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АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- РУСЕ 
 

извършена за периода от 06. 10. 2008 г. до 10. 10. 2008 г. 
 

 

Основание на проверката - на основание чл.54 ЗСВ, Годишната програма 

на Инспектората към ВСС за 2008 г. и Заповед № 149/30. 09. 2008 г.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 2007 г. и 

първото полугодие на 2008 г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата от 

Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови проверки. 
 

I. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

1. Щатна осигуреност. 

Дейността на РП- Русе през 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. се 

осъществява от 24 прокурори, от които 8 прокурора са били командировани в 

ОП- Русе за повече от 1 месец през 2007 г., 1 прокурор е в отпуск по майчинство 

и 1 мл. прокурор е на обучение в НИП. През първото полугодие на 2008 г. от 

общия брой прокурори през годината са работили 23. 4- ма от общия брой са 

отсъствали повече от 1 месец, като двама са били командировани в ОП- Русе за 6 

месеца, 1 е в отпуск по майчинство и 1 в отпуск по болест. 
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Дейността на РП - Русе през 2007 г. се е подпомагала от общо 11 броя 

служители. През първото полугодие на 2008 г. дейността на РП- Русе се е 

подпомагала от общо 13 служители. 
 

2. Материална база. 

РП- Русе е настанена в съдебната палата, която се намира се в центъра на 

гр. Русе. Прокурорите разполагат със самостоятелни кабинети. Помещенията 

съответстват на функциите, които са възложени на орган на съдебната власт. 
 

3. 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 Р България 

и съответните указания на Върховна касационна прокуратура. Отбелязват се 

своевременно всички факти и обстоятелства. Организацията на работа на 

деловодството по воденето на книгите е на добро ниво. Общият брой на книгите, 

регистрите и дневниците, които се водят е 50. От тях 26 са водени на основание 

ПОДАПРБ, 5 по указание на ВКП и 19 по собствена преценка, които улесняват 

работата на прокурорите и администрацията. Всички са на хартиен носител. 

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. 

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. 

Въведени са деловодни електронни програми. На електронен носител е 

въведена информация по образуването и движението на преписките. В 

изпълнение на Заповед № ЛС-3051/ 18. 07. 2007 г. на Зам. Главния прокурор при 

ВКП от 01. 09. 2007 г. е въведена Унифицирана информационна система на ПРБ. 

В изпълнение на Заповед № ЛС- 3020/ 16. 07. 2007 г. на Зам. Главния прокурор 

при ВКП от 17. 09. 2007 г. в РП-Русе се въвеждат данни за всяко наказателно 

производство, образувано от прокурора в Единната информационна система за 

противодействие на престъпността. 

Съществуват проблеми в организацията на работата при изпращане и 

връчване на прокурорски актове на чужденци с постоянно местожителство извън 

България, които в много случаи са пострадали от престъпления. Поради 

близостта с Румъния престъпленията с участието на чужди граждани е по- голям 

брой в сравнение с другите прокуратури във Великотърновския апелативен 

район. 
 

4. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 
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Веществените доказателства се съхраняват в метален шкаф в стаята на „ 

Архива". Веществените доказателства се описват в книга, въведена през 1950 г. 

Създадена е комисия за проверка на веществените доказателства, която извършва 

годишна инвентаризация. Веществените доказателства се описват, съхраняват и 

предават съгласно въведените правила. 
 

II. Проверка на организация по образуването и движението на 

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

В хода на проверката беше изискана справка за индивидуалната 

натовареност на прокурорите в РП- Русе във връзка с правомощието им по 

решаване на прокурорски преписки за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. 

През 2007 г. общият брой на преписките е 5389, от които 4896 

новообразувани и 493 останали от предходни години. През този период 

прокурорите са решили общо 4995 преписки, от които по 3481 са постановени 

откази за образуване на досъдебно производство, 416 са изпратени по 

компетентност на други органи и по 1094 са образувани досъдебни производства. 

За същия период пред ОП- Русе са обжалвани 141 отказа за образуване на 

досъдебно производство, като 115 от тях са потвърдени и 26 отменени. 

През първото полугодие на 2008 г. общият брой на преписките е 2530, от 

които 2125 новообразувани и 405 останали от предходни години. През този 

период прокурорите са решили общо 2062 преписки, от които по 1356 са 

постановени откази за образуване на досъдебно производство, 196 са изпратени 

по компетентност на други органи и по 510 са образувани досъдебни 

производства. За същия период пред ОП- Русе са обжалвани 34 отказа за 

образуване на досъдебно производство, като 27 от тях са потвърдени и 7 

отменени. 

^Преписките са разпределени равномерно между прокурорите, като се 

отчита и тяхната индивидуална специализация. Констатира се средна 

натовареност на прокуратурата. 

От образуваните през 2007 година преписки 354 са останали нерешени в 

едномесечния срок. От тях нерешени в едномесечния срок са 

245 броя, нерешени в тримесечния срок с разрешение на административния 

ръководител са 109 броя, нерешени в тримесечния срок без разрешение няма, 

както и такива с разрешение на Главния прокурор или без негово разрешение. От 

преписките образувани в предходни години 7 са останали нерешени. Основна 

причина за това е обжалване постановленията на РП-Русе, тяхната отмяна от ОП- 

Русе и свързаното с това изпълнение на задължителните указания на 

горестоящия прокурор, както и сложността на конкретната преписка. 

От образуваните през първото полугодие на 2008 година преписки 

нерешени са останали 380. От тях нерешени в едномесечния срок са 268 броя, 

нерешени в тримесечния срок с разрешение на административния ръководител 

са 112 броя, нерешени в тримесечния срок без разрешение няма, както и такива с 

разрешение на Главния прокурор или без негово разрешение. От преписките 

образувани в предходни години 17 са останали нерешени. Изготвена е справка на 
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нерешените преписки, достоверността на която беше проверена на място. Като 

основна причината за това се очертава липсата на координация между 

прокуратурата и полицията- неизпълнение на указания, неизпращане на 

преписката в прокуратурата в срок, отменени откази за образуване на досъдебно 

производство, провеждането на допълнителни проверки поради непълно 

изпълнение на указанията на наблюдаващия прокурор. 

* Въпреки напомнителните писма на РП- Русе, съотвените полицейски 

служители не считат за необходимо да отговорят на писмата или да докладват 

извършената проверка. Следва да се постави въпроса достатъчни ли са взетите 

мерки- чрез изпращане на напомнителни писма или следва да се предприемат и 

други мерки. 

Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство се изпращат 

на жалбоподателите съгласно изрично указание в самия акт на прокурора по 

пощата с обикновено писмо. Води се специална книга, в който се отразява датата 

на изпращане на постановлението. 
 

 

III. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП- Русе, на основание чл.54, ал.1, т.2 от ЗСВ. 
 

В хода на проверката бе изискана подробна справка отразяваща 

индивидуалната натовареност на прокурорите във връзка с образуването, 

движението и приключването на досъдебните производства. Справката отразява 

състоянието на прокуратурата за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. 

Наблюдаваните досъдебни производства през 2007 г. са били общо 36212, 

от които 3427 са образувани през проверявания период, като по 281 от тях 

разследването е проведено от следовател и 3146 от дознател. 660 наблюдавани 

досъдебни производства са образувани в предходни години. 32 125 досъдебни 

производства са били прекратени по давност, които са били спрени от предходни 

години. 

Приключените досъдебни производства през 2007 г. от разследващ орган и 

решени през проверявания период са общо 35 292 броя. Неприключени 

досъдебни производства от разследващия орган в сроковете по чл. 234 от НПК са 

772 броя, от които 760 са образувани през проверявания период и 12 в предходни 

години. 

Получените досъдебни производства и нерешени от наблюдаващия 

прокурор над 1 месец за 2007 г. са общо 7. Причините за това са свързани с 

натовареността на прокурорите, значително завишения брой на наблюдаваните и 

решени преписки, ползването на отпуск и допълнителната служебна 

ангажираност по надзорите. 
 

През 2007 г. са внесени 113 искания за определяне на мярка за 

неотклонение „Задържане под стража", от които 99 са уважени, 14 неуважени. 

През същия период са внесени 2 искания в съда за вземане на обезпечителни 

мерки по чл. 73, ал. 3 от НПК, които са уважени. 
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През 2007 г. наказателните производства на специален отчет съгласно т. 5 

от Заповед № ЛС- 2184/ 30. 05. 2007 г. на Главния прокурор са 70 броя. От тях 29 

са приключили с обвинителен акт, 5 са спрени, 18 са прекратени, 14 са внесени 

със споразумение и 4 с предложение по чл. 78а от НК. В съда са внесени 17 

искания за използване на специални разузнавателни средства, които са уважени. 

През 2007 г. прокурорите от РП- Русе са изполвали правомощията си по 

чл. 242, ал. 2 от НПК, като по 19 досъдебни производства са изпратили на 

разследващия орган да отстрани допуснатите процесуални нарушения и 17 са 

отстранени от наблюдаващия прокурор. * Координацията в работата на 

наблюдаващите прокурори и дознателите 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. В тази връзка също се констатираха трудности поради 

изключителната натовареност и текучеството в дознателския апарат. 

През 2007 г. са спрени общо 1212 наказателни производства, от които 1039 

срещу неизвестен извършител и 173 - срещу известен. 

През същата година са възобновени 178 наказателни производства, от тях 

образувани в предходни години 115 и 63 през проверявания период. В голямата 

си част последните дела са прекратени поради изтекла абсолютна давност за 

наказателно преследване, което се отразява на общия брой прекратени дела от 

прокурорите. 
 

През 2007 г. са прекратени 33127 наказателни производства. 10 от 

постановленията са обжалвани пред съда, като 4 от тях са отменени. Пред по - 

горестоящата прокуратура са обжалвани 8 постановления, от които 7 са 

отменени и 1 потвърдено. 

Наблюдаваните досъдебни производства през първото полугодие на 2008 

г. са били общо 2373, от които 1356 са образувани през проверявания период, 

като по 15 от тях разследването е проведено от следовател и 1381 от дознател. 

844 наблюдавани досъдебни производства са образувани в предходни години. 

133 досъдебни производства са били прекратени по давност, които са били 

спрени от предходни години. 

Приключените досъдебни производства през първото полугодие на 2008 г.. 

от разследващ орган и решени през проверявания период са общо 1620 броя. 

Неприключени досъдебни производства от разследващия орган в сроковете по 

чл. 234 от НПК са 611 броя, от които 607 са образувани през проверявания 

период и 4 в предходни години. 

Получените досъдебни производства и нерешени от наблюдаващия 

прокурор над 1 месец за първото полугодие на 2008 г. са общо 10. 

* Причините за това са свързани с допълнителната служебна ангажираност 

по надзорите, оттегляне на предложение за споразумение от защитниците и 

ползване на отпуск. 

През първото полугодие на 2008 г. са внесени 51 искания за определяне на 

мярка за неотклонение „Задържане под стража", от които 48 са уважени, 3 
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неуважени. През същия период са внесени 3 искания в съда за вземане на 

обезпечителни мерки по чл. 73, ал. 3 от НПК, които са уважени. 

През първото полугодие на 2008 г. наказателните производства на 

специален отчет съгласно т. 5 от Заповед № ЛС- 2184/ 30. 05. 2007 г. на Главния 

прокурор са 13 броя. От тях 2 са приключили с обвинителен акт, 3 са спрени, 8 са 

прекратени. В съда няма внесени искания за използване на специални 

разузнавателни средства през този период. 

През първото полугодие на 2008 г. прокурорите от РП- Русе са използвали 

правомощията си по чл. 242, ал. 2 от НПК, като по 24 досъдебни производства са 

изпратили на разследващия орган да отстрани допуснатите процесуални 

нарушения и 9 са отстранени от наблюдаващия прокурор. 

През първото полугодие на 2008 г. са спрени общо 628 наказателни 

производства, от които 555 срещу неизвестен извършител и 73 - срещу известен. 

През същата година са възобновени 106 наказателни производства, от тях 

образувани в предходни години са 59 и 47 през проверявания период. 
 

През първото полугодие на 2008 г. са прекратени 527 наказателни 

производства. 11 от постановленията са обжалвани пред съда, като 5 от тях са 

отменени и 6 потвърдени. Пред по- горестоящата прокуратура са обжалвани 3 

постановления, от които 2 са отменени и 1 потвърдено. 
 

На произволен принцип беше извършена проверка на Д 1193/ 2007 г. С 

постановление от 14. 11. 2007 г. е образувано досъдебно производство за 

престъпление по чл. 343, ал.1, б. „Б", пр.2 от НК. На 16. 01. 2008 г. е направено 

искане за удължаване на срока. Срокът е удължен с 4 месеца, считано от 15. 01. 

2008 г. от ОП- Русе. На 15. 04. 2008 г. с постановление на наблюдаващия 

прокурор са възложени допълнителни следствени действия по искане на 

обвиняемия. С постановление от 12. 05. 2008 г. дознанието е иззето от 

определения дознател, тъй като последният не е в състояние да приключи 

разследването. На 26. 05. 2008 г. дознанието е получено в РП- Русе. С 

постановление от 10. 06. 2008 г. делото е внесено в съда с мотивирано 

постановление за прилагане на 78а от НК. Образувано е НАХД № 1482/ 2008 г. 

на PC- Русе, насрочено за 09. 10. 2008 г. В съдебно заседание се е явил 

наблюдаващия прокурор. 

На произволен принцип беше извършена проверка на спрени досъдебни 

производства срещу известен извършител: 

ДП № 1043/ 2008 г., Д 181/ 2008 г., спряно с постановление от 20. 

05. 2008 г. Причина за спирането е продължително отсъствие на 

единствен свидетел очевидец. Преписка № 2317/ 2007 г., Д- 1048/ 

2007 г. На 02. 07. 2007 г. е възложена предварителна проверка за 

срок от 30 дни. Образувано е на 09. 10. 2007 г. срещу известен 

извършител. Срокът на разследването е удължен от ОП- Русе с 2 

месеца, считано от 09. 12. 2007 г. Срокът на разследване е удължен 

с нови 2 месеца, считано от 09. 02. 2008 г. Досъдебното 

производство е спряно с постановление от 21. 04. 2008 г. Причина 
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за спирането е продължително отсъствие на единствен свидетел 

очевидец обявен за издирване с телеграма № 19430/ 11. 04. 2008 г. 

Пострадалият от престъплението не уведомен за спирането на 

наказателното производство на основание чл. 244, ал. 3 от НПК. 

Преписка № 2298, Д 783/ 2007 г., спряно с постановление на 15. 04. 

2008 г. Образувано на 12. 07. 2007 г., направено е искане за 

удължаване на срока на 12. 09. 2007 г., който е удължен считано от 

13. 09. 2007 г. С ново искане срокът на разследване е удължен с 2 

месеца считано от 13. 11. 2007 г. Искането на прокурора за 

удължаване на срока е от 17. 11. 2007 г. 

*От направената проверка по изброените досъдебни производства, 

образувани срещу известен извършител се установи, че по тях няма 

изпратени напомнителни писма съобразно Заповед № ЛС- 2403 от 15. 06. 

2007 г. на Главния прокурор. Когато се налага удължаване на срока на 

разследване не се спазва чл. 234, ал. 4 от НПК, а именно искането да бъде 

направено не по- късно от 15 дни от преди изтичане на сроковете по чл. 

234, ал.1 и 2 от НПК. Причина за това в повечето случаи е недобрата 

координация между разследващите полицаи и прокурора, изразяваща се в 

несвоевременно докладване на прокурора на извършените действия по 

разследването и необходимостта от удължаване на сроковете. 

На произволен принцип беше извършена проверка на: - ДП № 10/ 

2008 г. Наказателното производство е прекратено с постановление от 14. 

08. 2008 г. Препис от постановлението е разпоредено да се изпрати на 

пострадалите. Към момента на проверката по преписката няма приложени 

доказателства за връчване/ обратна разписка/. 

-Д 809/ 2007 г. Наказателното производство е образувано с постановление 

от 20. 07. 2007 г. На 20. 09. 2007 г. е направено предложение за удължаване на 

срока. Искането до ОП- Русе е от 25. 09. 2007 г. На 01. 10. 2007 г. ОП- Русе е 

удължила срока със 2 месеца считано от 25. 09. 2007 г. С постановление от 07. 

12. 2007 г. е изпратено до ОДП-Русе. Направено е ново искане за удължаване на 

срока от 07. 01. 2008 г., считано от 29. 11. 2007 г. Производството е приключило 

с постановление от 12. 06. 2008 г. за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по 78а от НК. 

-Д 99/ 2008 г., ПД 527/ 08 г., пр. 5662/ 2007 г. по описа на РП- Русе. 

Досъдебното производство е образувано с постановление от 11. 02. 2008 г., даден 

е срок от 60 дни. На 25. 03. 2008 г. е направено предложение за удължаване на 

срока поради фактическа и правна сложност на делото. На 28. 03. 2008 г. ОП- 

Русе се е произнесла, като е удължила срока с два месеца, считано от 11. 04. 2008 

г. На 06. 06. 2008 г. е съставен обвинителен акт. 

-Д 322/ 2008 г. Образувано е с постановление от 22. 04. 2008 г. С 

постановление от 05. 08. 2008 г. внесено в съда с предложение за освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а 

от НК. 
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Беше извършена проверка на забавените преписки и върнати от съда 

преписки. Причината за това е отразена в Справка №4, достоверността, на която 

беше проверена на място. 
 

Приключилите досъдебни производства през 2007 г. с обвинителен акт са 

общо 465. От тях- 277 по образувани през 2007 г. досъдебни производства и 188- 

от предходни години. Приключилите досъдебни производства през първото 

полугодие на 2008 г. с обвинителен акт са общо 206 броя. От тях по образувани 

през 2008 г. досъдебни производства-42 броя и 164 в предходни години. 

* Съотношението между наблюдавани наказателни производства за 2007 

г.- 36212, образувани наказателни производства през годината - 3427, спрени -

1212, прекратени - 33127 и внесени с обвинителен акт - 465 за прокуратурата 

сочат към тенденция на намаляване резултатността от разследването. Тенденция, 

която се установява и в другите прокуратури, проверени в рамките на плановата 

проверка. 
 

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

ал.1,т.2 ЗСВ 
 

1. Наказателно- съдебен надзор. 
 

От внесените 465 обвинителни акта през 2007 г. са приключили в съдебна 

фаза общо 335. От тях с осъдителна присъда са завършили 175 броя, 9 с 

оправдателни, 68 с осъдителни присъди по чл. 371 и сл. от НПК и 83 със 

споразумения в хода на съдебното следствие. Внесени са 292 броя споразумения 

за решаване на делото в досъдебното производство. От тях са одобрени 236, а 16 

са неодобрени. 40 от споразуменията не са бил разгледани към края на отчетния 

период. 

Срещу осъдителните присъди са подадени 29 броя протести, от които 9 са 

уважени, 5- неуважени и 15 не са разгледани. Срещу постановените 

оправдателни присъди са подадени 9 протеста, като 2 от тях са уважени, 5 

неуважени и 2 неразгледани. 
 

В PC -Русе прокуратурата е внесла 292 броя споразумения за решаване на 

делото в досъдебно производство, от тях 236 са одобрени от съда и 16 

неодобрени. 40 от внесените споразумения не са били разгледани към края на 

отчетния период. 
 

Предложения по чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК са 

внесени общо 178 броя през 2007 г., от които към края на 2007 г. от съда са 

решени 167, като по 159 от тях предложението на прокурора е уважено, 4 са 

оправдателните решения и 4 върнати от съда. 

Прокурорите от РП- Русе са участвали общо в 1590 съдебни заседания по 

наказателни дела. 



9 

 

Прекратените и върнати от съда дела на РП- Русе са общо 11, от които 

8 с разпореждане и 3 с определение след даване ход на съдебното следствие. 

Изискана беше подробна справка за прекратените и върнати от съда наказателни 

дела. 
 

От внесените 206 обвинителни акта през първото полугодие на 2008 г. в 

съдебна фаза са решени общо 155 броя. От тях с осъдителна присъда са 

завършили 91 броя, 2 с оправдателни, 28 с осъдителни присъди по чл. 371 и сл. 

от НПК и 30 със споразумения в хода на съдебното следствие. 

Внесени са 190 броя споразумения за решаване на делото в досъдебното 

производство. От тях са одобрени 158, а 9 са неодобрени. 23 от споразуменията 

не са бил разгледани към края на отчетния период. 

Срещу осъдителните присъди са подадени 2 броя протести, които не са 

разгледани. Срещу постановените оправдателни присъди са подадени 2 протеста, 

като 1 от тях е уважен и 1 не е разгледан. 
 

В PC -Русе прокуратурата е внесла 190 броя споразумения за решаване на 

делото в досъдебно производство, от тях 158 са одобрени от съда и 9 неодобрени. 

23 от внесените споразумения не са били разгледани към края на отчетния 

период. 
 

Предложения по чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК са 

внесени общо 40 броя през първото полугодие на 2008 г., от които са решени 29, 

като по 29 от тях предложението на прокурора е уважено. 

Прокурорите от РП- Русе през първото полугодие на 2008 г. са участвали 

общо в 949 съдебни заседания по наказателни дела. 
 

Прекратените и върнати от съда дела на РП- Русе са общо 10, от които 

9 с разпореждане и 1 с определение след даване ход на съдебното следствие. 
 

2. Организация по изпълнение на наказанията 
 

През 2007 г. са приведени в изпълнение 640 присъди, по 4 от присъдите 

изпълнението на наказанието е отложено. 

През първото полугодие на 2008 г. са приведени в изпълнение 412 

присъди, по 2 от присъдите изпълнението на наказанието е отложено. 

3. Гражданско-съдебен надзор. 
 

През 2007 г. прокурорите от РП- Русе са участвали в 257 граждански дела. 

Общият брой на съдебните заседания по граждански дела с участие на прокурор 

е 276. Предявени граждански искове от прокурор няма. Решенията по 2 

граждански дела са обжалвани от прокурора. 
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През първото полугодие на 2008 г. прокурорите от РП- Русе са участвали в 

42 съдебни заседания по граждански дела. Общият брой на гражданските дела с 

участие на прокурор е 14. 
 

Въз основа на извършената проверка се налагат следните 

КОНСТАТАЦИИ: 

1. РП- Русе работи при добри условия и при голяма индивидуална 
натовареност на прокурорите и съдебните служители, включително и на 
административния ръководител. 

2. Проверката констатира, че всички книжа са водени редовно и съгласно 
изискванията на Правилника за организацията и дейността на администрацията 
на прокуратурата на Р България и съответните указания на ВКП. 

3. Въведени са допълнителни регистри и дневници по инициатива на 
административния ръководител с цел по-добро администриране на 
прокуратурата. Въведена е електронна система, която улеснява прокурорите при 
спазване на сроковете. 

 

4. Липсва добра координация между РП- Русе и органите на 

полицията. Не се изпълняват своевременно указанията на прокурорите по 

неприключилите преписки. 

5. Проверените прокурорски актове отговарят на изискванията на НПК - 

притежават всички реквизити и са мотивирани. Натовареността не се отразява 

съществено на качеството на работата, предвид незначителния брой отменени 

актове и оправдателни присъди. 

6. Съотношението между наблюдавани наказателни производства-2217, 

образувани наказателни производства през годината- 546, спрени -328, 

прекратени- 1429 и внесени с обвинителен акт- 125 за прокуратурата сочат на 

тенденция към намаляване резултатността от разследването. Тенденция, която се 

установява и в другите прокуратури, проверени в рамките на плановата 

проверка. 

На основание чл.58(2) от ЗСВ, Инспекторатът към ЗСВ дава следните 

ПРЕПОРЪКИ: 
 

1. Да се подобри координацията между разследващите полицаи и 

прокуратурата. 
 

2. Да се предприемат мерки за редовно изпращане на напомнителни 

писма по спрените наказателни производства съобразно 

Заповед № ЛС- 2403/ 15. 06. 2007 г. на Главния прокурор с цел 

засилване резултатността на разследването. 

3. Административният ръководител на РП- Русе да изготви анализ на 
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причините за нерешените преписки, образувани в предходни 

години. 

4. Да се създаде необходимата организация за спазване на сроковете по 

чл. 234, ал. 4 от НПК. 

5. Административният ръководител  на  РП-  Русе  да  контролира 

работата по издирването и другите действия по спрените 

наказателни производства в изпълнение на т. 15 от Указания на 

ВКП- Изх. № 55/ 14. 02. 2008 г. 

6. Постановленията за спиране и прекратяване на наказателното 

производство да се връчват по реда, предвиден в чл. 178 и 

следващите от НПК. 
 

На основание чл.58(2) от ЗСВ, 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 ЗСВ, екземпляр от настоящия Акт за резултати от 

извършена проверка да бъде връчен на административния ръководител на 

Районна прокуратура-гр. Русе. 

На основание чл.58(3) от ЗСВ, 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 № 149/30. 09. 2008 г. на Главния инспектор; 

2. Справка №1 по организацията на образуването и движението на 

преписките на РП - Русе за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. 

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

досъдебните производства на РП - Русе за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. 

4. Справка №3 по организацията на съдебния надзор за 2007 г. и първото 

полугодие на 2008 г. 

5. Справка № 4 по организацията на административната дейност за 2007 г. 

и първото полугодие на 2008 г. 
 

 

 

ИЗГОТВИЛИ АКТА: 
 

 

ИНСПЕКТОР: 

ВАСИЛ ПЕТРОВ 
 



12 

ЕКСПЕРТ:  

Юл. ХРИСТОВА 

 
ЕКСПЕРТ: 

М. БОРИСОВА 


