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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 КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА 

  В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГР.СВИЛЕНГРАД 

 
 

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

Годишната програма на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2011г. 

и Заповед № КП – 01-20/12.05.2011г. на Главния инспектор. 

Цел и обхват на проверката – Проверка  изпълнението на дадените 

препоръки  до административния ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр.Свиленград  в Акт за резултати от комплексна 

планова проверка на Инспектората към ВСС  от 04.08.2009г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 

приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 

контролни проверки. 

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор ВАСИЛ 

ПЕТРОВ с експерти МАРГАРИТА БОРИСОВА и ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА 

в периода 16.05. - 20.05.2011г. 

 

I.КОНСТАТИВНА ЧАСТ: 

 

В резултат  на извършената  в Районна прокуратура – гр.Свиленград 

проверка от екипа на ИВСС бе установено изпълнение на препоръките, 

дадени в Акт № 2408/04.08.2009г., както следва: 

 

         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. 

 Изх.№……………… 

 Дата: …………….… 
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 В изпълнение на дадената препоръка и на основание чл.5, ал.6, т.2 и 

чл.92 от Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в 

Прокуратурата на Република България, административният ръководител – 

районен прокурор на РП – Свиленград Антон Стоянов е издал Заповед № 

ЛС -1/18.01.2010г., с която е разпоредил въвеждането на докладни книги за 

всеки един прокурор от РП – Свиленград и административния секретар, по 

отделно, една обща книга – за служителите и една обща – за 

заинтересованите лица, в които срещу подпис да се предават документи 

/преписки, досъдебни производства, заповеди, указания и инструкции за 

ползване от магистрати, служители и заинтересовани лица/, като след 

приключване на работата със съответните книги, същите следва да се 

връщат в деловодството на РП – Свиленград, което обстоятелство също се 

отразява с подпис и дата. Определен е съдебен служител, който да води и 

да отговаря за срочното и вярно отбелязване в книгите.  

        От направената проверка се установи, че докладните книги за 

прокурорите се водят редовно. 

         

         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. 

  

 В изпълнение на дадената препоръка, административният 

ръководител на РП – Свиленград Антон Стоянов е издал Заповед № РП -

8/02.02.2010г., с която е разпоредил, с оглед постигане на по – голяма 

прецизност и носене на съответна отговорност,  дейността в деловодството 

на РП – Свиленград да се извършва при конкретно разпределение на 

функциите между съдебните служители. 

          

         3.Да се приведе дейността по съхранение на веществените 

доказателства в съответствие с Раздел VI “Съхранение на 

веществените доказателства” от ПОДАПРБ. 

 

 В изпълнение на дадената препоръка, административният 

ръководител на РП – Свиленград Антон Стоянов е издал Заповед № РП -

2/11.01.2010г. в изпълнение на изискванията, заложени в ПОДАПРБ. С 

цитираната заповед е регламентиран редът на приемане, описване, 

съхранение  и предаване на веществените доказателства, съобразно 

определените нормативни изисквания. 

 Проверката установи, че в РП – Свиленград е въведен регистър за 

веществените доказателства. Представен бе протокол от 30.12.2010г., 

отразяващ работата на комисия, чиито състав е определен от 

административния ръководител, със задача извършване на проверка на 
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съхраняваните в РП – Свиленград веществени доказателства, към момента. 

Комисията е констатирала, че през 2009г. всички постъпили в РП – 

Свиленград веществени доказателства, както и разпорежданията с тях, са 

описвани в описната книга. Веществените доказателства са съхранявани 

правилно. Няма такива, по които да липсва разпореждане от прокурор. 

          

         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. 

 

 В изпълнение на тази препоръка е издадено разпореждане от 

административния ръководител на РП –Свиленград /Заповед № РП 

8/02.02.2010г./ за докладване от служителите на деловодството на 

наблюдателните материали по преписки и досъдебни производства на 

наблюдаващите прокурори 15 дни преди изтичане на сроковете на 

проверките и разследванията. Наблюдаващите прокурори, от своя страна 

следва да предприемат незабавни мерки за приключване на разследването 

или продължаване на процесуалния срок на разследването или проверката. 

При констатиране на неоснователно просрочие на разследването или 

проверката наблюдаващият прокурор следва да докладва на районния 

прокурор или да сигнализира незабавно окръжния прокурор или 

началника на РУ МВР – гр. Свиленград, включително и при наличието на 

законовите основания да се изготвят сигнали и предложения за вземане на 

дисциплинарни мерки срещу виновните лица, съгласно ЗСВ и ЗМВР. 

Предприетата мярка допринася за завишаване на контрола от прокурорите 

по възложените от тях проверки. / Следва да се отбележи, че Указание № 

281/2006г. е отменено с Инструкция № 89/2011г./ 

          

         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 във връзка 

с удължаване  сроковете за разследване. 

 

 Посочените по – горе разпореждания, дадени със Заповед № РП 

8/02.02.2010г. на административния ръководител на РП – Свиленград, са 

относими и към тази препоръка. Следва да се добави, че за създаване 

организация по изпълнение на задълженията на прокурорите, съгласно 

чл.46, ал.2, т.1 от НПК, прокурорите от РП – Свиленград ежеседмично, 
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след предварително уведомяване на старшия дознател следва да извършат 

посещения в РУ МВР – Свиленград, като се запознават с разследването по 

всички досъдебни производства, за които са определени за наблюдаващи 

прокурори. По същият ред ежемесечно, съгласно графика на дежурствата, 

следва да се извършва проверка и на досъдебните производства, 

разследвани от следователите от „Следствен отдел”. Датата на извършване 

на проверките, указанията и констатациите, следва да бъдат писмено 

документирани – чрез отбелязване от прокурора на постановлението за 

образуване на досъдебното производство. 

          

         6.Да бъдат набелязани  мерки за цялостно преодоляване на  

проблема с приключените в просрочие и без надлежно разрешение 

досъдебни производства.  

 

 Препоръките към т. 6 са изцяло относими към предприетите със 

Заповед № РП-8 /02.02.2010г. мерки относно създаване на организация на 

работата на прокурорите при РП – Свиленград и деловодната дейност на 

РП – Свиленград, относно срочността на разследването по досъдебните 

производства, недопускане на разследване извън сроковете, предвидени в 

чл.234 от НПК. В цитираната заповед изрично се сочи, че същата е 

издадена и в изпълнение на препоръките, дадени в Акт за резултати от 

планова проверка, извършена от ИВСС през 2009г. 

 

         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. 

 

 В изпълнение на тази препоръка е издадена Заповед № РП -

3/25.01.2010г. от административния ръководител на РП – Свиленград с цел 

подобряване на организацията на работа по спрените досъдебни 

производства срещу известен и неизвестен извършител, както и за 
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недопускане на прекратяване на такива дела по давност.  По силата на 

цитираната заповед  е разпоредено в срок до 19.02.2010г. да се издирят и 

установят всички спрени досъдебни производства  от компетентността на 

РП – Свиленград. След установяване на спрените дела и обобщаване на 

списъците от наблюдаващите прокурори, същите следва незабавно да 

предприемат мерки за изискване и прекратяване на делата от тази 

категория, за които давностният срок на разследване е изтекъл. Върху 

наблюдателните материали всеки прокурор следва да отбележи датата на 

изтичане на давностния срок за наказателно преследване. В заповедта е 

определен срок до 26.02.2010г., в който дневниците на спрените дела 

срещу известен и неизвестен извършител, водени на хартиен и електронен 

носител, по отделно, следва да се приведат в изрядност. Изрично е 

разпоредено дневникът на делата, спрени срещу известен извършител 

ежемесечно, на всяко първо число да се докладва на районния прокурор за 

преценка състоянието на делата,  опасността от изтичане на давностен 

срок и необходимостта за възобновяване и извършване на допълнителни 

действия по разследването. Предприети се и други мерки в изпълнение на 

Заповед ЛС  - 2403/2007г. /отм./ Указано е всички прокурори от РП – 

Свиленград да извършат проверка на наблюдаваните от тях досъдебни 

производства, които са образувани преди повече от 18 месеца и да 

предприемат действия и мерки за активиране на разследването и 

приключването им. 

 В случай на системно нарушаване от страна на разследващите 

органи на предвидените в НПК срокове и установяване на неоправдано 

забавяне на наказателното производство или при неизпълнение на дадени 

задължителни писмени указания по разследването, наблюдаващите 

прокурори да упражняват правомощието си по чл.228 от ЗМВР, по 

отношение на разследващите полицай или да сезират отдел „Инспекторат” 

при ВКП и окръжния прокурор, по отношение на следователите. 

 В срок до 31.03.2010г. всички спрени дела срещу известен и 

неизвестен извършител, по които давностният срок за разследване е 

изтекъл, да бъдат прекратени от наблюдаващите прокурори, като до тази 

дата всеки прокурор от РП – Свиленград следва да представи на районния 

прокурор справка за прекратените от него дела от посочената категория.   

 

         8.Да бъдат набелязани мерки за преодоляване причините за връщане 

на делата от съда.   

  

 В изпълнение на тази препоръка се провеждат регулярни срещи със 

съдии от РС – Свиленград, на които се обсъждат причините за връщането 

на делата. По всяко от върнатите дела се изготвят справки до по - горната 

прокуратура относно причините за връщане на делата от съда.  Следва да 
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се отбележи, че този проблем е преодолян. Взети са мерки за 

отстраняване на слабостите, допускани от прокурорите. 
 

 На проверяващия екип бе представен Отчетният доклад за 

дейността на Районна прокуратура – Свиленград за 2010г. 

Видно от доклада, в сравнение с 2009 год. през 2010г. е налице  ръст 

с 898 броя на наблюдаваните досъдебни производства. 

През 2010г. РП-Свиленград е внесла в РС-Свиленград 649 

прокурорски акта, през 2009г. - 433, през 2008г.- 509, от които през 2010г. 

– 247 обвинителни акта, през 2009г. – 211,  а през 2008г.- 263, 

споразумения за 2010г.- 375,  през 2009г. - 212, а през 2008г - 229, 

предложения по чл.375 от НПК вр. чл.78а от НК, за 2010г. -28, през 2009г.- 

10, а през 2008г.- 17. 

         Налице е увеличение на внесените през 2010 година прокурорски 

актове в съда с 33,3%. Тази тенденция се обяснява с факта, че като външна 

граница на Европейския съюз  Република България е обект на по-голям 

имиграционен натиск от чужденци от Азия, Близкия изток и Африка.     

         През 2010г. са  предадени на съд – 992 лица, а през 2009г. – 593, т.е. 

налице е чувствителен ръст и на този показател в сравнение с предходни 

години.  

         През 2010година, Районен съд -Свиленград е постановил осъдителни 

и санкционни решения  -  612, срещу 901 лица, от които влезли в сила 596 

дела срещу 890 лица. 

 Районна прокуратура  – Свиленград е на първо място  по средна 

натовареност на прокурорите от районните прокуратури в съдебния 

район на Апелативна прокуратура  – Пловдив.  

          В  хода на проведения в Годишния доклад  анализ са отчетени 

сериозно завишени параметри на работния обем. Натоварването на 

прокурорите се е увеличило чувствително, като влияние е оказал и  

постоянният контрол над провежданите разследвания и честото 

провеждане на следствени действия под непосредствения контрол и с 

участието на наблюдаващите прокурори. 

През изтеклата 2010г. щатът на РП-Свиленград е бил за 5-ма 

прокурори и е бил попълнен, но реално работилите прокурори през 

периода са  3- ма прокурори.  

  Основните приоритети, които Районна прокуратура гр.Свиленград 

си e поставила за 2011г., са на първо място продължаване на добрата 

тенденция за екипност и добро взаимодействие между прокурорите от една 

страна, така и между прокуратурата като цяло и служители при РУП 

Свиленград, ГПУ Ново село, ГПУ Свиленград и Митница Свиленград. 

Стремежът  е насочен към повишаване на качеството на работата по 

досъдебните производства и предварителните проверки. Приоритети в 

работата на РП - Свиленград през 2011г. са наред с изпълнение на 
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поставените задачи от ръководството на Прокуратурата на Република 

България, така и продължаване на усилията за повишаване ефективността 

в противодействието на престъпността в региона, икономическата 

престъпност и характерните за района престъпления, свързани с 

нарушенията на граничния режим и незаконния трафик на стоки и 

ценности през границата на страната, която се явява и външна граница на 

ЕС. Борбата с тези престъпления е от съществено значение, както за 

живущите в района на Районна прокуратура -  Свиленград, така и за 

защита на националните интереси и допринасяне на по-бързото приемане 

на Република България в Шенген. 

Друг важен приоритет в работата на прокуратурата е  утвърждаването 

на практиката за периодични общи събрания на прокурорите и съдиите от 

съдебния район за обсъждане на възникнали проблеми и уеднаквяване на 

съдебната практика. 

Налице е стремеж за повишаване на квалификацията на работещите в 

РП-Свиленград прокурори и административен персонал.  

Не на последно място по важност са полаганите усилия от страна на 

ръководството на прокуратурата за подобряване ефективността при 

осъществяване функциите по ръководство и надзор на досъдебното 

производство. 

 

        II.АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

        ИЗВОДИ: 

 

        Направените в Акт за резултати от комплексна планова проверка 

№ 2408/04.08.2009г. от Инспектората към Висшия съдебен съвет  

препоръки са изцяло изпълнени.  

  Прокурорите в Районна прокуратура - Свиленград в работата си през 

2010г. са изпълнявали много добре задълженията си в съответствие със 

законите на страната и съобразно указанията на горестоящите 

прокуратури, с което са допринесли за осъществяване на основните 

функции на прокуратурата.         

         Служителите в прокуратурата са обработвали постъпващата  

информация стриктно, бързо и своевременно, което е видно от водените 

книги  в  прокуратурата.   

 Отношенията в прокуратурата, както и с останалите правозащитни 

органи, са на добро ниво, което е довело до повишаване на  ефективността 

на работата.  

 Като особено съществен проблем в работата на Районна прокуратура- 

Свиленград през 2010 година е отчетено връщането на дела за 

доразследване от съда. Заслужава да се отбележи, че в работата на 

прокуратурата през 2010г. този негативен показател е чувствително 
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подобрен. Върнатите от съда дела за отстраняване на допуснати 

съществени процесуални нарушения през 2010г. е 23 бр. - 3,5% от 

внесените прокурорски актове, а през 2009г. е 25броя или 5,7% от 

внесените прокурорски актове. За сравнение през 2008г. общия брой на 

върнатите от съда дела е бил 41броя или 8,06% от всички внесени актове.   

 Добрите резултати, постигнати в Районна прокуратура – Свиленград 

през 2010г., се дължат на различни причини.  

 Съществен принос в тази насока има Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет, който след извършената през 2009г. обстойна комплексна 

планова проверка  установи голяма част от пропуските в работата на 

прокуратурата и направи съответните препоръки за тяхното отстраняване в 

рамките на правомощията си, установени в Закона за съдебната власт. 

 Следва да се отбележи, че на 10.12.2009г.  в длъжност е встъпил като 

административен ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура – гр.Свиленград г-н Антон Стоянов, комуто се е паднала 

тежестта да изпълни дадените още през месец август 2009г. от  ИВСС 

препоръки. Постановените разпореждания и предприетите организационни 

мерки от страна на г-н Антон Стоянов  се оценяват положително, като 

израз на професионализъм и добро администриране на Районна 

прокуратура – Свиленград. 

        

        На основание  чл.198, ал.2, т.3 от Закона за съдебната власт 

положителните констатации, направени в настоящия акт относно 

работата на административния ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр.Свиленград г-н Антон Стоянов да се 

приложат към личното му  кадрово досие. 

 

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

настоящия  Акт за резултати от извършена  контролна проверка да бъде 

връчен  по надлежния ред на административния ръководител на 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 административния 

ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Хасково, 

за сведение. 

        Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Висшия съдебен съвет, 

за сведение. 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

           

         1.Заповед № КП -01-20/12.05.2011г. на Главния инспектор на ИВСС; 

         2.Копия от доклади, регистри, заповеди, справки, преписки, дела и 

др., които са предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР:   

        ВАСИЛ ПЕТРОВ 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


