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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 

            
 

 

 

    

 

 

 

                                        АКТ 

     ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

  В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАД 

 
 

 
Основание на проверката – чл.54 от Закона за съдебната власт, 

Годишната програма на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2009г. 

и Заповед № 164/29.06. 2009г. на Главния инспектор. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията по образуването и движението на преписките и делата, 

както и приключването им в установените срокове, анализ на 

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика за 2008г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 

приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 

планови проверки. 

В хода на предварителната подготовка на предстоящата 

комплексна планова проверка на Районна прокуратура-гр.Свиленград от 

ИВСС бяха изискани и представени в срок от Административният 

ръководител, Районен прокурор Маргарит Камбуров Отчетен доклад за 

дейността на Свиленградска районна прокуратура през 2008г., както и 

четири броя справки, по образец, съдържащи 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.   По искане на ИВСС 

допълнително бе представено становище изх.№ 565/2009г. на Районна 

прокуратура-Свиленград, касаещо установени случаи на противоречива 

съдебна практика. 

 

 Изх.№……………… 

 Дата: …………….… 
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І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

1.Щатна осигуреност. 

 

Дейността на Районна прокуратура – Свиленград се осъществява от 4 

прокурори през 2008г. Незаети щатни бройки за прокурори – няма. 

Щатното разписание на служителите включва 7 бройки. Няма 

незаети щатни длъжности. 

                   

          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 (ПОДАПРБ) и класификацията по Номенклатурата на 

делата на Прокуратурата на РБ.          

         При проверката на Книгата за веществени доказателства се 

установи, че последният запис в същата е от 17.07.2003г., т.е. след тази 

дата книгата не е водена.  

         Същевременно, бе проверена пр.пр.№ 9/06.01.2009г. БП-2/2009г. по 

описа на РПУ-Свиленград. На 18.03.2009г. РП-Свиленград е изискала от 

РПУ вещественото доказателство. На 19.03.09г. от РПУ е изпратено 

вещественото доказателство в РП. На същата дата РП  е изпратила в 

Районен съд ВД. Това обстоятелство не е отразено в книгата за 

веществени доказателства. 

         Липсват Докладни книги за отделните прокурори, в които да се 

отбелязва движението на преписките и делата вътре в прокуратурата, 

както и предаването им срещу подпис. 

         В Книгата на възложените проверки, т.нар. спомагателна книга, не 

се отбелязва резултатът от проверките. 

         Описна книга на спрените дела от 1994-2008г. е водена е за спрени 

дела срещу известен и срещу неизвестен извършител, не се попълва графа 

„ дата на изтичане на давността”.  

         Описна книга на спрените дела 2008г. срещу неизвестен извършител 

е водена  за спрени дела срещу известен и срещу неизвестен извършител, 

не се попълва графа „дата на изтичане на давността”. При някои от делата 

не е отбелязано, че  са  били  възобновени.   

         Така напр., бе проверено ДП № 511/2007г., пр.пр.№ 1329/2007г. На 

02.07.2009г. е постановено възобновяване на наказателното 

производство. Делото е било спряно с постановление от 11.06.09г. на 

прокурор Г.Петков, на основание чл.244,ал.1,т.2 от НПК. Няма писма за 
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издирване на извършителя от спирането до възобновяването на делото. 

Няма отбелязване в Книгата на спрените дела, че ДП е било възобновено.               

         Липсва Описна книга за делата на специален надзор. 

        

         Няма разпределение в дейността по воденето на книгите, регистрите 

и дневниците между отделните съдебни служители. Следва да бъде 

отчетено, че единствено Книгата за изпълнение на присъдите се води от 

определен служител -  компютърният оператор с деловодни функции С.С.,  

която извършва всички записвания прецизно и  без пропуски. 

              

    По Заповед № ЛС-3051/18.07.2007г. на Заместника на Главния 

прокурор при ВКП Валери Първанов в Районна прокуратура – Свиленград  

се работи с  Унифицирана информационна система (УИС) на ПРБ  - 

версия 3.0. 

    По Заповед № ЛС-3020/16.07.2007г. на Заместника на Главния 

прокурор при ВКП Валери Първанов в Районна прокуратура-Свиленград 

се въвеждат данни за всяко наказателно производство, образувано от 

прокурора, в Единната информационна система за противодействие на 

престъпността ( ЕИСПП). 

    

         Статистическата дейност на Районна прокуратура – Свиленград се 

води съгласно Указание № 301/27.12.2007г. на Главния прокурор на 

Република България.          

         Аналитична дейност на Районна прокуратура-Свиленград. Изготвят 

се ежеседмични, ежемесечни, тримесечни, деветмесечни, годишни и 

периодични статистически таблици и справки по указание на 

горестоящите прокуратури, данните за които се извличат от деловодните 

книги и от УИС.  Също така, изготвя се информация и по зададени 

конкретни теми.         

            

    През 2008г. административният ръководител не е налагал 

дисциплинарни наказания /чл.311,т.1 ЗСВ/, не е изготвял предложения   за 

поощрения / чл.304,ал.1 ЗСВ/ и за налагане на дисциплинарни наказания/ 

чл.312,ал.1,т.1 и 2 ЗСВ/.      

   

    За 2008г. Районният прокурор на РП-Свиленград е издал  2 бр. 

заповеди по указание на Главния прокурор и 1бр. – по собствена 

преценка. 

     

    3.Извършени проверки. 
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    През 2009г. Окръжна прокуратура-Хасково е извършила ревизия на 

дейността на Районна прокуратура-Свиленград през 2008г. Докладът за 

констатациите бе предоставен на проверяващия екип от ИВСС. 

  

    4.Принцип на случайния подбор при разпределение на 

преписките и делата в РП – Свиленград. 

 

         По Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на Заместника на Главния 

прокурор при ВКП Валери Първанов в Районна прокуратура – Свиленград  

преписките и делата  се разпределят с програмата „Law Choice” при 

първоначалното им постъпване в прокуратурата, съобразно поредния 

номер. Случайният принцип на разпределение на делата и преписките се 

прилага по отношение на прокурорите, разпределени по групи, отчитащи 

специализирането им, натовареността и надзорите в прокуратурата. 

Всички последващи промени в начина на разпределение, продиктувани от 

промяна на обстоятелствата, се извършват със заповед на 

Административния ръководител. Със Заповед № 39/15.10.2007г. на 

Адм.ръководител на РП-Свиленград е определен служител, комуто е 

възложено да работи с програмата. Със Заповед № 41/19.10.2007г. на 

Адм.ръководител на РП-Свиленград е изменена Заповед № 39/15.10.2007г.          

         Протоколите от електронното разпределение на преписките и делата 

между прокурорите се съхраняват в отделна папка. При предстоящ 

годишен отпуск на прокурор, същият се изключва от системата за 

разпределение около 1-2 дни преди началото на отпуска. Включва се 

отново след завръщането му  на работа. При направен отвод или 

самоотвод на прокурор, преписката отново се разпределя по електронен 

път между останалите прокурори. 

          

         5.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

    Веществените доказателства не се описват, съхраняват и предават 

съгласно въведените правила с  ПОДАПРБ.  

 

         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 разгледали общо 526 преписки, от които 

са  решили общо 493 преписки, от тях, по 263 са постановени откази за 

образуване на досъдебно производство, 15 са изпратени по компетентност 

на други органи и по 215 са образувани досъдебни производства. 

Новообразуваните преписки са  503, а 23 са образувани в предходни 

години. 
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         От постановените 263 отказа за образуване на досъдебно 

производство, 8 са обжалвани, като 2 са отменени и 6 потвърдени. 

          

         На случаен принцип бяха проверени:  

 
         Вх.№ 348/2008г. Постановление за  образуване на досъдебно производство от 

13.05.2008г. на прокурор Милена Славова. Жалба от пострадалия от 05.06.08г. срещу 

постановлението за отказ за образуване на ДП. Преписката е изпратена до Окръжна 

прокуратура-Хасково с писмо на 06.06.08г. С постановление от 11.07.08г. ОП-Хасково е 

потвърдила постановлението на РП-Свиленград. С писмо от 21.08.08г. АП-Пловдив  е 

изискала преписката във връзка с постъпила жалба. С писмо от 26.08.08г. РП-

Свиленград е изпратила преписката в АП-Пловдив. С Постановление от 09.09.08г. АП-

Пловдив  е потвърдила постановлението на ОП-Хасково в частта, с която е потвърдено 

постановлението на РП-Свиленград за отказ за образуване на ДП. Отменено  е 

постановлението на ОП-Хасково в частта, с която е прието, че липсват данни за 

извършено престъпление по чл.252 от НК. 

 

            Вх.№ 943/2007г. Постановление за възлагане на проверка от 19.09.07г. на 

прокурор Маргарит Камбуров. Определен срок от 20 дни. Дадени подробни указания и 

задачи за изпълнение. На 17.10.07г. искане от РПУ-Свиленград за продължаване на 

срока за извършване на проверката. С писмо от 19.10.07г. Административния 

ръководител на РП-Свиленград  е продължил срока на проверката с 10 дни. На 14.11.07г. 

докладна записка от РПУ с резултатите от извършената проверка. Налице е просрочие 

на проверката.. На 14.10.07г.(?) постановление за отказ за образуване на НП. С 

постановление от 27.03.08г. ОП-Хасково е потвърдила постановлението на РП-

Свиленград за отказ да се образува НП.  

 

           Вх.№ 1361/2007г. Постановление от 06.11.2007г. на прокурор Гочо Петков за 

възлагане на проверка на РПУ-Свиленград. Дадени са конкретни задачи за изпълнение и 

е определен срок от 30 дни. На 03.12.2007г. докладна записка от РПУ-Свиленград с 

резултатите от извършената проверка. На 04.01.2008г. постановление за отказ да се 

образува наказателно производство. На 10.03.2008г. ОП-Хасково с писмо  е изискала 

преписката във връзка с постъпила жалба. На 13.03.08г. РП-Свиленград е изпратила 

преписката. С постановление от 19.03.08г. ОП-Хасково  е потвърдила постановлението 

на РП-Свиленград за отказ за образуване на НП. 

 

           Вх.№ 1485/2007г. Постановление за възлагане на проверка на прокурор Гочо 

Петков от 13.12.2007г. с дадени конкретни указания и определен срок от 30 дни. 

Докладна записка от 07.01.08г. с резултати от извършената проверка. На 16.01.08г. 

постановление за отказ да се образува НП. С писмо от 31.01.08г. ОП-Хасково  е изискала 

преписката. На 05.02.08г. РП-Свиленград  е изпратила преписката. С постановление от 

21.02.08г. ОП-Хасково  е потвърдила постановлението на РП-Свиленград. С писмо от 

29.02.08г. ОП-Хасково  е изискала преписката във връзка с постъпила жалба в АП-

Пловдив. На 06.03.08г. РП-Свиленград е изпратила преписката в ОП-Хасково. С 

постановление от 19.03.08г. АП-Пловдив  е потвърдила постановлението на ОП-

Хасково, с което се потвърждава отказът на РП-Свиленград да се образува НП. 

 

         Вх.№ 558/2008г. Постановление за възлагане на проверка от 27.05.2008г. на 

прокурор Гочо Петков, с дадени указания и определен срок от 30 дни.На 28.10.2008г. 
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преписката е изпратена от РПУ-Свиленград в РП, т.е. с просрочие от четири месеца. 

С постановление от 13.11.2008г. РП  е отказала да образува НП. 

 

         Вх.№ 513/2008г. Постановление за назначаване на проверка на прокурор Камбуров 

от 16.05.08г. Определен срок от 20 дни. Писмо изх.№ 94-01/10.09.08г. от РПУ-

Свиленград за връщане на преписката в РП-Свиленград. Постановление за назначаване 

на допълнителна проверка от 10.10.08г. с определен срок от 20 дни. Преписката се  е 

върнала в РП на 16.12.08г. Постановление за образуване на наказателно производство от 

19.01.09г.         

         Налице е просрочие при извършване на проверките от РПУ. Липсват 

напомнителни писма до РПУ, указващи да бъде изпратена преписката поради 

изтичане на срока.  

 

         През 2008г.  предварителните проверки  по преписките са възлагани с 

мотивирани прокурорски актове – постановления, съдържащи подробни 

указания. 

       По всички изброени по-горе преписки  наблюдаващите прокурори са се 

произнесли с актове, като формата съгл.чл.199(1) НПК е спазена – 

постановления. Отказите за образуване на наказателно производство са  

съобщени на заинтересованите лица с писма, съобразно разпоредбата на 

чл.213(1) НПК. 

        Като цяло се спазва Указание № 281/08.12.2006г. на Главния прокурор 

относно дейността на прокуратурата по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки. 

       С оглед установеното неспазване по някои проверени преписки на 

сроковете за извършване на проверките, както и на липсата на 

напомнителни писма от страна на наблюдаващия прокурор, следва да бъде 

подобрена дейността на прокуратурата в тази насока чрез повишаване 

на контрола върху органите, извършващи проверката, както и чрез 

усъвършенстване на дейността по следенето  на сроковете в самата 

прокуратура. Понастоящем, всеки прокурор съхранява в папка при себе си   

наблюдаваните от него материали и сам следи сроковете по преписките и 

делата, които са на негов доклад.           

         От образуваните през проверявания период  преписки са останали 

нерешени 9, като всички са в срока за произнасяне от прокурора. 

 

         На случаен принцип бяха проверени  4 от тях: Вх.№ 1502/08г.; Вх.№ 

1489/08г.; Вх.№ 1462/08г. и Вх.№ 1394/08г. Всички проверени преписки са 

били в срока за произнасяне от прокурора и са решени в срок. 

         В Районна прокуратура-Свиленград няма останали нерешени 

преписки, образувани в предходни години (за проверявания период). 

         Преписки,  взети на специален надзор за 2008г., няма.   
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         ІІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП - Свиленград, на основание чл.54, ал.1, 

т.2 ЗСВ 

 

         Наблюдаваните досъдебни производства през 2008г. са били общо 

1144, от тях образувани през проверявания период общо 832, образувани в 

предходни години – 312.  

         Приключилите ДП от разследващ орган и решени  от прокурор в 

сроковете по НПК през 2008г. за 981. От тях, по 65 е проведено 

разследване от следовател и по 916 – от разследващ полицай. 

         За 2008г. общият брой на неприключилите ДП от разследващите 

органи в сроковете по чл. 234 от НПК  е 106. /През 2007г. са били 185 

броя./ 

         Приключили ДП от разследващ орган и нерешени от наблюдаващия 

прокурор над един месец, за проверявания период няма.         

         Действия на прокурора на основание чл.242,ал.2 НПК за 

проверявания период – 5 ДП изпратени на разследващия орган, ДП, по 

които прокурорът е извършил необходимите действия – 1. 

         През 2008г. по 371 досъдебни производства продължителността на 

досъдебната фаза, считано от образуването на досъдебното производство 

до решаването му от прокурор с прекратяване или внасяне в съда е до 7 

месеца, по 37 броя – е до 1 година, а над 1 година – по 60 броя ДП. 

         В края на 2008г. при прокурор са останали нерешени общо 48 ДП, 

като всичките са в законноустановения срок за произнасяне. 

          

         На случаен принцип бяха проверени: 

 
         Вх.№ 125/2008г., наблюдаващ прокурор Гочо Петков. Постановление за 

образуване на ДП от 04.02.2008г. срещу известен извършител. Дадени от прокурора 

указания и определен срок за разследване 2 месеца. Липсва удължаване на срока по 

надлежния ред. Заключително постановление от 23.04.2007г.(?!). Просрочие  на 

разследването – 19 дни. На 09.05. постановление за внасяне на делото в съда с 

предложение по чл.78а НК. Решение на РС-Свиленград от 20.06.08г. за освобождаване 

от наказателна отговорност и налагане на административно наказание „глоба”. 

          
         Вх.№ 120/2008г. ДП е образувано на основание чл.212,ал.2 от НПК с оглед на  

местопроизшествие на 28.01.2008г. срещу известен извършител. Предложение за 

продължаване срока на разследване от 12.03.2008г. от РПУ. Искане на РП-Свиленград 

за продължаване срока с 2 месеца. С писмо от 18.03.2008г. ОП-Хасково е удължила 

срока с 2 месеца. С писмо от 13.06.2008г. делото е изпратено в РП-Свиленград с 

мнение за съд, т.е. 15 дни след изтичане на срока.  

 

         Вх.№ 1186/08г. (ПД № 8/09) Постановление за образуване на ДП от 02.10.08г. на 

прокурор Милена Славова, определен срок от 2 месеца. Няма удължаване на срока по 

надлежния ред. Заключително постановление от 12.12.08г., т.е.  просрочие в 

разследването с 10 дни.  Обвинителен акт от 12.01.2009г. 
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         Вх.№ 1187/08г.  В Описната книга на следователя и органите на дознанието, в 

съответната графа е посочено, че разследването е продължило 63 дни. 

 

         Вх.№ 1176/08г. Постановление за образуване на ДП от 25.09.08г. на прокурор 

Милена Славова. Дата на започване на полицейското  производството – 25.09.09г., на 

основание чл.212,ал.2 НПК – оглед на местопроизшествие и разпит на свидетел. 

Предложение от разследвашият орган за удължаване на срока с 2 месеца, мотивирано, 

от 11.11.08г. Искане на РП-Свиленград до ОП-Хасково от 17.11.2008г. ОП-Хасково се е 

произнесла с писмо от 21.11.2008г., удължен е срокът, считано от 25.11.2008г. На 

29.12.09г. делото е докладвано на прокурора преди приключване на разследването. На 

05.01.09г. делото се е върнало в РПУ, след доклад, за продължаване на разследването. 

На 02.02.09г. ДП се е върнало от РПУ в РП с мнение за съд. Обвинителен акт от 

23.02.2009г. В Описната книга на следователя и органите на дознанието, в съответната 

графа е посочено, че разследването е продължило 157  дни, което е неточно. 

Просрочие 7 дни. 

        

         Вх.№ 724/2008г.,наблюдаващ прокурор Мария Кирилова. На 01.10.2008г. – 

постановление за възлагане на проверка, с дадени указания, определен срок от 30 дни. 

Преписката с извършената проверка е изпратена от РПУ-Свиленград на 22.12.2008г., 

т.е.  със закъснение повече от един месец от определения в постановлението на 

прокурора срок. С постановление от 22.01.2009г. на прокурор Кирилова е образувано 

НП срещу известен извършител за престъпление по чл.172б,ал.1 НК, дадени са 

указания и определен срок от 2 месеца. На 10.03.2009г. РПУ е направило предложение 

за удължаване на срока на разследване с 2 месеца. На 12.03.09г. РП-Свиленград е 

изпратила искане до ОП-Хасково. С писмо от 16.03.2009г. ОП е удължила срока с 2 

месеца. На 25.05.2009г. делото е изпратено от РПУ в РП с мнение за спиране. С 

постановление от 15.06.2009г. НП е спряно на основание чл.244,ал.1,т.1 вр.чл.25,т.2 от 

НПК, лицето е обявено за ОДИ. С постановление от същата дата делото е възобновено 

по предложение на РПУ, направено на 12.06.2009г., поради това, че извършителят е 

принудително доведен в РПУ-Свиленград. Определен е срок от 2 месеца. 

         

         През 2008 г. са наблюдавани общо 378  бързи производства,  като 

225 са новообразувани, и всички са образувани от разследващ орган. От  

общия брой наблюдавани бързи производства са приключени общо 224 в 

законовия 7-дневен срок. Само едно бързо производство е останало не 

приключено, тъй като същото е било образувано на 28.12.2008г. РП-

Свиленград е постановила разследване по общия ред по 154 бързи 

производства. 

         Налице е тенденция към 100 % срочност на разследване при 

бързите производства, въпреки натовареността на разследващите 

органи и на прокуратурата. 

         Относителният дял на бързите производства /378/ спрямо всички 

наблюдавани досъдебни производства през 2008г. /1144/ е 30,04%. 

 

         През 2008 г. са образувани  незабавни производства – 9, като всички 

са били образувани от разследващ орган, от тях, приключени в срока по 
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чл.362,ал.5 НПК – 9; постановено разследването да се извърши по общия 

ред – 0. През 2008г. се наблюдава намаляване броя на незабавните 

производства с 87,7% по-малко в сравнение с 2007г., когато са били 73 

броя. 

 

         В началото на 2008г. общият брой на спрените досъдебни 

производства, включително и от предходни години е 2496, от които 209 

срещу известен и 2287 срещу неизвестен извършител. 

         През 2008г. са спрени общо  280 наказателни производства, от които 

183 срещу неизвестен извършител и 97 – срещу известен извършител. 

Наблюдава се увеличение броя на спрените дела с 17,15% повече от 

2007г., когато са спрени  общо 239 броя.         

         На случаен принцип бяха проверени: 

          

         Спрени срещу известен извършител: 

          
         Вх.№ 506/2001г. Постановление за спиране на наказателното производство от 

02.11.2001г. за издирване на извършителя. Върху преписката е залепено листче с 

отбелязване „няма основание за възобновяване” и подпис на Районния прокурор 

Камбуров. 

         Вх.№ 665/2001г. Постановление за спиране на наказателното производство от 

19.10.2001г. за издирване на извършителите. Писмо от 18.02.2009г. на прокурор 

Милена Славова до ГПУ-Свиленград за извършване на проверка с оглед данни за 

възобновяване на наказателното производство по ДП № 127/2001г. Указано е да се 

изготви незабавно оперативно-издирвателен план, както и да се извършат други 

действия, насочени към установяване местонахождението на извършителя. Определен 

е срок от 20 дни за изпълнение на дадените в писмото указания. На 10.03.09г. 

постановление за възобновяване на спряно НП, определен срок от 2 месеца. На 

19.03.2009г. постановление на дознател Михов за обявяване за ОДИ. На 07.04.09г. 

постановление за снемане от ОДИ поради явяване на извършителя в ГПУ-Сливница. 

На 28.04.09г. заключително постановление за прекратяване на НП. Постановление за 

прекратяване на НП от 12.05.09г. 

         Вх.№ 1899/2001г. Постановление за спиране на наказателното производство от 

18.10.2001г. Писмо от 19.02.2009г. на прокурор Милена Славова до ГПУ-Свиленград за 

извършване на проверка с оглед данни за възобновяване на наказателното 

производство по ДП № 618/2001г. Указано е да се изготви незабавно оперативно-

издирвателен план, както и да се извършат други действия, насочени към установяване 

местонахождението на извършителя. Определен е срок от 20 дни за изпълнение на 

дадените в писмото указания. На 06.04.2009г. ГПУ-Свиленград изпраща на РП-

Свиленград ДП с посочване, че няма данни за възобновяване на досъдебното 

производство. Постановление от 09.04.2009г. за обявяване на лицето за ОДИ. 

         Вх.№1075/2008г.Постановление за образуване на досъдебно производство от 

03.10.08г. на прокурор Камбуров. Не са дадени указания в постановлението за 

образуване, определен срок 2 месеца. Постановление за принудително довеждане 

поради това, че извършителите са напуснали страната. Заключително постановление от 

17.11.2008гг. за спиране на основание чл.25,т.2 НПК. На 21.11.2008г. – постановление 
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за спиране на НП. Няма писма и справки по отношение наличие или липса на 

основания за възобновяване. 

 

         В Отчетния  доклад за дейността на Районна прокуратура-Свиленград 

през 2008г.  са отразени проблемите по спрени дела срещу известен 

извършител, които според Административния ръководител на 

прокуратурата се коренят във формалното отношение на съответните 

полицейски служители към поставените им задачи въпреки изрично 

дадените по делата указания и напомнителни писма. В Доклада се посочва, 

че мерки за преодоляването на тези проблеми са организирането на 

периодични проверки, срещи със служители по повод изпълнението на 

служебните им задължения, изготвяне на оперативно-издирвателни 

планове, съгласувани с наблюдаващия прокурор, и ежемесечен доклад 

относно предприетите мерки по издирването на извършителя и 

резултатите от тях. 

          

         Спрени срещу неизвестен извършител: 

          
         Вх.№ 209/07г. (ДП № 61/06). Постановление на прокурор Славова за спиране на 

наказателното производство от 14.05.2007г., изпратено до ОДП-Хасково на същата 

дата. Няма напомнителни писма съгласно Указанията на Главния прокурор. На 

11.08.2008г. писмо от разследващ полицай при ОДП-Хасково до РП-Свиленград за 

възобновяване на производството. Постановление за възобновяване от 12.08.2008г., 

определен срок за разследване от 2 месеца. Постановление за спиране от 29.10.2008г. 

Постановление за възобновяване от 07.11.2008г. Постановление за спиране от 

02.02.2009г. 

         Бяха проверени още:  вх.№ 79/07г. с наблюдаващ прокурор Кирилова; вх.№ 

974/07г.  с наблюдаващ прокурор Петков. 

      

         През 2008г. са възобновени 108 наказателни производства, от които 

образувани в предходни години- 87, образувани през 2008г.- 21.           

         През 2008г. са прекратени 192 наказателни производства, от които 31 

– прекратени поради изтекла давност, като 17 срещу известен извършител. 

Жалбите срещу постановленията за прекратяване са много малък брой, 

като само 3  от тях са били уважени. 

                   

         Удължаване срока на разследване. 

          

         Общият брой на изготвените предложения от разследващите органи 

до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване през 2008г. е 226, от тях, 222 уважени, 4 – неуважени. 

         Общият брой на направените искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследване до по-горестоящата прокуратура през 

2008г. е 229, от тях 229 уважени.  
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         Общият брой на направените искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследване до Главния прокурор на РБ през 

2008г.- 9. От тях, уважени – 9.  

         

         На случаен принцип бяха проверени: 

 
         Вх.№ 76/2008г. Постановление за образуване на досъдебно производство от 

30.01.08г. на прокурор Мария Кирилова. Определен е срок за разследване от 2 месеца, 

като изрично е указано не по-късно от 20 дни преди изтичане на срока на разследване 

да бъде уведомен наблюдаващият прокурор. Предложение за удължаване срока на 

разследване от 14.03.08г. с 2 месеца, считано от 30.03.08г.С писмо от 18.03.08г. 

прокурор Кирилова е върнала на РПУ-Свиленград ДП № 31/2008г. за продължаване на 

разследването, като е посочила, че е направено предложение за удължаване на срока на 

разследване с 1 месец. Също така,  обърнато е внимание, че се наблюдава пълно 

бездействие цели два месеца от водещия разследването и е  указано да се вземат 

назабавно мерки за изпълнение на указанията, дадени в постановлението за образуване 

на ДП, като  в срок от  10 дни делото да се докладва на наблюдаващия прокурор. На 

24.03.08г. ОП-Хасково с писмо е удължила срока на разследване с 1 месец, считано от 

30.03.08г. Заключително постановление от 30.04.08г. Постановление на наблюдаващия 

прокурор от 27.06.08г. за частично прекратяване  и спиране на НП. Обжалвано пред 

РС-Свиленград и отменено на 21.07.08 с определение по ч.н.д. № 479/08г. по описа на 

съда. ДП № 31/08г. е върнато в РПУ-Свиленград с писмо от 07.08.08г. ведно с 

определение № 161/21.007.08г. на съда, за продължаване на следствените действия. 

Заключително постановление за спиране на НП от 24.10.08г. На 26.11.08г. – 

постановление за спиране на НП на основание чл.244,ал.1,т.1 вр.чл.25,т.2 от НПК. 

Постановено  е препис от постановлението за спиране да се изпрати на обвиняемия и 

на пострадалата, както и че същото подлежи на обжалване по реда на чл.244,ал.5 НПК. 

След спиране на делото, няма писма до разследващия орган съобразно указанията на 

ВКП, няма представен и съгласуван с наблюдаващия прокурор оперативно-

издирвателен план. 

         Вх.№ 1176/2008г. (ДП № 420/2008г.) Делото е образувано на 25.09.08г. срещу 

неизвестен извършител. На 14.11.08г. предложение за удължаване на срока, 

мотивирано. Искане от 17.11.2008г. на наблюдаващия прокурор Славова. На 

21.11.2008г. писмо на ОП-Хасково за удължаване на срока с 2 месеца, считано от 

25.11.08г. 

         Вх.№ 967/08г. Постановление за образуване на ДП от 13.10.2008г. на прокурор 

Славова, определен срок от 2 месеца. Искане от 09.12.2008г. за продължаване на срока, 

мотивирано. Писмо на ОП-Хасково от 15.12.2008г. за удължаване на срока с 2 месеца, 

до 13.02.2009г. т.е. 4 дни преди изтичане на срока. Делото не е докладвано навреме 

от разследващия полицай на наблюдаващия прокурор.В случая, не е спазена 

разпоредбата на чл.234,ал.4 НПК, която предвижда искането за удължаване на 

срока  да се изпраща не по-късно от петнадесет дни преди изтичането на 

сроковете по ал.1 и 2.  

         

         Като цяло, наблюдаващите прокурорите от Районна прокуратура-

Свиленград спазват разпоредбата на  разпоредбата на чл.234,ал.4 НПК, 

която предвижда искането за удължаване на срока  да се изпраща не по-

късно от петнадесет дни преди изтичането на сроковете по ал.1 и 2. С 
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оглед констатираните изключения, следва да се направи препоръката 

същите да се стремят към по-стриктно изпълнение на този текст от 

закон, както и да изготвят исканията само при наличие на правните 

основания за това. 

 

    ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

         1.Наказателно-съдебен надзор 

 

         Внесените в съда през 2008г. прокурорски актове са общо 509, за 

сравнение- през 2007г. са внесени общо 500, а през 2006г. – 337. 

         През 2008г. са внесени 263 обвинителни акта, от които 211 – по 

образувани ДП през проверявания период, 52 – по образувани ДП през 

предходни години.  

         Чувствително е увеличението на внесените обвинителни актове 

през 2008г. В сравнение с 2007г. е налице ръст от 74 %, а в сравнение с 

2006г.- ръст от 137%.  

         Върнати от съда дела по обвинителен акт през 2008г., общо 12, от 

които  11  върнати с разпореждане и 1  с определение. 

         Решени от съда дела по обвинителен акт-общо 241. От тях – 76 с 

осъдителни присъди по общия ред, 1 протестирана, резултат от протеста-

неуважен; 3 оправдателни присъди по общия ред, протестирани 2 , 2 

протеста неуважени; 57 осъдителни присъди по реда на Глава XXVII от 

НПК ( чл.371 и сл.НПК), по този ред няма протестирани присъди; брой 

споразумения в хода на съдебното следствие – общо 101.  

         През 2008 г. РП - Свиленград е внесла  в съда 229 дела със сключени 

споразумения /чл.381 НПК/. От внесените споразумения,  одобрени от съда 

са 200.  Неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора – 29. 

         За сметка на увеличения брой обвинителни актове е намален 

броят на внесените в съда споразумения в сравнение с 2007г. Налице е 

намаление с 28,4%.  Това значително намаление е резултат на 

завишената наказателна политика на РП-Свиленград. 

         През 2008г. РП-Свиленград е внесла  в съда  17 предложения по реда 

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

административно наказание при  условията на чл.78а НК. Брой решени от 

съда – 23. От тях уважени предложения на прокуратурата – 23. Оправдани и 

прекратени в предвидените от закона случаи-няма. Върнати от съда 

предложения – няма.   

         Всички прокурорски актове са внесени в съда в законния срок.     
         През 2008г.прокурорите от РП – Свиленград  са участвали общо в 397 

съдебни заседания по наказателни дела. 
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         Наказателните дела се насрочват от съда в едномесечен срок от 

внасянето на обвинителния акт. При отлагане на  делата, главно по 

обективни причини, същите са насрочват в сравнително кратък срок от 

около 2-3 месеца. 

         В Отчетния доклад за дейността на Районна прокуратура- Свиленград 

през 2008г. се съдържа подробен анализ на причините за връщането на 

отделните прокурорски актове от съда. В сравнение с 2007г. броя на 

върнатите от съда дела е увеличен от 5% на 8% спрямо броя на внесените 

прокурорски актове.  В цит. Анализ на върнатите дела са очертани три 

групи причини: първо - допуснати съществени нарушения по досъдебните 

производства на процесуалните правила; второ – допуснати технически 

грешки от разследващи полицаи, следователи и прокурори и на трето място 

– неоснователно връщане от страна на съда. Направен е  подробен анализ на   

всички  дела, общо 41 на брой.  

         По всяко едно от делата са изготвени справки до по-горната 

прокуратура относно причините за връщането им от съда. Проведени са 

съвместни обсъждания  сред прокурорите от РП-Свиленград.  

         В Доклада за констатации от извършената от Окръжна прокуратура-

Хасково ревизия на Районна прокуратура-Свиленград за дейността й през 

2008г. са описани подробни всички върнати от съда 41 дела. Според 

проверяващите от Окръжна прокуратура, от общия брой на 

върнатите 41 производства, без основание са били прекратени от съда 

и върнати 25 дела, с формални основания – 2 дела, а 14 дела са били 

върнати правилно. Пак според проверяващите от ОП-Хасково, големият 

брой на неоснователно прекратените съдебни производства по този ред дава 

основание за извод, че съдът злоупотребява със законовите си правомощия, 

което не би могло да бъде контролирано от прокуратурата със способите на 

НПК. 

 

        През 2008г. в РП-Свиленград са подадени общо 7 въззивни протеста – 

2 по оправдателните две присъди на основание чл.318,ал.2 и чл.334 т.2 от 

НПК, и 5 протеста срещу занижени наказания. Касационни протести няма.  

        Протестите се съхраняват в отделна папка. Обективна е констатацията, 

направена в Доклада на ОП-Хасково за резултата от ревизията, че 

съдържащите се в папката протести са бланкетни и не са приложени 

допълнителните съображения, които биха били формулирани след 

изготвяне на мотивите към присъдите от съда.  

        

         2. Организация по изпълнение на наказанията 
 

         През 2008г. РП-Свиленград е получила за изпълнение 253 присъди и 

споразумения, които е привела  в  5-дневния законен срок.  През 2008г. 
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няма присъди, по които е отложено началото на изпълнението по чл.415 от 

НПК на наказание „лишаване от свобода”. 

         За този надзор  отговаря прокурор Мария Кирилова, която се справя 

много добре с осъществяването на възложената й дейност. 

 

       3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

   Участията в гражданско-съдебният надзор в  РП - Свиленград през 

2008 г. са били по 6 граждански дела, брой съдебни заседания – 14. 

   Няма предявени искове от прокурор по СК, ГПК и ТЗ. 

        Води се Дневник по образуване, водене и отчитане  на гражданските 

дела, отразяващ данни за делото, като напр., искова молба, правно 

основание, прокурор и др. 

 

          

         3.Административен надзор за законност. 

 

         През 2008г. дейността по административния надзор за законност не е 

била възложена на определен прокурор, а същата  е била разпределяна 

между всички прокурори.  Извършени са редица проверки, подробно 

описани в Отчетния доклад за дейността на РП-Свиленград през 2008г. 

Използвани са различни способи за проверка, като  възлагателните 

проверки са 6 на брой, 7 са личните проверки, а 10 са проверките, по 

които са били изисквани документи. В някои от случаите са използвани 

повече от един способ, като например, едновременно са изискани 

документи и е извършена лична проверка. Способите са били избирани 

според характера на проверката и са показали добра ефективност, като 

резултатите своевременно са отчетени. 

         През 2008г. РП-Свиленград е направила и подала 4 бр.предложения 

по чл.145,ал.1,т.6 от ЗСВ. Тези предложения са били свързани с 

привеждането на подзаконови нормативни актове с нормативни актове от 

по-висока степен и са били уважени. 

          

         VІ. Проверка за противоречива съдебна практика на основание 

чл.54, ал.1, т.4 от ЗСВ. 

 

         На работно съвещание на 07.07.09г. прокурорите от РП-Свиленград, 

след проведени разисквания, са се обединили около становището, че 

характеристики на противоречива съдебна практика разкриват следните 

казуси: 

         1.Свиленградски районен съд не решава еднакво въпроса, свързан с 

възлагането на разноските в наказателното производство за преводач. 

Част от съставите приемат, че те трябва да се възложат на подсъдимия, а 
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друга – да останат за сметка на съответния орган, така, както 

регламентира разпоредбата на чл.189,ал.2 от НПК. Не са малко случаите, в 

които по внесени споразумения, в зависимост от състава, който разглежда 

делото, по инициатива на съда са внасяни  промени в споразумението в 

частта му относно разноските за преводач. 

         2.Различни становища се застъпват и при развитието на т.нар. 

задочно производство.  Първата теза е, че такова производство може да 

се проведе при наличието на основанията по чл.263,ал.3 НПК. При 

другата теза се поддържа, че освен тези основания, следва и обвиняемият 

да е разпитан пред съдия, тъй като чл.279,ал.1,т.2 от НПК предвижда, че 

при разглеждане на делото в отсъствие на подсъдимия, обясненията му 

следва да се прочетат и така да се приобщят към доказателствения 

материал. В противен случай би се допуснало съществено процесуално 

нарушение, накърняващо правото на защита на подсъдимия, вкл. и да дава 

обяснения по обвинението. 

         3.Множество са случаите с различно отношение на съда по 

въпроса за наказателната отговорност на подсъдимия, и по конкретно, 

за размера на наказанието по едно и също дело и при едни и същи 

фактически обстоятелства. В подкрепа на тази констатация са  посочени  

14 наказателни общ характер дела по описа на Районен съд – 

гр.Свиленград за 2008г. По тези дела РП-Свиленград е внесла в съда за 

одобряване  споразумения. Първоначално, съдът не е одобрил тези 

споразумения, като е приел, че предлаганите  от прокуратурата наказания 

противоречат на закона и морала. След повторното внасяне на делата в 

съда с обвинителен акт, с присъда, съдът е наложил същите или дори по-

леки наказания. Друга част от делата са внесени отново със споразумения 

със същите параметри на наказателна репресия,  и тогава вече са одобрени 

от съда.(Становище изх.№ 565/09 от 08.07.2009г. на РП-Свиленград е 

приложено към настоящия акт.)  

 

         Въз основа на извършената проверка се налагат следните 

         КОНСТАТАЦИИ: 

 

         1.През 2008г. Районна прокуратура-гр.Свиленград е работила при 

пълен щат от прокурори и съдебни служители. 

         Всички прокурори и съдебни служители са обезпечени с компютърна 

техника, правно-информационни системи и програмни продукти, касаещи 

компютърното деловодство. 

         Сериозен проблем е липсата на достатъчно помещения. Към момента 

за архив импровизирано се ползват коридорите, което е крайно 
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неподходящо. Не е достатъчна и площта за деловодство, което затруднява 

работата с граждани, адвокати и полицаи, извършвани справки  на място.  

 

2.Всички дневници, деловодни книги и регистри се водят съгласно 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България и указанията 

на Върховна касационна прокуратура.  

Констатирани са някои пропуски при воденето на определени книги, 

посочени по-горе в акта, в Раздел І. „Проверка на организацията на 

административната дейност на прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 

ЗСВ”, които следва да бъдат отстранени. 

     

    3.Отчитането, предаването  и съхранението на веществените 

доказателства не се осъществява по предвидения в Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България  ред.  

 

         4.Въведена е цялостна деловодна електронна програма /УИС/, което 

улеснява своевременното обработване на информацията, воденето на 

статистиката и аналитичната дейност в прокуратурата.   

         В УИС все още не са нанесени всички  данни по дела от предходни 

години, което затруднява изготвянето на справки и предоставянето на  

информация.           

 

         5.Прилага се случайният принцип Law Choice при разпределяне на 

преписките и делата между прокурорите. 

       

         6.Като цяло, след като бъдат отчетени установените при проверката 

изключения, се констатира, че се спазва Указание № 281/08.12.2006г. на 

Главния прокурор относно дейността на прокуратурата по възлагането, 

извършването и приключването на предварителните проверки. 

 

         7.За 2008г. се запазва ръстът на увеличаване на дела на решените от 

общо наблюдаваните и приключените досъдебни производства в 

сравнение с предходни години. 

         Много положителна констатация е, че всички приключени 

досъдебни производства са решени от прокурора в законноустановения 

срок. 

          

         8.По някои досъдебни производства бе констатирано несвоевременно 

изготвяне на исканията за удължаване на срока на разследване, съгласно 

чл.234, ал.4, изр.1 НПК. 
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         9.За 2008г. Районен съд - Свиленград е върнал на Районна 

прокуратура-Свиленград 41 дела от общо внесените 509 прокурорски акта 

или 8  %. 

 

         Въз основа на извършените констатации се налагат следните  
 

         ПРЕПОРЪКИ:  

 

         1.Във връзка с правилното приемане, регистриране и движение на 

документите, и на основание чл.5(6) от Инструкция за деловодната 

дейност и документооборота в Прокуратурата на Република България, 

всички прокурори и служители да бъдат задължени да приемат срещу 

подпис и да съхраняват предадените им  документи за ползване. 

         

         2.Да бъде  преценена възможността за разпределение  между 

съдебните служители  на дейността по воденето на отделните  регистри, 

книги и дневници, с оглед постигане на по-голяма прецизност и носене на 

отговорност от конкретно лице. 

          

         3.Да се приведе дейността по съхранение на веществените 

доказателства в съответствие с Раздел VI “Съхранение на веществените 

доказателства” от ПОДАПРБ. 

          

         4.Да се спазва стриктно Указание № 281/08.12.2006г. на Главния 

прокурор относно предварителните проверки; да се завиши контролът на 

прокурорите по възложените от тях проверки, вкл. и относно спазването 

на регламентираните срокове.  

          

         5.1.Наблюдаващите прокурори да проявяват по-голяма активност при 

упражняване   на ръководство и контрол над досъдебното производство с 

цел подобрение срочността и качеството на дейността по разследването на 

престъпленията.  

         5.2.Своевременно да указват на разследващите органи извършването 

на необходимите следствени действия.   

         5.3.Да се спазват стриктно разпоредбите на чл.234 НПК връзка с 

удължаване  сроковете за разследване. 

          

         6.Да бъдат набелязани  мерки за цялостно преодоляване на  проблема 

с приключените в просрочие и без надлежно разрешение досъдебни 

производства.  
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         7.1.Да бъдат приведени водените  Дневници за спрените досъдебни 

производство в съответствие с указанията, дадени в Заповед № ЛС-

2403/15.06.2007г. на Главния прокурор. 

         7.2.Да се изпълнява стриктно 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. 

         7.3.Административният ръководител на Районна прокуратура-

Свиленград, 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. 

 

         8.Да бъдат набелязани мерки за преодоляване причините за връщане 

на делата от съда.      

         Срок за изпълнение на препоръките – 60 дни. 

          

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

Административният ръководител – Районен прокурор при Районна 

прокуратура-Свиленград 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 при Районна 

прокуратура-гр.Свиленград. 

         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. 

         Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжния прокурор 

при Окръжна прокуратура-Свиленград за сведение. 

                     
            ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

            1. Заповед № 164/29.06. 2009г. на Главния инспектор на ИВСС; 

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

2008г.; 

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

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

през 2008г.; 

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

производства през 2008г.; 

            6.Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2008г.; 
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            7.Становище изх.№ 565/09 от 08.07.2009г. на РП-Свиленград относно 

противоречива съдебна практика 

  

 

ИЗГОТВИЛ  АКТА: 

ИНСПЕКТОР    

                             ------------------------ 

                             ВАСИЛ ПЕТРОВ  

 

 
 

 


