен носител. 

Същите бяха проверени. 

      Водят се два входящи дневника – за следствен надзор и за 

административен надзор. 

      Не се води Дневник за предварителните проверки съгласно 

Указание № 281/08.12.06 г. на Главния прокурор на Република 

България относно дейността на прокуратурата по възлагането, 

извършването и приключването на предварителните проверки. Води 

се тетрадка за предварителните проверки. 

 

      От описната книга на прокурора по обвинителни актове се  установи, 

че прокурорите като цяло  се произнасят в едномесечния законен срок.  На  

произволен принцип бяха проверени 5 дела: 

            1.пр.№504/2008г., наблюдаващ прокурор Вълчев. Образувана на 

01.06.2008г. ,приключена на 25.09.2008г. С писмо вх.№ 507/02.10.2008г. ДП 

е постъпило в РП-Тетевен; 

            2.Пр.№ 216/2008г., образувана на 16.03.2008г., приключена на 

21.07.2008г., изпратена в РП-Тетевен с писмо  на 22.07.2008г., внесен в 

съда обвинителен акт на 13.10.2008г.; 

            3.Пр.№ 573/2008г., образувана на 01.07.2008г., приключена на 

27.08.2008г., с придружително писмо на РПУ-Ябланица е постъпила  в РП-

Тетевен на 02.09.2008г. Практиката е , че в деня на постъпване в РП 

преписката се предава за решаване на наблюдаващия прокурор. С 

постановление от 10.09.2007г.(!!!) прокурор Петър Димитров е възложил 

на разследващия орган да изпълни указанията, дадени в 

обстоятелствената част на постановлението, като е определен срок до 

23.09.2008г. Обвинителен акт от 16.10.2008г.; 

            4Пр.№ 446/2008г., образувана на 16.05.2008г., приключена на 

30.07.2008г. На 30.07.2008г. преписката е постъпила в РП. Обвинителен 

акт от 10.09.2008г. на прокурор Пончев. На 13.10.2008г. РП внася в съда 

споразумение.; 

           5.Пр.№ 612/2008г., образувана на 07.07.2008г., приключена на 

18.08.2008г. Върната от РПУ-Тетевен в РП на 19.08.2008г. с мнение за 

предаване на съд. Обвинителен акт от 15.09.2008г. на прокурор 

Димитров. 
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      Водят се Дневници на спрените ДП  срещу неизвестен извършител и 

срещу известен извършител, съгласно указанията на Главния прокурор. 

 Книга на веществените доказателства, по образец от 1949г. – води се 

редовно.  

      Организацията на работа на деловодството по воденето на книгите е 

на много добро ниво. Със заповед № 23/31.08.2007г. на Районния прокурор 

от 01.09.2007г.  е въведена реално унифицираната информационна система 

/УИС/ Със заповед № 28/12.06.2008г. на Районния прокурор е въведена   и 

подобрената версия 3.0, с която още повече се улеснява работата на  

компютърните оператори с деловодни функции.  Системата работи като в 

нея се съдържа цялата деловодна информация и по нея се следят сроковете.  

По пр.№ 446/2008г. бе констатирано разминаване в датите на завеждане 

на писмо в РП. В УИС е с вх.дата от 27.07.2008г., а във входящия дневник 

е заведено на 30.07.2008г. 

      Периодичната информация, която се предоставя на ВКП с цел 

обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се 

подготвя своевременно и се попълва съобразно действителните данни в 

регистрите. За всички справки е въведена папка с входящ номер, тема на 

справката и срочност на изготвяне.  

  Прокурорите ползват в работата си правните програми на Апис. 

      Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на принципа на 

случайността, чрез програмния продукт „Law Choice” в пълно съответствие 

със Заповед № ЛС-6310/07 г. на Зам. Главния прокурор при Върховна 

касационна прокуратура г-н Валери Първанов. В изпълнение  на цит. 

заповед Районният прокурор на РП-Тетевен е издал Заповед № 

39/12.10.2007г.  за разпределение на преписките и делата между  

прокурорите.  Същите се разпределят равномерно. За работата със 

системата е определен 1 съдебен служител-деловодител, който единствено 

има достъп до нея,  а също така е определен и прокурор, наблюдаващ 

работата с програмата  - зам.районния прокурор Калина Кънчева.    

      По време на проверката беше направена демонстрация на прилагане 

на случайния принцип при разпределяне на преписките.  

 

 3. Описване и съхраняване на веществените доказателства 

 

Веществените доказателства се съхраняват в стая, определена за 

„архив”.  

Не бяха представени протоколи на комисия за годишна проверка 

на веществените доказателства  съгласно  чл.84 от Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България. 

 

ІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 
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Преди проверката на място, бе изискана справка за индивидуалната 

натовареност на прокурорите в РП - Тетевен във връзка с правомощието им 

по решаване на прокурорски преписки за 2007г. и първото полугодие на 

2008г. 

През 2007г. прокурорите са решили общо 960 преписки при 

новопостъпили 1025, останали от предходни години 44, от които по 389 са 

постановени откази за образуване на досъдебно производство, 69 са 

изпратени по компетентност на други органи и по 543 са образувани 

досъдебни производства. 

През първото полугодие на 2008г. прокурорите са решили общо 462 

преписки при новопостъпили 565,останали от предходен период 0, от които 

по 192 са постановени откази за образуване на досъдебно производство, 37 

са изпратени по компетентност на други органи и по 289 са образувани 

досъдебни производства.  

 Преписките са разпределени равномерно между прокурорите. 

 

 Установи се, че в РП-Тетевен за 2007г. и първото полугодие на 2008г. 

няма нерешени извън едномесечния срок преписки.  

 

      В хода на проверката  при случаен избор бяха проверени: 

 

      1.Пр. № 877/2008г. С постановление на прокурор Димитров от 

16.09.2008г. е назначена предварителна проверка. Определен е срок за 

извършване на проверката – 10 дни. Преписката е върната от РПУ-Тетевен в 

РП-Тетевен на 02.10.2008г., където е заведена на 06.10.2008г. С 

Постановление от 08.10.2008г. е постановен отказ за образуване на досъдебно 

производство. Изрично е  указано екземпляр от постановлението да бъде 

изпратен на тъжителя. 

      2.Пр.№ 889/2008г. Постановление за възлагане на проверка от 

06.10.2008г. на прокурор Пончев; 

      3.Пр. № 891/2008г. С постановление от 12.09.2008г. на прокурор Вълчев 

е възложена предварителна проверка, за  извършването на която е определен 

срок от 20 дни. С постановление от 17.10.2008. е постановен отказ за 

образуване на  ДП.  

     

 Обжалвани са общо 36 постановления за отказ да се образува 

досъдебно производство, от които 29 са потвърдени, а 7 – отменени, за 

2007г. Обжалвани са общо 16 постановления за отказ да се образува 

досъдебно производство, от които 13 са потвърдени, а 3 – отменени, за 

първото полугодие на  2008г. 

Налице е трайна тенденция към увеличаване броя на отказите, което 

показва големия брой неоснователни жалби и молби от гражданите, а също 

така и по-прецизна работа на прокурорите, като същевременно се намалява 

броя на неоснователно образуваните досъдебни производства. 

  

На случаен принцип бяха проверени: 
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1.Пр. № 1331/2007г. Постановление за отказ за образуване на 

досъдебно производство от 26.02.2008г. Указано е да се изпрати 

екземпляр от постановлението на тъжителката.  

2.Пр. № 299/2008г. Постановление от 07.05.2008г.  на прокурор 

Пончев; 

3.Пр. № 60/2008г. Постановление от 12.09.2008г. на прокурор 

Вълчев. 

 

Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство се 

изпращат на жалбоподателите съгласно изрично указание в самия акт на 

прокурора. Практиката в прокуратурата е преписите от тези постановления 

да се изпращат с писмо  по пощата. По същия начин, с обикновено писмо,  

се изпращат и постановленията за спиране на досъдебното производство.  

Само постановленията за прекратяване  се изпращат с препоръчано писмо с 

обратна разписка.   

Движението по преписките за спазване на  сроковете се контролира 

от административния ръководител. През проверявания период прокурорите 

са решавали постъпилите преписки в законоустановените срокове. Не се 

установиха нерешени преписки извън допустимите срокове по НПК. 

През 2007г. и през първото полугодие на 2008г. в РП - Тетевен не е 

работено по преписки взети на специален отчет, съгласно т.5 от Заповед № 

ЛС-2184/30.052007г. на Главния прокурор. 

 

ІІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП-Тетевен, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ 

В хода на проверката бяха изискани подробни справки, отразяващи 

индивидуалната натовареност на прокурорите във връзка с образуването, 

движението и приключването на досъдебните производства. Справките 

отразяват състоянието на прокуратурата за 2007г. и първото полугодие на 

2008г. 

Достоверността на фактите отразени в справките бе проверена на 

място в регистрите и книгите на прокуратурата. 

Наблюдаваните досъдебни производства през 2007г. са били общо 

678, от тях – образувани през проверявания период – 678, образувани в 

предходни години – 0. 

Наблюдаваните досъдебни производства през първото полугодие на 

2008г. са били общо 345, от тях – образувани през проверявания период – 

345, образувани в предходни години –0. 

Повечето досъдебни производства се образуват от прокурора, като 

формата на акта е постановление /чл.199 НПК/.  Постановленията  

съдържат реквизитите, предвидени в закона,  и са мотивирани. 

Приключилите и решени досъдебни производства в сроковете по 

НПК през 2007г. са 613, а през първото полугодие на 2008г- 229. 

През проверявания период в РП-Тетевен няма неприключили 

досъдебни производства от разследващия орган в сроковете по чл.234 НПК, 
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както и няма  получени ДП от разследващ орган и нерешени от 

наблюдаващия прокурор в рамките на един месец.  

Като положителна практика се констатира  активността на 

наблюдаващия прокурор от РП-Тетевен по  ДП № 31/2007г. по описа на 

РПУ-Тетевен, започнато срещу лицето М. А. С. от с.Г., Ловешка област, 

за престъпление по чл.327,ал.1 от НК. За изясняване на обективната 

истина РП-Тетевен е преценила, че е необходимо разкриване на банковата 

тайна. Направено е искане пред Районен съд-Тетевен за разкриване на 

сведения по чл.62,ал.2 от Закона за кредитните институции, което е 

уважено от съда с решение № 16 от 30.01.2007г., постановено по чнд № 

34/2007г. на ТРС. 

 По същото ДП № 31/2007г е направено искане на основание чл.72 от 

НПК във вр.чл.316 и сл. от ГПК/отм./ за допускане на обезпечение на 

глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата 

чрез налагане на запор върху банковите сметки на обвиняемото лице.  С 

Определение № 17 от 30.01.2007г., постановено по чнд № 37/2007г. по 

описа на ТРС, е допуснато обезпечение на отнемането на вещи в полза на 

държавата чрез налагане на запор върху банковите сметки, разкрити на 

името на обвиняемото лице и е издадена обезпечителна 

заповед.Наблюдаващ прокурор по това дело е прокурор Николай Пончев. 

 Работата на РП - Тетевен във връзка със спазване на сроковете за 

разследване по досъдебните производства е организирана добре. 

Унифицираната информационна система  способства за спазване на 

сроковете от администрацията и наблюдаващите прокурори. 

          Исканията по чл.234,ал.3 от НПК за продължаване срока на 

разследване са мотивирани и се правят своевременно. Окръжна 

прокуратура-Ловеч се произнася по направените искания по чл.234,ал.3 от 

НПК с писма. 

 Координацията в работата на наблюдаващите прокурори и 

разследващите полицаи се осъществява, както чрез изрични писменни 

указания преди приключване на разследването, така и чрез лични действия 

на прокурора при упражняване на функцията му по ръководство и надзор 

по разследването. При даване на указания прокурорите се произнасят с 

постановления.  

 

През 2007г.  спрените  наказателни производства са общо 256, от 

които 238 са срещу неизвестен извършител, а 18 – срещу известен 

извършител, възобновени наказателни производства – 57. 

През първото полугодие на  2008г.  спрените  наказателни 

производства са общо 105, от които 87 са срещу неизвестен извършител, а 

18 – срещу известен извършител, възобновени наказателни производства – 

17. 

Към 30.06.2008г. спрените ДП срещу неизвестен извършител са 2 208 

бр., а – срещу известен – 37 бр. 

В изпълнение на Заповед № ЛС-2403/15.06.2007г. на Главния 

прокурор на Република България  и  Заповед № 195/31.07.2007г. на 
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Окръжния прокурор при ОП-Ловеч, в РП-Тетевен е въведена организация 

за осъществяване активен прокурорски надзор по спрените досъдебни 

производства, с оглед своевременно преодоляване на основанията за 

спиране на делата и недопускане на спрени досъдебни производства, 

поради изтичане на законовите давностни срокове. В тази връзка, на 

основание чл.114,ал.5 от ЗСВ и в изпълнение на Заповед № ЛС-

2403/15.06.2007г. на Главния прокурор и Разпореждане № 9 от 19.06.2007г. 

на АП-Велико Търново, е разпоредено на ОП и РП да се актуализират 

списъците на всички спрени досъдебни производства по описа на 

прокуратурите до този момент. С цит. Заповед на Окръжния прокурор се 

дават конкретни указания за работа по спрените  ДП в Ловешкия съдебен 

регион. 

Спрените ДП, за които е налице основание за прекратяване поради 

изтекла давност, се прекратяват с мотивирани постановления на 

прокурорите. По спрените ДП срещу известен извършител, давността на 

които предстои да изтече до няколко месеца, се извършва индивидуална 

преценка за възможността за извършване на допълнителни действия по 

разследването и същите се възобновяват от прокурора по реда на 

чл.245,ал.2,предл.2-ро от НПК. 

Спрените ДП срещу неизвестен извършител периодично се изпращат 

в Прокуратурата, като се прекратяват тези, по които е изтекла давността. 

Към настоящия момент в РП-Тетевен има 2217 досъдебни производства, 

спрени срещу неизвестен извършител, и 46 спрени срещу известен 

извършител. 

Спрените ДП срещу известен извършител са разпределени между 

прокурорите в РП-Тетевен и се намират при всеки един от тях. 

Също така,  с цит. заповед се разпорежда въвеждане на два специални 

дневника за спрените ДП – срещу известен и срещу неизвестен 

извършител. 

 При проверката на случаен принцип бяха проверени спрени 

досъдебни производства срещу неизвестен извършител: 

           1.пр.№ 442/2008г. Постановление за образуване на досъдебно 

производство от 16.05.2008г. срещу неизвестен извършител. На началника 

на РПУ-Тетевен се възлага да предприеме действия по установяване и 

издирване на извършителя.  ДП е върнато от РПУ на 17.07.2008г. 

Постъпило е в РП на 21.07.2008г. С Постановление от 28.07.2008г. е 

спряно на основание чл.244,ал.1,т.2. Постановено е делото да се изпрати 

на РПУ за продължаване на издирването на извършителя. По ДП липсва 

напомнително писмо. 

            2.ДП № 235/2008г. по описа на РПУ-Тетевен. Постановление за 

спиране от 25.09.2005г. постановено е делото да се изпрати на РПУ-

Тетевен за продължаване на издирването. 

           3.ДП № 54/2008г. по описа на РПУ-Тетевен. 

 

При проверката на случаен принцип бяха проверени спрени 

досъдебни производства срещу известен извършител: 
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            1.ДП № 131/2008г., водено срещу Г. П. Г. от с.К. по чл.343 в,ал.2 НК. 

Образувано на 17.07.2008г. В хода на производството се установява, че 

лицето не се намира на територията на селото, а заедно с майка си е 

заминало в чужбина. Писмо от 02.09.08г. на ОДП-Ловеч, от което е видно, 

че „няма данни за задгранични пътувания на лицето за периода 17.07.08г.- 

29.08.08г.” От 17.09.08г. – постановление за принудително довеждане. От 

25.09.08г. – постановление за спиране с мотиви: -от докладна записка на 

мл.инспектор е видно, че лицето е напуснало страната. Всъщност, към 

датата на постановяване на спиране на ДП  по делото няма данни, че 

лицето е извън страната, няма данни дали  е обявено за издирване – 

местно или общодържавно. Мотивите на постановлението са в 

противоречие с данните, съдържащи се в писмото на ОДП-Ловеч от 

02.09.2008г. Наблюдаващ прокурор по това дело е прокурор Кънчева. 

          2.ДП № 137/2006г., водено срещу И. Д.М. по чл.290,ал.1 НК. 

Образувано на 25.10.2006г. От 27.12.2006г. – постановление за спиране с 

мотиви, че лицето се намира в Испания. На 08.04.2008г. – напомнително 

писмо до РПУ. На 20.10.2008г. – второ напомнително писмо до РПУ. По 

делото няма данни, че лицето е обявено за издирване, няма данни за това, 

къде се намира след 20.12.2006г. до сега, няма отговори от РПУ на 

напомнителните писма от 08.04.08г. и от 20.10.08г. Наблюдаващ 

прокурор по това дело е прокурор Димитров. 

           3.ДП № 102/2007г., пр.пр.№ 257/07г. Образувано на 01.03.07г. срещу 

Д.А. К.от грТетевен по чл.129,ал.1 НК, срок на разследване – 2 м.  На 

17.04.07г.  – предложение за удържаване на срока на разследване с мотив, 

че лицето се води на учет в ДПБ-Ловеч и е необходимо назначаване на 

психолого-психиатрична експертиза. На 25.04.2007г. – постановление за 

продължаване на срока с нови два месеца, считано от 02.05.2007г.  Едва 

на  02.06.2007г. – постановление за назначаване на тройна психолого-

психиатрична експертиза.  На 19.07.07г. – постановление за спиране с 

мотиви, че видно от докладна записка, лицето няма настоящ адрес, 

пребивава във високите части на планината, няма транспорт до там и 

телефонна връзка. По делото няма данни, че лицето е обявено за 

издирване. От 19.07.07г. до 28.10.08г. по делото не са предприети никакви 

действия. Не е изпратено нито едно напомнително писмо до РПУ. 

Наблюдаващ прокурор по това дело е районният прокурор Стефова. 

            От проверените спрени дела се констатира, че като цяло по тях 

не се работи, В повечето случаи наблюдаващите прокурори не  

изпращат напомнителни писма  до разследващия орган  за съобщаване 

резултата от издирването съгласно т.4 от Заповед № ЛС-

2403/15.06.2007г.на Главния прокурор.  

            По спрените дела няма доказателства, че са извършени всички 

действия по издирването на неразкритите извършители, съответно 

ненамерени или укриващи се обвиняеми.             
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 През 2007г. са прекратени общо 102 дела. Обжалвани пред съда са 

18 постановления за прекратяване на наказателното производство, от които 

5 - потвърдени, а 13 – отменени. 

           През първото полугодие на  2008г. са прекратени общо 74 дела. 

Обжалвани пред съда  са 14 постановления за прекратяване на 

наказателното производство, от които 5 - потвърдено, а 9 – отменени. 

            Постановленията за прекратяване и спиране на наказателното 

производство, които бяха проверени на случаен принцип, са мотивирани, 

съдържат всички необходими реквизити, произнасянията са в законните 

срокове. Положителна практика е, че страните получават преписи от 

постановленията за прекратяване с  препоръчана поща, за което се прилагат 

съответните обратни разписки. 

 

През 2007г.  РП-Тетевен  е направила 6  искания пред съда за вземане 

на мярка за неотклонение „задържане под стража”. От тях съдът е уважил 

– 4, а 2 е оставил без уважение. 

През първото полугодие на 2008г.РП-Тетевен е направила 13 искания 

пред съда за вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража”. От 

тях съдът е уважил 13. 

При извършване на проверката се констатира, че са спазени всички 

срокове, визирани в НПК относно продължителността на мярката за 

неотклонение „задържане под стража”, взета по отношение на задържаните 

лица. 

 

През проверявания период прокурорите от РП-Тетевен са се 

сблъскали с проблемите в разследването, които са типични и за другите 

проверявани прокуратури. Малкият брой на  разследващите  полицаи / 4 в 

Тетевен и 2 в Ябланица/ води до натовареност в работата им. Това 

обстоятелство се компенсира от наблюдаващите прокурори, които изрично 

указват какви точно процесуално-следствени действия следва да бъдат 

извършвани по всяко едно досъдебно производство, а също така оформят 

диспозитива и правната квилификация по почти всички обвинения. 

Непрекъснато се дават и устни указания.  Това ги натоварва допълнително 

и като им отнема от времето за изпълнение на собствените им служебни 

задължения.  

На фона на натовареността на разследващите полицаи,  коренно 

различна е ситуацията при следователите от гледна точка на броя на 

разследвани дела. Сред прокурорите се е сформирало  общо становище, че 

се налага законодателна промяна в посока увеличаване вида на 

престъпленията, които да бъдат разследвани от следователи. 

 

ІV. Проверка по организацията на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

      1.Наказателно-съдебен надзор. 
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От общо 207 прокурорски  акта  внесени в съда през 2007г., 157 са 

обвинителни актове, 29 - споразумения и 21 - предложения по чл.78а НК.  С 

оглед спазване на срочността, следва да се посочи, че всички прокурорски 

актове са внесени до 30 дни. 

През 2007г. няма осъдителни и санкционни  съдебни решения срещу 

народни представители, магистрати, членове на МС и други лица, заемащи 

висши държавни и обществени длъжности.  

От общо 94 прокурорски  акта  внесени в съда през първото 

полугодие на 2008г.,   68 са обвинителни актове, 16 - споразумения и 10 - 

предложения по чл.78а НК.  

 

Върнатите от съда дела, по които са допуснати съществени 

процесуални нарушения по време на досъдебното производство,  с внесени 

обвинителни актове за 2007г.  са 7 , от които върнати с разпореждане на 

съда – 0, а с определение на съда – 7.  

          За първото полугодие на 2008г.  са върнати  от съда, с определение  3 

дела с внесен обвинителен акт. 

          Съотношението между внесените обвинителни актове и постановени 

присъди от една страна и прекратените и върнати от съда дела от друга 

страна, показват качеството на досъдебното производство и на 

обвинителните актове. За 2007г. върнатите дела представляват по-малко от 

4 % от общо внесените прокурорски актове в съда. 

 

 

 Делата са върнати на прокуратурата за  допуснати отстраними 

съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване 

процесуалните права на  обвиняемия.  Причините за връщането на делата са 

преди всичко допуснати пропуски в работата на наблюдаващия прокурор от 

РП, който е следвало да упражни контрол върху работата на разследващите 

органи. По всички от върнатите дела са извършени допълнителни действия 

по разследването в изпълнение на дадените указания, след което са били 

внесени отново в съда и насрочени за разглеждане. При работата на 

прокурорите по върнатите дела се приема, че  не са  налице завишени 

изисквания от страна на съда, неотговарящи на действащото наказателно 

законодателство 

С Разпореждане АП № 14 от 10.06.2008г. на Апелативния  прокурор- 

Велико Търново се задължават окръжните и районните прокуратури да 

изпращат незабавно на съответно по-горестоящата прокуратура копие от 

всяко определение на съда за прекратяване на съдебното производство и 

връщане на делото на прокуратурата за допълнително разследване. 

Великотърновската апелативна прокуратура се задължава да извършва 

проверки и изготвя 3-месечни анализи на причините за връщане на дела по 

реда на чл.249,ал.1 във вр.с чл.248,ал.2 т.3 и чл.288,т.1 от НПК на всяка 

окръжна прокуратура от апелативния район, съответно окръжните 

прокуратури изготвят 3-месечни анализи за всяка една от районните 

прокуратури от техния съдебен окръг.така изготвените анализи следва да 
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бъдат предоставяни на вниманието на председателите на съответните 

съдилища с предложение за съвместното им разглеждане от наказателните 

съдии и прокурорите. 

 В РП-Тетевен са изготвени анализи в изпълнение на горепосоченото 

разпореждане на АП-Велико Търново. 

 

През 2007г. съдът е постановил 6 оправдателни присъди по общия 

ред, които не са протестирани от  РП. Оправдани са 7 лица. Постановените 

оправдателни присъди представляват 2,9 % от разгледаните и решени от 

съда дела и са 2,8 % спрямо внесените прокурорски актове. По всички дела,  

по които са постановени оправдателни присъди, прокурорите в съдебно 

заседание са поддържали обвинението, т.е. няма такива, които да са 

постановени в съгласие с прокурорско заявление. Според  Районният 

прокурор  на РП-Тетевен основните причини, довели до оправдателните 

присъди е промяната в съдебно заседание показанията на свидетелите, 

върху чиито показания е била основана обвинителната теза, както и 

непотвърждаване на фактите от досъдебното производство. 

През първото полугодие на 2008г. съдът е постановил 3 оправдателни 

присъди по общия ред, от  които 2  са протестирани. 

  

През 2007г. прокурорите от РП – Тетевен    са участвали в 391 

съдебни заседания по наказателно-съдебен надзор, а през първото 

полугодие на 2008г.-134.  

Отлаганията на съдебните заседания се отбелязват на паркетното 

дело. В повечето от случаите делата се разглеждат и приключват между 

едно и три съдебни заседания. Като цяло делата се отлагат  в разумни 

срокове при спазване разпоредбата на чл.271, ал.10 НПК. Причините за 

отлаганията са  обикновено поради нередовна процедура. 

  

2. Организация по изпълнение на наказанията 

 

През 2007г. и към настоящия момент дейността по привеждане на 

присъдите в изпълнение в РП - Тетевен се осъществява от Районният 

прокурор Вена Стефова. Административният секретар вписва всички 

постъпили за изпълнение присъди и протоколи от одобрени споразумения 

на РС - Тетевен, а така също и получените по делегация от други 

прокуратури в «книга за изпълнение на присъдите». В този регистър се 

отразява движението на всяка получена за изпълнение присъда (протокол от 

споразумение) до окончателното приключване по изпълнение на 

наложеното наказание.  

 През 2007г. са приведении в изпълнение (изпратени присъди от 

прокурора до органите по изпълнение по лица) -159 бр., а за първото 

полугодие на 2008 г. - 88 бр. И за двата проверявани периода няма 

неприведени в срок присъди, както и няма отлагане изпълнението на 

наказанието по чл.415 НПК. Преписките по привеждане на присъдите в 
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изпълнение се решават в деня на постъпването им, или по изключение – на 

следващия ден. 

През проверявания период няма присъди с отложено начало на 

изпълнението, както и незаконосъобразно приведени в изпълнение присъди. 

          През проверявания период няма лица осъдени на лишаване от 

свобода, които да са задържани над срока на наложените им с присъдата 

наказания. 

При проверката на книгата за изпълнение на присъдите се установи, 

че се води правилно и редовно, както и, че се спазват законните срокове 

Води се и азбучник на присъдите. 

Дейността на РП-Тетевен по изпълнение на присъдите е на високо 

ниво. Не са установени закононарушения, не са постъпвали сигнали или 

оплаквания, които да налагат действия на прокурорите с оглед 

правомощията ми по закон. 

 

При извършената проверка се констатира, че е налице затруднение 

при изпълнението на наказанието „пробация”, така, както бе установено  от 

проверката и в други прокуратури. 

 

 

      3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

 През 2007г. прокурорите от РП - Тетевен са участвали в съдебни 

заседания по 23  граждански дела, а през първото полугодие на 2008г.  в 36 

заседания. За всички граждански дела, по които прокуратурата е следвало 

да вземе участие, призоваването е било своевременно. Дейността се 

разпределя между прокурорите  на принципа на случайния подбор. 

     Следва да бъде констатирана  дейността на прокурор Николай 

Пончев, който с искова молба от 28.02.2008г. инициира образуване на 

гр.дело № 72/2008г. по описа на Районен съд-Тетевен. Основание на иска е 

чл.431,ал.3 ГПК/отм./. Предмет на иска е отмяна на констативен 

нотариален акт  за право на собственост върху недвижим имот № 165, 

том V, рег. № 3264, дело № 559/2005г. на нотариус Р. В., рег. № … на 

Нотариалната камара, с район на действие – Районен съд -Тетевен. 

Прокурор Н.Пончев се е самосезирал в резултат на собствени наблюдения, 

самостоятелно е събрал необходимите доказателства, като е проявил 

изключителна задълбоченост при проверка на фактите и активност при  

образуване и протичане на гражданския процес. С Решение № 44 от 

28.05.2008г. РС-Тетевен е уважил  предявения от прокурора иск. Същото 

е обжалвано и към момента на проверката все още бе висящо пред 

въззивната инстанция. Гражданското дело се отличава с изключителна 

правна и фактическа сложност и работата на прокурор Пончев  по 

него следва да бъде отчетена като проява на високо  отговорно и 

компетентно изпълнение на служебни задължения.  

 

 4.Административен надзор за законност 
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       Със заповедта за разпределяне преписките на случайния принцип в РП-

Тетевен дейността по административния надзор се разпределя между 

всички прокурори. В изпълнение указанията на Върховна административна 

прокуратура през 2007г. е изготвен план за работата по административния 

надзор за законност, задачите по който план са решени в определените 

срокове. 

 

 

V. Индивидуална натовареност на прокурорите 

 

Извършена бе проверка на индивидуалната натовареност на всички 

прокурори в РП – Тетевен. 

 

Примерна натовареност за 2007г. на един прокурор, съгласно 

представените справки за 2007г . -  прокурор В.Вълчев 

- разпределени преписки-226; 

- образувани досъдебни производства – 119; 

- изпратени по компетентност – 13; 

- наблюдавани досъдебни производства – 143; 

- приключили от разследващия орган и решени в срок – 132; 

- прекратени наказателни производства – 17; 

- спрени наказателни производства – 56; 

- обвинителни актове – 34; 

- внесени предложения по чл.78а НК – 2; 

- участие в съдебни заседания по наказателни дела - 83 

 

Примерната индивидуална натовареност на един прокурор показва 

обема извършена работа за една календарна година в рамките на 

следствения и наказателно-съдебния надзор, като не са отчетени всички 

показатели.  

 

Въз основа на извършената проверка се налагат следните 

    КОНСТАТАЦИИ: 

1.Районна прокуратура – Тетевен работи в състав, който е достатъчен 

да поеме натовареността на съдебния район. 

 

2.Проверката констатира, че всички деловодни книги, дневници и 

регистри са водени редовно и съгласно изискванията на Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на прокуратурата на Р 

България и съответните указания на Върховна касационна прокуратура. 

Изключение в това отношение  бе констатирано по отношение Дневник за 

предварителните проверки, какъвто липсва. Води се тетрадка за 

предварителните проверки. 
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         3.Въведена е цялостна деловодна електронна програма, което 

улеснява своевременното обработване на информацията, воденето на 

статистиката и аналитичната дейност в прокуратурата. По конкретна 

преписка, описана в акта, се констатира разминаване между датата, на 

която е заведен документ във входящия дневник и датата на завеждане в 

УИС. 

     

   4.Прилага се случайният принцип на разпределение на преписките и 

делата Law Choice. 

      

   5.Съхранението на веществените доказателства  се осъществява по 

предвидения в  Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на прокуратурата на Република България ред. Не е 

назначена комисия  за годишна инвентаризация на веществените 

доказателства съгласно чл.84 от  Правилника за организацията и дейността 

на администрацията на прокуратурата на Р България. 

            

         6.Проблемите в работата на дознателския апарат, породени от 

високата натовареност, липсата на специализация по определен вид дела, а 

в някои случаи липсата и на юридическо образование, рефлектират върху 

работата на прокуратурата. 

            

        7.Проверените прокурорски актове отговарят на изискванията на 

чл.199 НПК – притежават всички реквизити и са мотивирани. Спазват се 

процесуалните срокове. 

            

        8.Постановленията за отказ за образуване  и спиране  на досъдебно 

производство в РП – Тетевен се изпращат на заинтересованите лица с 

обикновена поща,  а тези – за прекратяване на наказателното производство – 

по пощата, с обратна разписка.  

            

         9.Исканията за удължаване срока на разследване се правят при наличие 

на предпоставките на чл.234(3) НПК и като цяло, своевременно,  не по-късно 

от 15 дни преди изтичане  на сроковете по ал.1 и 2. Същите са мотивирани. 

Окръжна прокуратура-Ловеч се произнася по направените искания с писма. 

             

        10.По някои от спрените наказателни производства не са събрани 

достатъчно доказателства за извършени действия по издирването, които 

действия обхващат не само обявяването на съответните лица за местно и 

общодържавно издирване, а и обявяването им за международно издирване 

чрез Европейска заповед за арест. 

             

         11.Анализите на причините, довели до прекратяване на наказателните 

производства от съда и връщането на досъдебните производства на 

прокуратурата са положителна практика и могат да имат превантивен ефект 

върху органите на досъдебното производство. 
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          12.Констатира се положителната практика в РП-Тетевен преписките и 

делата, по които са постъпили жалби срещу прокурорски актове, веднага да 

бъдат изпращани на  Окръжна прокуратура-Ловеч, като при връщане на 

същите след произнасяне от горестоящия прокурор, това обстоятелство се  

отбелязва своевременно в съответния регистър.  

 

          На основание чл.58(2) от Закона за съдебната  власт, 

Инспекторатът към ВСС дава следните  

            

           ПРЕПОРЪКИ: 

 

1.Да продължи  да се усъвършенства работата с УИС, вкл. и с 

въведената от м.септември 2008г.  версия 3.0, като се организира съответно  

обучение на компютърните оператори, изпълняващи деловодни функции. 

 

2.Да се въведе книга за веществените доказателства, която да е в 

съответствие с изискванията на  Правилника за организацията и дейността 

на администрацията на прокуратурата на Р България. 

 

          3.Административният ръководител на РП-Тетевен да  назначи 

комисия по чл.84 от Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на прокуратурата на Република България, която ежегодно 

да проверява налице ли са всички веществени доказателства, правилно ли 

се съхраняват и има ли доказателства, по отношение на които не е 

направено разпореждане на прокурора или разпореждането не е изпълнено. 

           

4.Да се изпълни Указание № 281/08.12.2006г. на Главния прокурор 

относно дейността на прокуратурата по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, като се въведе самостоятелен 

дневник, в който се вписва номера на преписката, прокурорът, който е 

възложил проверката, срока за извършването й, както и датата на извеждане 

на постановлението. Прокурорът възложил проверката следва да 

контролира стриктно изпълнението на разпорежданията си. Седем дни 

преди изтичане на определения срок за приключване на проверката 

наблюдателните материали по преписката да се докладват от деловодителя 

на прокурора, който я е възложил. 

 

           5.Да се въведе организация  за изпълнение на Заповед № ЛС-

2403/15.06.2007г. на Главния прокурор, като по делата срещу неизвестен 

извършител наблюдаващият прокурор да изпраща на всеки 4 месеца 

напомнително писмо до разследващия орган за съобщаване на резултата  от 

издирването. По делата срещу известен извършител да се проверява на 

всеки три месеца първоначалното основание за спиране и ако то е 

отпаднало, наказателното производство незабавно да се възобновява. 
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           6.Административният ръководител на Районна прокуратура-Тетевен, 

в изпълнение т.15 от Указания изх. №55/14.02.2008г. на Зав.отдел 

„Досъдебно производство” при Върховна касационна прокуратура, да 

контролира работата по издирването и другите действия по спрените 

наказателни производства. 

            

          7.Уведомленията за постановени отказ за образуване на досъдебно 

производство по чл.213(1) НПК, както и тези по 244(3) НПК за спиране на 

досъдебното производство,   да бъдат изпращани до страните с препоръчана 

поща с обратна разписка или по друг начин, който да удостоверява 

връчването им, съгласно чл.178 НПК.  

           

           8.Да се предвидят мерки за повишаване ефективността на 

следствения надзор и подобряване координацията между прокуратурата и 

разследващите полицаи. 

 

           На основание чл.58(2) от Закона за съдебната власт, препоръките да 

се изпълнят в срок от 2(два) месеца, считано от датата на връчване на 

настоящия Акт за резултатите от извършената проверка, за което да бъде 

уведомен Инспекторатът към ВСС. 

          На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр  от 

настоящия  Акт за резултатите от извършена проверка да бъде връчен на 

административния ръководител на Районна прокуратура – гр.Тетевен. 

          На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок 

от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, може да 

се направят възражения пред Главния инспектор. 

           

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

1. Заповед № 173/21.10. 2008г. на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Отчетен доклад на РП – Тетевен за дейността през 2007г.; 

3.Аналитичен отчет  на дейността на  РП-Тетевен за първите шест месеца на 

2008г.; 

4.Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 2007г.; 

5.Справка № 1 по Организацията на административната дейност  през първото 

полугодие на 2008г.; 

            6.Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на преписките 

през 2007г.; 

            7.Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на преписките 

през първото полугодие на 2008г.; 

            8.Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на досъдебните 

производства през 2007г.; 

            9.Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на досъдебните 

производства през първото полугодие на  2008г.; 

            10.Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2007г.; 

            11.Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през първото полугодие на  

2008г.; 

            12.Заповед № 48/20.12.2007г. на Районния прокурор на РП-Тетевен за въвеждане 

в деловодството на РП-Тетевен на 2 бр.входящи дневници, считано от 01.01.2008г.; 
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            13.Заповед № 39/12.10.2007г. на Районния прокурор на РП-Тетевен относно 

разпределяне на преписките и делата чрез програмния продукт Law Choice; 

             14.Заповед № 34/09.06.2008г. на Районния прокурор на РП-Тетевен относно 

въвеждане на новата версия 3.0 на УИС, считано от 01.09.2008г.; 

             15.Заповед № 12/29.02.2008г. на Районния прокурор на РП-Тетевен относно 

определяне на прокурор от РП-Тетевен за осъществяване надзор и методическо 

ръководство върху ДП, свързани с посегателствата срещу горския фонд. 

             16.Заповед № 195/31.07.2007г. на Окръжния прокурор на ОП-Ловеч относно 

създаване на организация за активен прокурорски надзор по спрените досъдебни 

производства; 

             17.План за дейността на РП-Тетевен по надзора за законност, защита на 

обществения интерес и правата на гражданите за 2007г; 

             18.План за дейността на РП-Тетевен за 2008г.             

             19.Справка от РП-Тетевен относно влезли в сила оправдателни присъди през 

2007г.; 

             20.Справка относно постъпили оправдателни присъди на ТРС за 2007г. -

01.05.2008г. 

              21.Справка относно оправдателни присъди и върнати от съда дела 

              22.Справка за върнати от съда дела за 2008г. в РП-Тетевен 

 

 

 

ИЗГОТВИЛИ  АКТА: 

 

ИНСПЕКТОР: 

                             /ВАСИЛ ПЕТРОВ/  

 

 

ЕКСПЕРТ:    

     /МАРГАРИТА БОРИСОВА/ 

 

 

                                                           ЕКСПЕРТ: 

                                                                                        /ЮЛИАНА ХРИСТОВА/ 


