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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

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

 

 

 

      ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА    

ПЛОВДИВСКИ  АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН 

 

 

 

АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИ  ОТ ПЛАНОВА  ПРОВЕРКА 

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДИМИТРОВГРАД 

 

извършена в периода от 08.10.09г.  до 09.10.09г. 

 

 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 271/29.09.2009 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. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови 

проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на годишния - отчетен доклад за 2008г. и отчетния доклад за първото 

шестмесечие на 2009г. на Районна прокуратура-Димитровград, изискване и 

предоставяне от РП-Димитровград на 4 бр. справки, относно: организацията 

на административната дейност на прокуратурите /справка №1/, организацията 

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

образуването и движението на досъдебните, бързи и незабавни производства 

/справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/. Справките 
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включват данни за 2008г.и първото шестмесечие на 2009г., както и отразяват 

индивидуалната натовареност на прокурорите за същия период. Справките 

съдържат информация за основните показатели, по които ще бъде извършена 

проверката. 

Получените материали бяха задълбочено проучени и анализирани от 

проверяващия екип, определен в заповедта на Главния инспектор. 

 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

1. Щатна осигуреност. 

 

Дейността на РП–Димитровград е предвидено по щат да се осъществява 

от 6 прокурори. През проверявания период дейността се е осъществявала от 4 

прокурори. Има 2 незаети щатни бройки за прокурори – зам. районен 

прокурор -1бр. и прокурор – 1бр.  

Прокурорите в РП–Димитровград се подпомагат от 7 броя  служители. 

Няма незаети щатни длъжности за служители. 

 

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

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре и отговарят на 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура, като 17 от 

книгите се водят на хартиен носител, а на електронен носител се водят 10. 

При направената проверка са констатира, че не се води самостоятелен 

Дневник на преписките, по които се възлагат предварителни проверки,  в 

който да се вписва номера на  преписката, прокурорът, който е възложил 

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

постановлението, така, както се изисква според Указание № 281/08.12.2006г. 

на Главния прокурор на Република България. Постановленията за възлагане 

на предварителни проверки се съхраняват в отделна папка при изпращането 

им в РУ МВР – Димитровград. При просрочването на срока, указан за 

извършване на проверката, към постановленията се прилагат напомнителни 

писма до РУ – МВР Димитровград. Когато преписката бъде върната в РП- 

Димитровград, постановлението се изважда от папката. 
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При проверката на Описните книги на следователя и органите на 

дознанието се установи, че не се попълва редовно графа „дата на свършване 

на разследването” и графа „ колко дни е траело разследването” / пр.пр. 

1462/2007г., пр.пр. 45/2009г пр. пр. 47/2009г. пр.пр. 242/2008г пр. пр. 

541/2008г./. 

В Дневника на досъдебните производства, спрени срещу неизвестен 

извършител, не се попълва редовно графата „дата на изтичане на давността”. 

От 01.10.2009г. е въведена вътрешна разносна тетрадка, в която се 

отразява движението на преписките и делата между прокурорите и 

деловодството, което се осъществява срещу подпис. 

От прегледа на Присъдната книга се установи, че същата се води 

редовно от конкретно определен съдебен служител. 

В РП – Димитровград, според изискванията на ВКП, е въведен 

Дневник на делата, взети на специален надзор. 

 

3.Информационно обслужване, статистика и анализ. 
 

През 2008г. РП – Димитровград е работила с три информационни 

деловодни програми: „Law Choice”,  УИС и програма за генериране на 

ЕИСПИ номера,  предоставени от ВКП. 

Прокурорите в РП - Димитровград при осъществяване на своята 

дейност ползват правно информационни програми „Апис” и „Сиела”. 

          Организацията на дейността по водене на статистиката е съобразно 

указанията на ВКП. Административният ръководител издава съответната 

заповед, която се изпълнява от прокурор и служител по надзори, като данните 

се съхраняват и на хартиен носител. 

Периодичната информация, която се предоставя на ВКП с цел 

обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, 

се подготвя и изпраща своевременно. Провеждат се работни съвещания във 

връзка с постъпили указания от ВКП , АП и ОП във връзка с промени в 

законодателството, издават се заповеди по повод изготвянето на 

статистически данни, отчети и други. 

 

4.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата в РП-Димитровград. 

 

Със заповед № 28/12.10.2007г., считано от 15.10.2007г., е въведено 

електронното разпределение на преписките и делата, съобразно поредността  

на постъпването им, чрез програмния продукт „Law Choice”. За работа с 

програмата е определен съдебен служител и негов заместник в случай на 
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отсъствие. С цитираната заповед са определени процентите на натовареност 

на прокурорите по отделните видове надзори. В изпълнение на указанията, 

дадени от ОП – Хасково в резултат на комплексната ревизия на дейността на 

РП – Димитровград през 2008г., е издадена заповед № 24/29.09.2009г. на 

административния ръководител на РП-Димитровград, с която се разпореждат 

промени в натовареността между отделните прокурори с цел постигне на 

равномерност, която до този момент е била нарушена. Най-натоварени са 

били прокурорите  Атанас Палхутев и Огнян Гълъбов, който факт се 

установява и от получените в ИВСС Справки №№ 2-4. 

Протоколите за избор на наблюдаващ прокурор се съхраняват в отделна 

папка.  

При проверката не бяха установени отклонения от този принцип. 

  

  5.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

     Книгата за веществени доказателства се води стриктно. В нея се 

описват ВД, номер на ДП, дата на получаването им в прокуратурата, 

обвиняемо лице, на кого се предават срещу подпис и печат. В отделна папка 

се подреждат приемателно – предавателните протоколи, двустранно 

подписани. Веществените доказателства се съхраняват в архива на 

прокуратурата, на отделни рафтове, като същите са описани, съобразно 

изискванията на ПОДАПРБ. 

    Със заповед № 44/30.12.2008г. на административния ръководител на 

Районна прокуратура – Димитровград е разпоредено създаване на комисия, 

която да извърши проверка на веществените доказателства, постъпили в РП 

през 2008г. и съхранението на останали такива от минали периоди. В 

заповедта е указано комисията в срок до 06.01.2009г. да изготви протокол за 

своята работа в изпълнение на задачата. Установено бе, че комисията е 

изпълнила възложената й задача.  

 

 6.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

 Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организацията и дейността на прокуратурата за 2008г. са 44 на брой, от които 

по указание на Главния прокурор – 9 броя, и за първото полугодие на 2009г. 

са 12 на брой, от които по указание на Главния прокурор – 2 броя. 

 За 2008г. и първото полугодие на 2009г. няма наложени наказания от 

административния ръководител, няма предложения за поощрения и 

предложения за налагане на дисциплинарни наказания. 
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         По инициатива на административния ръководител и по разпореждания 

/указания/ на други органи на съдебната власт за 2008г. са извършени 20 

проверки , а за първото полугодие на 2009г. – 10 проверки.  

         От Окръжна прокуратура–Хасково е извършена комплексна планова 

ревизия за дейността на РП-Димитровград през 2008г., като констатациите 

от същата бяха предоставени  за сведение на проверяващия екип на ИВСС.  

 

         Забележка: Към Акта е приложена  Справка № 1, изготвена от РП-

Димитровград, относно организацията на административната дейност.  

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

През 2008г. прокурорите са работили по 679 бр. преписки, от които 625 

бр. новообразувани и 54 бр. образувани в предходни години. Решени са общо 

628 бр. преписки. Отказите да бъде образувано досъдебно производство са 214 

бр. От тях обжалвани са 32 бр. От обжалваните, потвърдени са общо 26 бр., а 

отменени общо 6 бр. Необжалвани са общо 182 бр. преписки.  

През 2008г. са образувани 314 досъдебни производства, изпратени по 

компетентност 100 бр. От образуваните през 2008г. са останали нерешени 51 

бр. преписки, от тях нерешени в едномесечен срок - 44бр., нерешени в 

тримесечен срок с разрешение на административния ръководител – 2 бр. 

преписки, нерешени в тримесечен срок без разрешение – 4 бр.преписки, 

нерешени в шестмесечен срок без разрешение – 1бр. преписка. Нерешени над 

шестмесечен срок няма. 

Няма останали нерешени преписки, образувани в предходни години. 

Няма преписки на специален надзор. 

Възлагането на проверки по преписките при всички случаи става с 

постановление. Указанията, които са дават от прокурорите са подробни, като 

се мотивира необходимостта и основанието за възлагането на проверката. 

Дават се срокове до тридесет дни. Служител от деловодството следи за 

сроковете по проверките и докладва на наблюдаващия прокурор изтичането 

им и необходимостта от изготвяне на напомнителни писма при просрочването 

им. В изпълнение на заповед № ОП – 5 /29.04.2005г. на ОП – Хасково, 

ежемесечно се изготвя и изпраща в ОП справка за броя на просрочените 

преписки, възложени към съответната дата. В справката се посочва входящият 

номер на преписката, дата на възлагането й, възложител, наблюдаващ 

прокурор, номер на преписката в РПУ и служител на РПУ, първоначално 

определения срок за приключване на преписката, връщане за допълнителна 
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проверка, искане за продължаване срока на проверката и взети мерки  

/напомнителни писма/. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки:  

 

Пр.пр. №1331/2008г. е образувана с постановление от 19.11.2008г. на 

Огнян  Гълъбов – прокурор при РП – Димитровград, с което е възложено на 

РУ МВР – Димитровград извършване на проверка. В постановлението са 

дадени конкретни указания за изпълнение , като е определен срок за 

извършване на проверката 15 дни. С писмо от 12.12.2008г. от РУ МВР – 

Димитровград е изпратена преписката, ведно със справка от извършената 

проверка. Преписката е заведена в РП – Димитровград на 16.12.2008г. С 

постановление от 17.12.2008г. прокурор Огнян Гълъбов е отказал да образува 

досъдебно производство на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е връчен на заинтересованото лице, за което към преписката 

е приложена разписка. В постановлението за отказ да се образува 

наказателно производство  е указан  7 – дневен срок за обжалване. 

 

Пр.пр. № 936/2008г. С постановление от 04.08.2008г. Атанас Палхутев –

прокурор при РП – Димитровград, е възложил на РПУ – Димитровград 

извършване на проверка. В постановлението са дадени указания и срок за 

извършване на проверката от 15 дни. С писмо от 04.12.2008г. от РПУ – 

Димитровград   е изпратена справка, ведно с материалите от извършената 

проверка. С постановление от 29.12.2008г. прокурор Палхутев е отказал да 

образува досъдебно производство на основание чл.213, ал.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 

от НПК. Препис от постановлението е връчен на жалбоподателя срещу  

разписка. По преписката няма продължаване на срока за извършване на 

проверката съгласно Указанията на Главния прокурор. 

 

Пр.пр. №  1112/2008г. е образувана на 29.09.2008г. по повод справка от 

извършена проверка  от РПУ – Димитровград, изпратена на 24.09.2008г. С 

мотивирано постановление от 20.10.2008г. Бойко Живков – прокурор при РП – 

Димитровград е отказал да образува ДП на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

Препис от постановлението е връчен на жалбоподателя, срещу разписка. В 

постановлението за отказ да се образува наказателно производство  е 

указан   7 – дневен срок за обжалване. 
 

Пр.пр. № 1057/ 2008г. С постановление от 16.09.2008г. Розалин  

Трендафилов – Районен прокурор на РП – Димитровград  е възложил на РПУ – 

Димитровград  извършване на проверка. Дадени са  указания и е определен 
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срок от 20 дни. С писмо от 25.11.2008г. от РПУ – Димитровград е изпратена 

справка относно извършената проверка, ведно с материалите по преписката. 

Преписката е заведена в РП – Димитровград на 27.11.2008г. С постановление 

от 22.12.2008г. прокурор Трендафилов е отказал да образува досъдебно 

производство на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е връчен на жалбоподателката, за което по преписката е 

приложена разписка.  Извършването на проверката е просрочено, няма 

продължаване на срока. В постановлението за отказ да се образува 

наказателно производство  е указан   7 – дневен срок за обжалване. 
 

Пр. Пр.№ 346/2009г.  С постановление от 23.03.2009г. прокурор Атанас 

Палхутев е възложил извършването на проверка на РУ – МВР – Димитровград. 

Дадени са указания и срок за извършване от 15 дни. С писмо от 07.04.2009г. от 

РУ МВР – Димитровград са изпратени материалите по преписката, ведно със 

справка от извършената проверка. Преписката е постъпила в РП – 

Димитровград на 09.04.2009г. С постановление от 29.04.2009г. прокурор 

Палхутев е отказал да образува досъдебно производство на основание чл.24, 

ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е връчен на жалбоподателя 

срещу разписка. На 14.05.2009г. РП – Димитровград е изпратила преписката, 

ведно със жалба срещу постановлението за отказ от образуване на ДП в ОП – 

Хасково. С постановление от 21.05.2009г. ОП – Хасково е потвърдила 

постановлението на РП – Димитровград от 29.04.2009г. С постановление  от 

17.06.09г. АП – Пловдив  е потвърдила, като обосновано и законосъобразно 

постановлението на ОП – Хасково. 

 

Пр.пр. № 514/2009г.  е образувана на 29.04.2009г. по повод извършена 

проверка от РУ МВР – Димитровград, изпратена на 29.04.2009г. С 

постановление от 29.04.2009г. Огнян Гълъбов – прокурор при РП – 

Димитровград е отказал да образува ДП на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

В постановлението е указано, че същото подлежи на обжалване в 7 – 

дневен срок пред ОП – Хасково. Препис от постановлението е връчен на 

жалбоподателя срещу разписка.  

 

Пр. пр. № 623/2009г., прокурор Бойко Живков. Преписката е постъпила 

в РП – Димитровград на 27.05.2009г. от РУ МВР – Димитровград. Решена е  с 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 05.06.2009г. 

На същата дата е изпратено съобщение до жалбоподателката с указание, че 

постановлението подлежи на обжалване пред ОП – Хасково. 
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Пр. пр. 242/2009г., Районен прокурор Трендафилов. С постановление от 

01.04.2009г. е възложена проверка на Началника на РУ МВР – Димитровград, 

като е определен срок от 15 дни. Преписката е върната ведно със справката в 

РП на 29.04.2009г.На 22.05.2009г.е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство.Указана е възможността за обжалване в 7–дневен срок от 

получаване на постановлението пред ХОП. На 22.05.2009г. е изпратено 

съобщение до жалбоподателя. С писмо № 1030/23.06.2009г. ХОП е поискала 

преписката във връзка с жалба. На 25.06.2009г. преписката е изпратена в ХОП. 

На 08.07.2009г. ХОП с постановление е потвърдила отказа на РП за образуване 

на ДП. 

 

Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство се 

съобщават на заинтересованите лица чрез връчване на съобщение от 

призовкар, по пощата, за което по НП се прилага обратна разписка, или 

чрез общината(кметството). Установено бе, че по същия начин се 

връчват  и съобщенията до страните при спиране или прекратяване 

наказателното производство. 

 

Проверяващият екип на ИВСС споделя становището на ОП – 

Хасково, отразено в констатациите от извършената комплексна ревизия 

на дейността на РП – Димитровград през 2008г., че при неспазване на 

установените срокове по проверките от РУ –МВР Димитровград 

прокурорите не следва да се ограничават само до изпращане на 

напомнителни писма, а при необходимост да търсят намесата на 

ръководството на съответното РПУ и дори дисциплинарна отговорност 

на служителя, който не се е съобразил с указанията на прокурора. 

Констатирано бе, че в някои от постановленията за отказ да се 

образува наказателно производство се дават указания за възможност за 

обжалване пред по –горестоящата прокуратура в 7 –дневен срок от 

връчване на съобщението. Считаме, че определянето на срок за 

обжалване на този вид постановления  не е съобразено с разпоредбата на 

чл.213, ал.2 от НПК, която не предвижда ограничение в срока, в който 

може да се иска отмяна на постановлението по чл.213, ал.1 от НПК.  

         При извършената проверка не бяха установени случаи на 

просрочване при решаването на преписките от прокурорите. 
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         Забележка: Към Акта е приложена Справка № 2,  изготвена  от РП- 

Димитровград, по организацията на образуването и движението на 

преписките, отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите.  

 

ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на 

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

т.2 ЗСВ. 

 

През 2008г. прокурорите от РП – Димитровград са наблюдавали общо 

2187бр. досъдебни производства, в т.ч. възобновени и прекратени по давност 

дела. От тях, образувани през проверявания период са 658бр. досъдебни 

производства, образувани в предходни години 1529бр. досъдебни 

производства. Приключени ДП от разследващ орган са 906бр. и решени от 

прокурор през 2008г. в предвидените в НПК срокове - 2041бр. в т.ч. 

възобновени и прекратени по давност дела. Неприключени от разследващ 

орган в сроковете по чл.234 от НПК - 120 бр. ДП, които са образувани през 

проверявания период и 7бр. ДП образувани в предходни години /към справка 

№ 3 е приложен списък на тези дела/. 

 

Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК за 2008г. са 

извършени общо по 38 ДП, от които 19бр. ДП са изпратени на разследващ 

полицай и по 19 бр. ДП действията са били извършени от прокурор. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр.пр. № 504/2009г., ДП 227/2009г. На 11.05.2009г. с постановление на 

прокурор Гълъбов е преобразувано БП в такова, по което разследването да се 

извърши по общия ред, като е определен срок за провеждането му до 

22.05.2009г. На 08.06.2009г. от РПУ – Димитровград е изпратено в РП – 

Димитровград ДП с мнение за предаване на съд. Към делото е приложен 

протокол за предявяване на ДП от 10.06.2009г. подписан от прокурор Гълъбов. 

На същата дата делото е изпратено до РС – Димитровград със споразумение по 

чл.381 от НПК. Налице е просрочване на разследването с 16 дни. 

 

Пр.пр. № 217/2009г. на РП – Димитровград. Досъдебното производство 

е образувано на 25.02.2009г. с постановление на Атанас Палхутев – прокурор 

при РП – Димитровград срещу ИИ за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.2, 

вр.чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК. В постановлението са дадени конкретни 

указания за изпълнение. На основание чл.212, ал.3 от НПК на 29.01.2009г. в 

РУ МВР – Димитровград е започнато ДП срещу същия извършител за 
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престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.18, ал.1 от НК. / пр.пр. № 121/2009г. 

на РП – Димитровград /. С постановление от 11.03.2009г. прокурор Палхутев 

е обединил двете досъдебни производства. С писмо от 20.03.2009г. РУ МВР е 

изпратила ДП с мнение за „повдигане на обвинение”. Същото е заведено в РП 

– Димитровград на 23.03.2009г. На 08.04.2009г. в РС – Димитровград е внесен 

обвинителен акт. С разпореждане от 10.04.2009г. на съдия докладчик от РС – 

Димитровград съдебното производство е било прекратено поради допуснати 

съществени процесуални нарушения при предявяване на обвинението и е 

върнато в РП – Димитровград за допълнително разследване и изпълнение на 

дадените указания. С постановление от 21.04.2009г. прокурор Палхутев  на 

основание чл.242, ал.2 от НПК е изпратил досъдебното производство на РУ 

МВР – Димитровград за изпълнение на дадените указания в срок от 22 дни. С  

писмо от 27.04.2009г. делото е изпратено от РУ МВР – Димитровград с 

изпълнени указания. Същото е заведено в РП – Димитровград на 28.04.2009г. 

На 29.04.2009г. РП – Димитровград е внесла обвинителен акт в РС – 

Димитровград срещу обвиняемото лице. 

 

Пр.пр. № 1395/2008г. е образувана по повод съобщение от РУ МВР – 

Димитровград за започнато на 04.12.2008г. ДП на основание чл.212, ал.3 от 

НПК срещу НИ за престъпление по чл.216, ал.1 от НК. С писмо от 

29.01.2009г. разследващият полицай при РУ МВР – Димитровград е направил 

предложение до РП – Димитровград за продължаване срока на разследване по  

делото с два месеца /предложението за продължаване срока за разследване 

по ДП е направено несвоевременно, чл.234, ал.4 от НПК/. На 29.01.2009г. 

прокурор Трендафилов е направил искане до ОП – Хасково за продължаване 

срока на разследване с 2 месеца, считано от 04.02.2009г. С писмо от 

04.02.2009г. на основание чл.234, ал.3 от НПК ОП – Хасково е продължила 

срока за разследване по досъдебното производство с два месеца, считано от 

05.02.2009г. С писмо от 08.04.2009г. делото е изпратено от РУ МВР – 

Димитровград с мнение за спиране. Същото е заведено в РП – Димитровград 

на 09.04.2009г. С постановление за възлагане на отделни действия по 

разследването от 28.04.2009г. на основание чл.46, ал.2, т.1,вр. чл.196, ал.1, т.6, 

вр.чл.227, ал.3 от НПК прокурор Трендафилов е изпратил досъдебното 

производство на разследващия орган с указание да бъдат предявени 

материалите по разследването на пострадалото лице. Указан е срок - 

разследването да приключи до 06.05.2009г. С писмо от 07.05.2009г. 

досъдебното производство е изпратено от РУ МВР – Димитровград с мнение 

за спиране. Същото е заведено в РП – Димитровград на 13.05.2009г. С 

постановление от 15.05.2009г. прокурор Трендафилов е спрял наказателното 

производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Препис от 
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постановлението е изпратен на пострадалия, за което по делото е приложена 

разписка. 

 

Пр.пр. № 947/2007г. е образувана в РП- Димитровград на 06.08.2007г. 

по повод получено съобщение от РПУ – Димитровград за започнато на 

05.08.2007г. досъдебно производство на основание чл.212, ал.3 от НПК срещу 

ИИ за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК. С писмо от 27.09.2007г. водещият 

разследването е направил предложение до РП – Димитровград за 

продължаване срока на разследване с 2 месеца /предложението за 

продължаване на срока за разследване е направено несвоевременно,  

чл.234, ал.4 от НПК/. На същата дата прокурор Стоянова е направила искане 

до ОП – Хасково за продължаване срока за разследване по досъдебното 

производство с два месеца. С писмо от 02.10.2007г. ОП – Хасково на 

основание чл.234, ал.3 от НПК е удължила срока за разследване на делото с 

още два месеца, считано от 05.10.2007г. С писмо от 19.11.2007г. водещият 

разследването е направил предложение до РП – Димитровград за 

продължаване срока за разследване по делото с още два месеца. На 

21.11.2007г. прокурор Стоянова е направила искане до ОП – Хасково за 

продължаване срока на разследване по досъдебното производство с още два 

месеца. С писмо от 27.11.2007г. на основание чл.234, ал.3 от НПК ОП – 

Хасково е удължила срока за разследване по досъдебното производство с още 

два месеца. С писмо от 13.02.2008г. делото е изпратено от РПУ – 

Димитровград с мнение за предаване на съд на обвиняемото лице /налице е 

просрочване от 8 дни /. С постановление от 15.02.2008г. прокурор Стоянова, 

на основание чл.46, ал.2, т.1 и т.2, вр. чл.242, ал.2 от НПК е изпратила делото 

на водещия разследването за отстраняване на допуснато процесуално 

нарушение – неизпълнение на задължението по чл.226, ал.1 от НПК и за 

изпълнение да дадените указания – легализиране на документи на български 

език за нуждите на производството. Даден е срок делото да бъде приключено 

до 22.02.2008г. С писмо от 05.03.2008г. делото е изпратено в РП – 

Димитровград с мнение за предаване на съд на обвиняемото лице / установи 

се просрочване на разследването по ДП с 11 дни/. С постановление от 

25.02.2008г. наказателното производство частично е прекратено спрямо 

лицето, срещу което първоначално е било започнато, поради липса на 

субективен елемент при осъществяването на престъпния състав по чл.172б, 

ал.1 от НК. На 10.03.2008г. срещу лицето привлечено в качеството на 

обвиняем, на основание чл.247, ал.1, т.1 от НПК в РС – Димитровград е 

внесен обвинителен акт. 

 



12 

 

          През 2008г. са образувани 141 бързи производства. От тях, 

приключени в срока по чл.356, ал.5 от НПК - 86бр., приключени в срока по 

чл.357, ал.1, т.5 от НПК – 2 бр., постановено разследването да се извърши по 

общия ред – 52 бр. 

За същия период са образувани 3 незабавни производства, от които 2 

бр. са приключени в срока по чл.362, ал.5 от НПК, а по 1 бр. е постановено 

разследването да се извърши по общия ред. 

През 2008г. са спрени общо 375 НП, от които срещу неизвестен 

извършител 316 бр., спрени срещу известен извършител – 59 бр. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Спрени срещу неизвестен извършител : 

 

Пр.пр.299/2008г., ДП №164/2008г. по описа на РПУ – Димитровград. 

Наблюдаващ прокурор О. Гълъбов. На 05.03.2008г. е образувано ДП. 

Разследването по ДП е приключило и същото е постъпило в РП на 07.05.2008г. 

На 05.08.2008г. е постановено спиране на НП срещу неизвестен извършител на 

основание чл.244, ал.1,т.2 от НПК. В постановлението е указано, че същото 

подлежи на обжалване в 7 –дневен срок, съобщено е чрез връчване. До 

днешна дата няма изпращани напомнители писма но РПУ –

Димитровград, съобразно указанията на ВКП. 

 

Пр.пр. №196/2008г. ДП 106/2008г. по описа на РПУ – Димитровград. 

Наблюдаващ прокурор А. Палхутев. На 09.05.2008г. е постановено спиране на 

НП, като са дадени указания до разследващия орган : „ Срок – до един месец, 

след което делото да се изпрати за възобновяване”. Постановлението е 

съобщено на страните. Няма други данни за движение по делото. 

 

Пр.пр.№ 575/2008г. ДП № 327/2008г. по описа на РПУ –Димитровград. 

Наблюдаващ Районен прокурор Трендафилов. На 30.06.2008г. е постановено 

спиране на НП. Постановлението е съобщено. Няма изпращани 

напомнители писма но РПУ –Димитровград, съобразно указанията на 

ВКП. 

 

Пр. пр. 313/2008г. ДП № 26/2008г. по описа на РПУ – Димитровград. 

Наблюдаващ прокурор – Живков. На 20.05.2008г. НП е спряно. 

Постановлението е съобщено на заинтересованото лице. Няма изпращани 

напомнители писма до РПУ –Димитровград, съобразно указанията на 

ВКП. 
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Наблюдателните преписки по делата спрени срещу неизвестен 

извършител се съхраняват в канцеларията на РП – Димитровград. 

Не се констатира през проверявания период по тях периодично да са 

изпращани писма до органа по разследването съгласно указание № 

55/14.02.2008г. на ВКП. 

Административният ръководител на Районна прокуратура - 

Димитровград сподели с проверяващия екип на ИВСС, че е постигнато 

споразумение с Началника на РПУ – Димитровград по тези дела да не се 

изпращат напомнителни писма, като при установяване извършителя на 

деянието разследващият орган да уведоми незабавно прокурора. В РП – 

Димитровград е имало около 7000 спрени досъдебни производства срещу 

неизвестен извършител, което очевидно е продиктувало необходимостта от 

подобно решение. 

 

Спрени дела срещу известен извършител : 

 

Пр.пр. № 126/2001г. ДП 158/2001г. На 23.02.2001г. е разпоредено от 

Районния прокурор – Трендафилов започване на полицейско производство. На 

20.03.2003г. е постановено спиране на наказателното производство, поради 

това, че не е издирено лицето Т. Т. На 25.11.2005г. НП е възобновено поради 

това, че Т. Т. е издиран според съобщението от МВР. Междувременно е 

постановена забрана за напускане на пределите на РБългария на лицето Т.. На 

06.04.2006г. е изготвена справка от РДВР – Хасково, от която е видно, че Т.е 

на територията на РБългария, но е сменил адреса си. На 11.04.2006г. е 

постановено спиране на наказателното производство, поради неиздирване на 

извършителя. На 17.04.2006г. РП е изпратила писмо до РПУ – Димитровград, с 

което се указва да се обяви лицето за ОДИ, като е определен срок от 10 дни. 

От РПУ – Димитровград не е постъпил отговор, както и няма данни да се 

предприети някакви действия в изпълнение указанията на прокурора. От 

страна на наблюдаващия прокурор няма запитване какви действия се 

предприети. На 07.05.2008г. е изпратено ново писмо от РП до РПУ, на което е 

отговорено на 02.06.2008г., че лицето не е издирено. На 13.04.2009г. 

наблюдаващият прокурор е изпратил напомнително писмо до РПУ – 

Димитровград. По делото няма данни за номера на телеграмата, с която лицето 

е обявено за ОДИ. На 29.04.2009г. е постъпил отговор от РПУ, че лицето не е 

издирено. В резултат на извършената проверката от екипа на ИВСС, 

производството по делото бе възобновено на 09.10.09г. и лицето бе обявено 

за ОДИ. 
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Пр.пр. № 1483/2006г. ДП 150/2007г. Наблюдаващ прокурор – Палхутев. 

На 08.02.2007г. е образувано наказателно производство срещу Н. Б. за 

престъпление по чл.210, ал.1, т.5, вр.чл.209, ал.1 от НК. На 22.05.2007г. е 

постановено спиране на НП, тъй като е установено, че пострадалият е 

напуснал пределите на РБългария, а неговият разпит е наложителен. 

Постановено е делото да се изпрати на РПУ – Димитровград за издирване на 

пострадалия С., като при завръщането му в страната делото да се изпрати за 

възобновяване. На 22.11.2007г. делото е възобновено поради постъпило писмо 

№ 150/23.10.2007г от РПУ – Димитровград, от което е видно, че 

местонахождението на лицето е установено. На 22.01.2008г. е изготвено 

заключително постановление с мнение за спиране поради това, че не е 

разпитан пострадалия С. в качеството на свидетел и не се е явил и обвиняемия 

Б. На 10.03.2008г. НП е спряно. На 18.03.2008г. е постъпило писмо № 150 на 

РПУ – Димитровград, че е установено местонахождението на Н. Б.. На 

19.03.2008г. е постановено възобновяване на наказателното производство. На 

24.04.2008г. е изпратено напомнително писмо от прокурор Палхутев до РПУ. 

На 08.05.2008г. с писмо, след доклад, подписано от прокурор Палхутев, са 

дадени указания до разследващия орган. Изрично е указано разследващият 

орган да поиска удължаване срока на разследване по делото. На 10.05.2008г. 

наблюдаващия прокурор е направил искане до ХОП за продължаване срока на 

разследване. На 14.05.2008г. е постъпило писмо № 883/14.05.2008г. на ХОП за 

удължаване срока на разследване с два месеца, считано от 20.05.2008г. На 

25.08.2008г. е постановено спиране на НП за издирване на Б. и други лица. На 

15.10.2008г. е възобновено наказателното производство, поради издирване на 

лица, които следва да бъдат разпитани като свидетели. На 19.01.2009г. НП е 

спряно поради възникнала необходимост от разпит на свидетел, който не е бил 

открит.В описаните по–горе постановления за спиране на наказателното 

производство не са посочени телеграмите, с които лицата са били 

обявени за ОДИ. 

 

През 2008г. в РП – Димитровград са били прекратени общо 1382 

досъдебни производства. От тях, обжалвани пред съда общо 6 бр., от които 2 

бр. са отменени, а 4 бр. са потвърдени. Обжалвани пред по–горестояща 

прокуратура няма, като и няма служебно отменени. 

Прекратени поради изтекла давност са 1152бр. досъдебни производства. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр.пр.№88/2009г. на РП–Димитровград. С постановление от 

23.01.2009г. Атанас Палхутев – прокурор при РП – Димитровград е образувал 
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досъдебно производство срещу НИ за престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от 

НК. В постановлението не е посочен срок за провеждане на разследването. В 

хода на проведеното разследване е установен извършителят на 

инкриминираното деяние. Същият е привлечен в качеството на обвиняем и 

спрямо него с определение от 27.01.2009г. е взета МН „Задържане под 

стража”. С  определение от 03.02.2009г.  ОС – Хасково е отменил 

определението на РС – Димитровград и спрямо обвиняемия е взета МН 

„Парична гаранция” в размер на 1500 лева. Със заключително постановление 

от 24.03.2009г. досъдебното производство е изпратено в РП – Димитровград с 

мнение за  прекратяване, предвид заключението на СПЕ, че обвиняемият към 

момента на извършване на деянието не е разбирал свойството и значението на 

постъпките си и да ги ръководи. С постановление от 25.03.2009г. прокурор 

Палхутев е  изпратил досъдебното производство в РУ МВР – Димитровград, 

като е указал на водещия разследването да предяви досъдебното 

производство на обвиняемия в срок от 10 дни. С мотивирано постановление 

от 06.04.2009г. наказателното производство е прекратено на основание чл.24, 

ал.1, т.1, вр.чл.33, ал.1 от НК. Препис от постановлението е връчен на 

заинтересованото лице срещу разписка.  

 

Пр.пр.№766/2009г. на РП – Димитровград. С постановление от 

03.04.2009г. Бойко Живков – прокурор при РП - Димитровград е образувал 

ДП срещу НИ за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С писмо от 28.05.2009г. 

от РУ – МВР – Димитровград делото е изпратено с мнение за прекратяване. С 

постановление от 27.06.2009г прокурор Б. Живков е прекратил наказателното 

производство на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

Препис от постановлението за прекратяване е връчен на жалбоподателя 

срещу разписка. 

 

Пр.пр.№1261/2009г. на РП – Димитровград. С постановление от 

06.01.2009г. Р. Трендафилов – Районен прокурор на РП – Димитровград е 

образувал ДП срещу НИ за престъпление по чл.235, ал.1 от НК. 

Разследването по ДП е възложено на РУ МВР – Димитровград. С писмо от  

06.03.2009г. досъдебното производство е изпратено с мнение за прекратяване. 

Същото е заведено в РП – Димитровград на 06.03.2009г. С мотивирано 

постановление от 24.03.2009г. прокурор Трендафилов е прекратил 

наказателното производство на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е връчен срещу разписка на заинтересованото ЮЛ. 

 

Пр.пр. №106/2009г. на РП – Димитровград. Досъдебното производство 

е образувано на 27.01.2009г. на основание чл.212, ал.3 от НПК с извършен 



16 

 

оглед на местопроизшествие срещу НИ за престъпление по чл.127, ал.1 от 

НК. С писмо от 27.03.2009г. делото е изпратено от РУ МВР – Димитровград с 

изразено мнение за прекратяване на наказателното производство. Делото е 

заведено в РП – Димитровград на 30.03.2009г. С постановление от 

31.03.2009г. прокурор Огнян Гълъбов е прекратил наказателното 

производство на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е връчен срещу разписка на заинтересованите лица. 

 

От прегледа на делата не се констатираха прекратени 

производства, по които да е нямало произнасяне по веществени 

доказателства или по мерки за неотклонение. 

Не се констатира просрочване на срока за решаване на делата от 

прокурор, но както е констатирала и плановата ревизия от ОП – 

Хасково, в някои случаи се наблюдава изчакване от прокурорите на 

последния ден от срока по чл.242, ал.2 от НПК. 

В постановленията за прекратяване, в съответствие със закона, се 

указва възможността за обжалването им пред съответния 

първоинстанционен съд от заинтересованите лица в 7 – дневен срок от 

получаване на преписа. Постановленията се съобщават на 

заинтересованите лица, чрез призовкар, по пощата с обратна разписка 

или, чрез кмета на съответното населено място. 

 

През 2008г. са възобновени  30 бр. наказателни производства, 

образувани през проверявания период, и 1249 бр. образувани в предходни 

години / в т.ч. възобновени и прекратени по давност дела/. 

 

През проверявания период са изготвени 159 предложения от 

разследващите органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за 

продължаване срока за разследване, които изцяло са уважени.  

Направени са 159 искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследване до по- горестоящата прокуратура, които изцяло са 

уважени. 

Направено е 1 искане до Главния прокурор на РБългария, което е 

уважено. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

ДП № 100/2008г. по описа на РПУ – Димитровград. Наблюдаващ – 

Районен прокурор Трендафилов. На 06.02.2008г. е постановено образуване на 

НП срещу неизвестен извършител по чл. 172б, ал.1 от НК. На 26.03.2008г. е 
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постъпило предложение от дознател за удължаване на срока за разследване с 

два месеца, което е мотивирано. На 27.03.2008г. е изготвено искане до ОП – 

Хасково. Същото е уважено с писмо от 31.03.2008г., входирано в РП – 

Димитровград на 02.04.2008г. На основание чл.9, ал.2 от НК, на 02.07.2008г. е 

постановено прекратяване на НП поради явна незначителност на 

обществената опасност на деянието. Постановлението е съобщено по 

надлежния ред. 

 

Пр.пр.83/2008г. ДП №38/2008г. по описа на РПУ – Димитровград. 

Наказателното производство е образувано на 20.01.2008г. за престъпление по 

чл.152, ал.3, вр.ал.1, т.2 от НК. На 11.03.2008г. е продължен срокът на 

разследване с два месеца, т.е. до 20.05.2008г. Изготвено е мотивирано искане 

за удължаване на срока с нови два месеца. С писмо от 17.05.2008г. на ХОП 

искането е уважено, т.е. до 20.07.2008г. На 22.07.2008г. е постановено 

спиране на НП, поради неустановяване на местонахождението на 

пострадалата. На 23.07.2008г. на основание чл. 244, ал.1,т.3 от НПК 

производството е възобновено. На 30.09.2008г. е постановено спиране. На 

23.10.2008г. е постановено възобновяване на наказателното производство. С 

постановление от 11.12.2008г. производството по делото е прекратено на 

основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК.  

 

Пр.пр.№108/2008г.,ДП№59/2008г.наРПУ – Димитровград.Наблюдаващ 

прокурор А.Палхутев. На 11.03.2008г. е изготвено искане от дознател за 

удължаване срока за разследване, искането от прокурора до ХОП е от 

12.03.1008г. за удължаване на срока за разследване, считано от 25.03.2008г. 

Същото е уважено с писмо от 17.03.2008г. На 25.06.2008г. е изготвен 

обвинителен акт. По делото няма данни същото да е докладвано съгласно 

разпоредбата на чл.226, ал.1 от НПК. 

 

При прегледа на делата се установи, че като цяло се спазват 

разпоредбите на чл.234, ал.3 и ал.4 от НПК. Исканията за продължаване 

на срока за разследване са мотивирани. 

 

През 2008г. не са внесени искания в съда за вземане на обезпечителни 

мерки, по реда на чл.73, ал.3 от НПК. 

 

През проверявания период няма наказателни производства взети на 

специален надзор. Извършената ревизия от ОП –Хасково за 2008г. не е 

установила производства, които да отговарят на критериите за вземане на 

„СН”. 
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 Забележка: Към Акта е приложена изготвена  от РП – 

Димитровград Справка № 3 по организацията на образуването и 

движението на досъдебните производства, отразяваща и индивидуалната 

натовареност на прокурорите . 

  

ІV. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

          1.Наказателно-съдебен надзор. 

 

През 2008г. са внесени общо 288 бр. обвинителни актове в РС- 

Димитровград, от които 181бр. по образувани ДП през 2008г. и 107бр. по 

образувани ДП в предходни години.  

Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове през 2008г. са 16бр., 

от тях върнати с разпореждане на съда -8бр., върнати с определение на съда- 

5бр., върнати с решение на Хасковски окръжен съд -3бр.  

Решените от съда дела по обвинителен акт през 2008г. са общо 289 бр.От 

тях, 162 осъдителни присъди по общия ред, от тях, 5 протестирани, от които 2 

протеста – уважени и 3 – неуважени. Броят на оправдателните присъди по 

общия ред е 3, от тях 3 – протестирани, от които 1 протест е неуважен и 2 

протеста са неразгледани.  

Броят на осъдителните присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК / чл.371 

и сл. от НПК/ е 84, от тях 3 са протестирани, от които 1 протест е уважен, а 2 

не са уважени. 

Броят на споразуменията в хода на съдебното следствие е 19. 

През 2008г. са внесени в съда общо 51 споразумения по реда на чл.381 и 

сл. от НПК. Всичките споразумения са одобрени от съда. 

През проверявания период в съда са внесени 32 предложения по реда на 

чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл.78а от НК. Общия брой на 

решените от съда предложения е 28, от тях уважени -27 и 1 оправдан. 

Участие на прокурори в съдебни заседания по наказателни дела през 

2008г. – 616. 

 

На случаен принцип бяха проверени обвинителни актове, извънсъдебни 

и съдебни споразумения, предложения по чл.78а от НК, върнатите от съда 

дела за доразследване, оправдателните присъди и изготвените протести. 

Спазват се законоустановените срокове за внасяне на прокурорските 

актове в съда. Обвинителните актове, като цяло, съдържат реквизитите 
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посочени в чл.246 от НПК. Проверяващият екип от ОП – Хасково в хода на 

проверката на дейността на РП – Димитровград е установил, че при изготвяне 

на обвинителните актове се допускат известни неточности. Така например, 

като основание за внасяне на обвинителния акт в съда се е посочвал чл.242, 

ал.1 от НПК, което е неправилно. Тази разпоредба посочва всички видове 

правомощия на прокурора при решаване на делото. В акта за констатации на 

ОП – Хасково се посочва, че основанието за внасяне на обвинителен акт се 

намира в чл.246, ал.1, вр.чл.46, ал.1 от НПК. Проверяващият екип на ИВСС 

установи, че по някои дела, като основание за внасяне на обвинителния акт се 

сочи разпоредбата на чл.247, ал.1, т.1 от НПК / пр.пр. 108/2008г. по описа на 

РП – Димитровград, ДП 59/2008г. по описа на РПУ – Димитровград/. 

Прегледаните споразумения съдържат всички реквизити, съгласно 

чл.381, ал.5 от НПК. Същите се съхраняват в отделна папка. По правило 

споразуменията се съгласуват с административния ръководител. Към всяко 

едно е приложена резолюция с текст „ Споразумението е законосъобразно.Да 

се впише в регистъра на споразуменията”. Би следвало да се постави 

въпросът, доколко тази практика е съобразена с изискванията на закона. 
Със заповед № 2/ 30.01.2008г. на административния ръководител на РП –

Димитровград, издадена в изпълнение на заповеди на АП – Пловдив, е 

наредено в РП – Димитровград да се създадат досиета на всяко върнато от 

съда за допълнително разследване дело и за всяко дело, по което е постановена 

оправдателна присъда. Такива досиета са създадени, като се съхраняват при 

административния секретар. Досието на върнато от съда дело представлява 

папка, в която се съдържа: внесения в съда обвинителен акт, акта на съда за 

връщане / определение, разпореждане, решение/, писмено становище на 

прокурора за причините за връщане на делото и протокол от комисия в състав 

- районен прокурор и двама прокурори, в който е отразено тяхното становище 

по върнатото дело. Бяха проверени всички досиета за 2008г. и 2009г., 

констатира се, че в повечето случаи становищата на прокурорите от РП – 

Димитровград са, че делата са върнати неправилно от съда.  

Бяха проверени всички досиета на оправдателните присъди за 2008г. и 

първото полугодие на 2009г. Същите са окомплектовани съгласно посочената 

по-горе заповед на административния ръководител.  

Подадените от прокурорите при РП – Димитровград протести се 

съхраняват в отделна папка. Проверката установи, че същите са мотивирани, а 

когато са подадени като бланкетни, към тях са изготвени подробни 

допълнителни писмени изложения, които се прилагат към ПД. 
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2. Организация по изпълнение на наказанията. 

 

През 2008г. са приведени в изпълнение 140бр. присъди, от които 

неприведена присъда в срок -1бр. Няма отлагания на изпълнението на 

наказанието. Липсват случаи на неоснователно задържане над срока на 

присъдата. Този надзор е възложен на прокурор Живков, който стриктно и 

професионално изпълнява задълженията си.  

 

3.Гражданско - съдебен надзор. 

 

 През 2008г. броят на гражданските дела с участието на прокурор е 9, 

като по всичките дела е участвал прокурор Гълъбов. Няма предявени 

граждански искове от прокурор, както и няма обжалвани съдебни решения от 

прокурор. За всяко гражданско дело се съставя отделно досие. 

 

     На случаен принцип бяха проверени : 

 

     Искова молба, изготвена от прокурор Огнян Гълъбов с правно 

основание чл.75, ал.1, т.1, вр.чл.74, ал.1 от СК, с изх № 788/01.07.2009г. По 

исковата молба е образувано гражданско дело № 508/2009г. по описа на РС – 

Димитровград. Постановено е решение от 24.09.2009г., с което е уважен 

предявения от РП – Димитровград иск. 

 

     Искова молба изготвена от прокурор Огнян Гълъбов с правно 

основание чл.75, ал.1, т.2 от СК, с изх. № 1424/12.12.2008г. По исковата 

молба е образувано гражданско дело № 1164/2008г. по описа на РС – 

Димитровград. Постановено е решение от 19.03.2009г., с което е уважен 

предявения от РП – Димитровград иск. 

 

    Със заповед № 3/04.02.2008г. на административния ръководител на РП 

–Димитровград е определен прокурор Гълъбов да осъществява надзор на 

производствата по чл.235, и чл.236 от НК.              

    Със заповед № 38/06.11.2008г. на административния ръководител на 

РП- Димитровград прокурор Гълъбов е определен да се явява задължително, 

като представител на ответника – Прокуратура на РБ в производствата по 

делата по ЗОДВПГ, извън задължителното участие, като контролираща 

страна по чл.10, ал.1 от ЗОДВПГ на прокурорите участващи в съответните 

дела. При отсъствие на прокурор Гълъбов, тази защита се осъществява от 

прокурор Палхутев, при негово отсъствие преписката се докладва на 

административния секретар за определяне на друг прокурор.  
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    Прокурор Огнян Гълъбов осъществява и съдебния надзор за законност 

на административните актове, надзор за законност в защита на обществения 

интерес и правата на гражданите. 

 

V. Проверка на противоречива съдебна практика  на основание 

чл.54,ал.1,т.4 от ЗСВ. 

 

 

От анализа на върнатите за допълнително разследване дела е видно, че с 

най - голям дял  - 9бр. от общо 24бр за 2008г. и първото полугодие на 2009г, 

са тези срещу интелектуалната собственост – по чл.172б, ал.1 и ал.2 от 

НК.  

 На проверяващия екип на ИВСС бе представен протокол от 

03.07.2009г. относно проведено съвместно съвещание между прокурорите от 

РП – Димитровград и съдиите от РС – Димитровград. Тема на съвещанието е 

бил анализ на върнатите за допълнително разследване наказателни 

производства през първото полугодие на 2009г и обсъждане на 

противоречива съдебна практика, както и необходимост от законодателни 

промени. Един от съставите на съда приема настъпването на значителни 

вредни последици по критериите и методологията на изчисляването им 

съгласно чл.76, ал.1, т.2 от Закона за марките и географските означения, като 

имуществени такива, а другите състави, че се осъществява само състава на 

чл.172б, ал.1 от НК, като тази практика била налагана от ОС – Хасково в 

отменителните решения. Прокурорите застъпват становището, че когато 

имуществените вреди, изчислени по посочената методология осъществяват 

критериите на „големи размери” и „особено големи размери ”, според 

Тълкувателно решение № 1 /1998г., заедно с другите неимуществени вредни 

последици се осъществява състава на чл.172б, ал.2 от НК.  

Магистратите са стигнали до общо мнение, че трябва да се приеме 

тълкувателно решение, което да доведе до уеднаквяване на практиката, кога 

са налице „значителни вредни последици” за състава на чл.172б, ал.2 от 

НК. 

 

 

 

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – 

Димитровград Справка № 4 по организацията на  съдебния надзор, 

отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите.  
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Въз основа на  извършената проверка се налагат следните: 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

1.В РП – Димитровград е създадена добра организация на работата на 

прокурорите и служителите от помощно–административния персонал. 

Създадени са отлични материално-битови условия за работа. 

 

2.РП – Димитровград работи в състав от прокурори, които притежават 

необходимата квалификация и професионално–делови качества. Необходимо 

е участие от тяхна страна в повече обучителни мероприятия -  курсове и  

семинари, особено в насока законодателство на Европейския съюз. 

 

          3.Аналитичната и статистическата дейност е в прекалено голям обем, 

което отклонява прокурорите и съдебните служители от тяхната същинска 

дейност. /този извод е относим и за дейността на другите проверени от 

ИВСС прокуратури/ 

 

4.Районният прокурор осъществява постоянен контрол върху дейността 

на  прокурорите и служителите в РП – Димитровград. 

 

5.През 2008г. и през първото шестмесечие на 2009г. прокурорите от РП 

– Димитровград са работили в намален състав, което е довело до 

извънредната им натовареност. 

 

6.Като цяло, деловодни книги и регистри са водени редовно и съгласно 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на прокуратурата на Република България и съответните 

указания на Върховна касационна прокуратура. Записите в тях са 

извършвани редовно и правилно. 

 

          7.Веществените доказателства се описват, съхраняват и предават 

съгласно въведените правила с ПОДАПРБ. 

 

8.Всички преписки се решават в едномесечен срок от прокурора. 

 

9.Съществуват проблеми със срочността на извършваните проверки по 

преписките. 
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          10.Срочността на решаване от прокурора е била за всички досъдебни 

производства до един месец. Изготвените прокурорски актове отговарят на 

изискванията на НПК. Наблюдателните преписки по неприключилите 

досъдебни производства се водят добре. 

 

          11.Изготвените обвинителни актове като цяло съдържат реквизитите на 

чл.246 от НПК. 

 

          12.Прокурорите от РП - Димитровград полагат усилия за анализиране 

на причините за връщане на делата от съда за допълнително разследване и за 

преодоляване на този проблем. 

 

          13.Изготвените от прокурорите протести са мотивирани, придружени с 

допълнителни съображения, след запознаване с мотивите на присъдите. 

 

14.Като правило, присъдите се привеждат в изпълнение веднага, или 

най-късно на следващия ден след разпределянето на преписката на 

прокурора, отговарящ за този надзор. Проблеми при изпълнение на 

наложените с присъди наказания създават липсата на актуални данни за 

предходните осъждания и друга предварителна информация относно 

правното положение на осъдените. Установеният режим за адресна 

регистрация в страната не спомага при изпълнение на присъдите. 

 

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

необходимо да даде следните 

  

ПРЕПОРЪКИ: 

 

          1. Съдебните деловодители да вписват всички данни във водените от 

тях регистри и дневници, съобразно предвидените  графи. 

 

          2.Да бъде въведен Дневник на предварителните проверки, съобразно 

Указание № 281/08.12.2006г. на Главния прокурор на Република България. 

 

          3.Да се създаде организация за стриктно изпълнение на Указание № 

281/08.12.2006г.на Главния прокурор при извършване на проверки; да се 

завиши контрола на прокурорите по възложените от тях проверки, 

включително и относно спазването на регламентираните срокове. 
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4.1. Наблюдаващите прокурори да провяват по-голяма активност при 

упражняване на ръководство и контрол над досъдебното производство с цел 

подобрение срочността и качеството на дейността по разследването на 

престъпленията; 

4.2. Своевременно да указват на разследващите органи извършването 

на необходимите следствени действия. 

 

5.Наблюдаващите прокурори да съблюдават стриктно спазването  

разпоредбите на чл.219, ал.1 от НПК и чл.226, ал.1 от НПК от 

разследващите органи и изискват от тях да им бъдат докладвани делата на 

съответния етап, в който се намират, като доказателства за извършения 

доклад и за дадените от прокурора указания се прилагат към 

наблюдателното производство.   

  

          6.Административният ръководител на РП-Димитровград, в изпълнение 

на т.15 от Указания изх. №55/14.02.2008г. на Зав. Отдел  „Досъдебно 

производство” при ВКП, да контролира работата по издирването и другите 

действия по спрените наказателни производства. 

  

          7. Наблюдаващите прокурори да постановяват спиране на досъдебното 

производство само ако са извършени всички действия по разследването и са 

извършени всички действия по издирване на неразкритите извършители, 

съответно на ненамерени или укриващи се обвиняеми, като доказателства за 

тези действия се прилагат по делото. 

 

          Срок за изпълнение на препоръките – 30 дни. 

 

          В изпълнение на разпоредбата на чл.58(4) от Закона за съдебната власт, 

Административният ръководител на Районна прокуратура – Димитровград 

следва да уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръките в 

указания срок.   

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

настоящия  Акт за резултати от извършена проверка да бъде връчен  по 

надлежния ред на Административния ръководител на Районна прокуратура-

гр.Димитровград. 

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

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

бъдат  направени  възражения пред Главния инспектор. 

Административният ръководител да запознае прокурорите от РП-

Димитровград с резултатите от извършената планова проверка.  
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          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжния прокурор при 

Окръжна прокуратура-Хасково, за сведение. 

                     
            ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

            1. Заповед № 271/29.09. 2009г. на Главния инспектор на ИВСС; 

            2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратурата –гр.Димитровград през 

2008г. и първото шестмесечие на 2009г. 

            3.Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 2008г. и 

първото шестмесечие на 2009г. 

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

през 2008г. и първото шестмесечие на 2009г.; 

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

производства през 2008г. и първото шестмесечие на 2009г.; 

            6.Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2008г. и първото 

шестмесечие на 2009г. 

            7.Копия от документи, доклади, регистри, заповеди, справки, преписки, дела и др., 

които са били предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР   

   

   ВАСИЛ ПЕТРОВ 

 

 
 


