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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

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

 
 
 
 

КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ 
ВСС НА СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
 

 
А   К   Т 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА – ГРАД БЯЛА СЛАТИНА 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2010г. и Заповед № 71/03.05.2010 г. 
на Главния инспектор в периода 10.05. – 15.05.2010г.  

Екип – Съгласно Заповед № 71/03.05.2010 г. на Главния инспектор 
плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор Александър 
Мумджиев и експерти – Тамара Кочева и Надежда Желева. 

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. 

 
 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 
 

1. По отношение организацията на административната дейност 
/чл. 54, ал. 1, т.2 от ЗСВ/: 

Районна прокуратура – гр. Бяла Слатина се помещава в една сграда с 
РС – Бяла Слатина. Помещенията са в добро състояние, достатъчно са, с 
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оглед щатната численост на прокурорите и служителите. Обезпечеността с 
компютърна техника е на добро ниво. 

Щатната численост на прокурорите към РП – Бяла Слатина е 6 
прокурори (в това число и административен ръководител). За 
проверявания период поради заболяване за повече от 1 месец е отсъствала 
прокурор Д. Хайтова – Рашковска, а съгласно Заповед № ЛС – 
911/18.03.2009г. на Заместник на Главния прокурор при ВКП е 
командирован в РП – София, считано от 23.03.2009г., прокурор Антони 
Йорданов. 

Общият брой на съдебните служители е 8 (осем) бр., като незаети 
длъжности няма. 

В Районна прокуратура – Бяла Слатина се водят книги, азбучници и 
регистри, на основание Правилника за организация на дейността на 
администрацията на Прокуратурата на Република България и по указание 
на ВКП. По собствена преценка се водят 6 (шест) бр. книги. 

 
 Бяха проверени на случаен принцип следните книги: 
►Oписна книга на следователя и органите на дознанието 4 тома 

– книгата се води редовно, съдържа всички необходими реквизити, 
прошнуровани и номерирани, с печат на РП – Бяла Слатина и подписи на 
административния секретар и административния ръководител: 1-ва книга - 
започната на 04.07.2008 г. – до пореден № 284/2008 г. – № 536/2008 г. и от 
№ 1/2009 г. -№ 111/2009 г.- приключена; 2-ра книга – от №112/2009 г. - № 
475/2009 г.; 3-та книга – от № 476/2009 г. – №  599/2009 г. и № 1/2010 г. - 
№ 245/2010 г.; 4-та книга -  от № 245/2010 г. – до 312/2010 г. – не е 
прошнурована и прономерована 

►Входящ дневник – 2 бр -  започнат на 23.10.2008 – 25.09.2009 
г.(не е прошнурована и прономерована) и 26.09.2009 г - 2010 г. 
(прошнурован, прономерован, с печат на РП и и подпис на адм.секретар и 
адм.ръководител); 

►Описна книга на наказателно-съдебен надзор по 
споразуменията – започната на 05.01.2009 г. – прошнурована, 
прономерована, с печат на РП – Бяла Слатина и подписи на адм.секретар и 
адм.ръководител, води се редовно; 

►Описна книга на наказателно-съдебен надзор по 
обвинителните актове – започната на 05.01.2009 г. – прошнурована, 
прономерована, с печат на РП – Бяла Слатина и подписи на адм.секретар и 
адм.ръководител, води се редовно; 

   ►Азбучник за присъдите – води се от 01.01.2009 г. , води се 
редовно, съдържа всички необходими реквизити, прошнурована и 
прономерована, с печат на РП – Бяла Слатина и подписи на 
административния секретар и административния ръководител; 
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►Книга за присъдите – за 2008 и 2009 г. , водят се редовно, 
съдържат всички необходими реквизити, прошнуровани и прономеровани, 
с печат на РП – Бяла Слатина и подписи на административния секретар и 
административния ръководител; 

►Книга за веществените доказателства – води се от 1956 г. – 
прошнурована и прономерована, с подпис на адм. секретар и адм. 
ръководител и печат на РП – Бяла Слатина, съдържа всички необходими 
реквизити. Към нея се прилагат протоколи за веществени доказателства – 
за 2009 и 2010 г., в които се отразява дата на предаване, подпис и имена на 
предалия и приелия и място на съхранение. Изготвят се в 3 екземпляра – 
по 1 за делото и по 1 за РП – Бяла Слатина и 1 – за папка „Веществени 
доказателства”. 
 
 Прокурорите ползват в работата си правни програми Апис и Сиела и 
деловодна програма – УИС, предоставени от ВКП.  
 Случайният принцип на разпределение на делата се спазва, като за 
целта се използва програмният продукт „Law Choice”.  
 Организацията на дейността по водене на статистиката в РП – Бяла 
Слатина се извършва съгласно Указания на Главния прокурор № И 
301/2007г. за организацията на информационната дейност в Прокуратурата 
на Р.България и № 283/2008 г. за изменение и допълнение на указание № И 
301/2007 г. Изготвят се ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни 
форми на отчет, както и изискуемите годишни отчети и аналитични доклади. 
Изготвят се  също справки и се участва в съвещания. Със заповед № 20/ 23.03.2009г. 
от адм. ръководител – районен прокурор на РП- Бяла Слатина са определени лицата, 
които отговарят за попълване на статистическите таблици и сроковете, в които 
последните  следва да бъдат представени в ОП – Враца. 

    За проверявания период в РП – Бяла Слатина няма налагани 
дисциплинарни наказания от административния ръководител, както и 
направени предложения за поощрение. 

За проверявания период магистратите и съдебните служители в РП – 
Бяла Слатина са участвали в различни форми на обучение, както следва: 
          За периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. прокурорите и служителите 
при РП-Бяла Слатина са участвали в различни форми на обучение, както 
следва: 
           Антони Йорданов – прокурор – участие в семинар „Наказателен 
процес” в НИП-София ; 
            Росица Тодорова – КОИДФ – участие в специализирано 
компютърно обучение по УИС в хотел „Експо” – София; 
            Росица Тодорова – КОИДФ – участие в специализирано 
компютърно обучение за съдебни служители на ПРБ за работа с УИС в 
хотел „Родина”;                        
             Сашка Кинева – Административен ръководител – районен прокурор 
– участие в семинар по дейност А.7 на частичен туйнинг проект 
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BG/2006/IB/JH/04/UE/TWL „Допълнително укрепване на 
административния капацитет на ПРБ за борба по Закона за отнемане в 
полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност” в УБ 
„Цигов чарк”; 
              Методи Маринов – прокурор – участие в семинар „Прилагане на 
международни стандарти на дела за защита срещу изтезания, жестоко, 
нечовешко или унизително отнасяне или наказание” в учебен център БЧК-
Лозен                 
              Людмил Йолов – адм. секретар – обучение за оперативна работа 
със система „Бизнес навигатор” в „Ди Уеър” – София; 
               Методи Маринов – прокурор – обучение по компютърни 
престъпления в КК „Златни пясъци” за периода 15.10.2009 г. – 16.10.2009 г. 
             Людмил Йолов – обучение за счетоводители и адм. секретари, 
изпълняващи счетоводни функции в УБ „Цигов чарк” – Батак; 
             Сашка Кинева – административен ръководител-районен прокурор и 
Мирела Добрева – КОИДФ – обучение по ЗБУТ в „Индустриално-
стопанска камара” – Враца. 

   Всички съдебни служители са положили IT Card сертификационен 
изпит в „Информационно обслужване” – Враца. 
 

 2. По организацията на образуването и движението на 

преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 

 Общият брой на преписките през 2009 г. е 2885 бр, като от тях 
новообразувани са 2775 бр. и 110 бр. останали от предходни периоди. 
Решените през периода преписки са 2782 бр. 
 По 442 бр. от образуваните преписки РП - гр. Бяла Слатина е 
постановила отказ за образуване на досъдебно производство.  От тях са 
обжалвани 63 бр., от които потвърдени 39 бр. и отменени 16 бр. и по 8бр. 
обжалвани преписки към момента на проверката няма произнасяне.  
          През отчетния период по 261 бр. от постъпилите за решаване 
преписки РП-Бяла Слатина е образувала досъдебни производства. 
Изпратените по компетентност на друга прокуратура преписки са 31 броя.  

    Общият брой на останалите нерешени преписки през проверявания 
период е 96 бр., от които нерешени в едномесечен срок са 39 броя и в 
тримесечен срок, с разрешение на административния ръководител – 60 
броя. Нерешени преписки в тримесечен срок без разрешение на 
административния ръководител или в шестмесечен срок – с разрешение на 
Главния прокурор няма. Нерешени в шестмесечен срок без разрешение 
няма. Нерешени в над шестмесечния срок са 7бр. преписки. 

Общият брой на нерешените преписки, образувани  в предходни 
години е 7бр.  

През проверявания период няма образувани преписки на специален 
надзор, има едно наказателно производство, образувано през 2009г. – ДП 



 5

№ 322/2009г. по чл.212, ал.3, вр. ал.1 от НК. Към 31.12.2009г. се е 
намирало при разследващия орган. Към момента на проверката е 
изпратено по компетентност на РП – Враца. 
 

3. По организацията на образуването и движението на досъдебните 
производства /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Наблюдаваните досъдебни производства през 2009 г. общо са 1306 
бр., като образувани през този период са 611 бр. Образувани в предходни 
години са 695 бр., от които  прекратени по давност са 328 бр. 

През 2009 г. са образувани 13 бр. бързи производства, няма 
образувани незабавни производства.  
 Разследването по всички тях е проведено от  разследващ полицай. 
 Приключените досъдебни производства през проверявания период от 
разследващ орган и решени от прокурорите в предвидените от НПК 
срокове са общо 1028 бр.  

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

В проверявания период в РП-Бяла Слатина няма приключили  
досъдебни производства от разследващия орган и нерешени от 
наблюдаващия прокурор над един месец.  

От 13 бр. наблюдавани бързи производства разследването по 11бр. от тях 
е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК, а за останалите 2 бр. е постановено 
разследването да се извърши по общия ред. 

Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ са 34бр., като по 28бр. ДП,  
прокурорът сам е извършил необходимите действия.  

Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 310 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 270 
бр., а спрени срещу известен извършител са 40 бр. 

Проверени на случаен принцип спрени дела срещу ИИ:  
 

► дп № 360/2008 г., вх. № 1354/2008 г. по описа на РП – Бяла Слатина, 
дп  № 753/2008 г. на РУ на МВР – Бяла Слатина, образувано на 03.09.2008 
г. за престъпление по чл. 343в, ал. 2 – НК. Възобновено на 25.03.2009 г., С 
постановление от 10.08.2009 г. нп е спряно,  на основание чл. 25, т. 2 – 
НПК, а обвиняемото лице е обявено за ОДИ с бюлетин 8 от 08.07.2009 г. В 
постановлението е указано на РУ на МВР – Бяла Слатина да се представят 
ежемесечни справки за резултатите от издирването на извършителя; 

►дп № 183/2009 г., вх. № 449/2008 – образувано на 23.04.2009 г. по 
описа на РП – Бяла Слатина, дп  № 304/2009 г. на РУ на МВР – Бяла 
Слатина, образувано на 23.04.2009 г. за престъпление по чл. 206, ал. 1 – 
НК. Регулярно са удължавани сроковете по разследването. Възобновено на 
25.03.2009 г., С постановление от 10.08.2009 г. нп е спряно,  на основание 
чл. 25, т. 2 – НПК. От справка, адресирана до РП е съобщено, че 
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обвиняемият е обявен за издирване с телеграма 31408/03.07.2008 г. на 
Дирекция „ПОП” на ГД „КП”, което не е отразено в постановлението за 
спиране. В постановлението е указано на РУ на МВР – Бяла Слатина да се 
представят ежемесечни справки за резултатите от издирването на 
извършителя. 

►дп № 128/2008 г. (на прокурор Н.Кисьова), вх. № 533/2008 г. по описа 
на РП – Бяла Слатина, дп  № 270/2008 г. на РУ на МВР – Бяла Слатина, 
образувано на 30.03.2008 г. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр.с 
28,ал.1,вр.с 26, ал.1, вр.с.20, ал.2 – НК. Регулярно са удължавани сроковете 
на разследването. С постановление от 06.06.2008 г. нп е спряно, поради 
неустановяване на извършителя, С постановление от 14.10.2008 г. нп е 
възобновено. С постановление от 12.02.2009 г.,  на основание чл. 25, т. 2 – 
НПК нп е спряно. По дп са установени 2ма извършители на деянието, като 
1 от тях е привлечен като обвиняем, а другият е с неустановено 
местонахождение. От приложени към преписката ежемесечни справки от 
МВР е видно, че е напуснал територията на страната, но същият не е 
обявен за ОДИ. В постановлението за спиране е указано на РУ на МВР – 
Бяла слатина да се представят ежемесечни справки за резултатите от 
издирването на извършителя, но не са дадени указания за ОДИ на лицето 
или искане за издаване на Европейска заповед за арест.  

Проверени на случаен принцип спрени дела срещу НИ:  
 
►д.п. № 503/2009 г.  и вх. № 1548/2009 г. по описа на РП – Бяла 

Слатина, и д.п. № 805/2009 г. по описа на РУ на МВР – Бяла Слатина, за 
извършено престъпление по чл. 195,  ал. 1, т. 4 от НК, срещу НИ, 
образувано на 02.11.2009 г. ДП със заключително постановление на 
разследващия полицай, с мнение за спиране на нп е получено в РП на 
06.01.2010 г., на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 – НПК. С постановление от 
29.01.2010 г. наказателното производство е спряно, на основание чл. 244, 
ал. 1, т. 2 от НПК. 

►д.п. № 283/2009 г.  и вх. № 963/2009 г. по описа на РП – Бяла 
Слатина, и д.п. № 460/2009 г. по описа на РУ на МВР – Бяла Слатина, за 
извършено престъпление по чл. 194,  ал. 1 от НК, срещу НИ, образувано на 
05.07.2009 г. ДП със заключително постановление на разследващия 
полицай, с мнение за спиране на нп е получено в РП на 02.09.2009 г., на 
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 – НПК.С постановление от 15.09.2009 г. 
наказателното производство е спряно, на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от 
НПК. 

►д.п. № 518/2009 г.  и вх. № 1579/2009 г. по описа на РП – Бяла 
Слатина, и д.п. № 712/2009 г. по описа на РУ на МВР – Бяла Слатина, за 
извършено престъпление по чл. 195,  ал. 1, т. 3 от НК, срещу НИ, 
образувано на 11.11.2009 г. ДП със заключително постановление на 
разследващия полицай, с мнение за спиране на нп е получено в РП на 
25.01.2010 г., на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 – НПК. С постановление от 
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18.02.2010 г. наказателното производство е спряно, на основание чл. 244, 
ал. 1, т. 2 от НПК. 

 
Възобновените наказателни производства през проверявания период са 

141 бр., от които образувани през проверявания период са 7 бр, а в 
предходни години – 134 бр. 

Прекратените наказателни производства за 2009 г. са общо 492 бр. От 
тях  обжалвани пред съда са 12 бр., като съдът е отменил 9бр., а е 
потвърдил 3бр. Постановления за прекратяване на РП – Бяла Слатина.  
Обжалвани постановления пред по-горните прокуратури 3бр., от които 
отменено 1бр. и 2бр. са потвърдени. Служебно отменени – няма. 
Прекратените поради изтекла давност са 328 бр. На случаен принцип 
бяха проверени следните прекратени наказателни производства: 

 
► д.п. № 210/2009 г.  и вх. № 728/2009 г. по описа на РП – Бяла 

Слатина, и д.п. № 345/2009 г. по описа на РУ на МВР – Бяла Слатина, за 
извършено престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК, срещу НИ, образувано на 
14.05.2009 г. Заключителното постановление на разследващия полицай е 
от 10.07.2009 г. , дп е изпратено в РП с мнение за спиране на 30.07.2009 г., 
на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 – НПК.С постановление от 13.08.2009 г. 
наказателното производство е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от 
НПК. 
 

►дп № 425/2008 г. , вх. № 1670/2008 г по описа на РП – БС, дп № 
871/2008 г. – РУ на МВР – БС, образувано срещу ИИ на 21.10.2008 г. по чл. 
343, ал. 1, б „а” – НК, прекратено с постановление на РП – 12.05.2009 г., на 
осн. чл. 24, ал, 1, т. 1 – НПК;. 

►дп № 127/2007 г. , вх. № 221/2007 г по описа на РП – БС, дп № 
1734/2007 г. – РУ на МВР – БС, образувано срещу ИИ на 22.02.2007 г. по 
чл. 194, ал. 3, вр.ал. 1 – НК, прекратено с постановление на РП – 06.04.2009 
г., на осн. чл. 24, ал, 1, т. 1 – НПК; 

►дп № 475/2009 г. , вх. № 1490/2009 г по описа на РП – БС, дп № 
770/2009 г. – РУ на МВР – БС, образувано срещу ИИ на 24.10.2009 г. по чл. 
343, ал. 1– НК, прекратено с постановление на РП – 15.12.2009 г., на осн. 
чл. 24, ал, 1, т. 1 – НПК; 

►дп № 783/2006 г. , вх. № 2746/2006 г по описа на РП – БС, дп № 
1478/2006 г. – РУ на МВР – БС, образувано срещу ИИ на 05.12.2006 г. по 
чл. 210, ал. 1, т. 5, вр.с 209, ал. 1 – НК, прекратено с постановление на РП – 
29.02.2008 г., на осн. чл. 24, ал, 1, т. 1 – НПК. Регулярно са продължавани 
сроковете на разследването. С определение от 24.05.2008 г. РС- БС по чнд 
170/2008 г. е потвърдил постановлението. С определение от 16.02.2009 г. 
по вчнд 44/2009 ВрОС е потвърдил определението на РСБС. 
Определението е влязло в сила на 16.02.2009 г. ; 
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►дп № 479/2008 г. , вх. № 1997/2008 г по описа на РП – БС, дп № 
964/2008 г. – РУ на МВР – БС, образувано срещу ИИ на 20.11.2008 г. по чл. 
129, ал. 1– НК, прекратено с постановление на РП – 10.02.2009 г., на осн. 
чл. 24, ал, 1, т. 9 – НПК. Регулярно са удължавани сроковете на 
разследването; 

►дп № 446/2008 г. , вх. № 1786/2009 г по описа на РП – БС, дп № 
909/2008 г. – РУ на МВР – БС, образувано срещу ИИ на 31.10.2008 г. по чл. 
343, ал. 1, б. „б”– НК, прекратено с постановление на РП – 21.05.2009 г., на 
осн. чл. 24, ал, 1, т. 9 – НПК. Регулярно са удължавани сроковете на 
разследването. 

 
 
Постановени откази, проверени на случаен принцип: 

 
► пр.пр. № 234/2009 г.. Проверката е възложена, с оглед извършено 

престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Отказът е постановен на 24.03.2009 
г., на осн. чл. 24, ал. 1, т. 1 – НПК; 

►пр.пр. № 1718/2009 г.. Проверката е възложена, въз основа на сигнал 
за нанесен побой, получен в ОДЧ на МВР – БС, от МБАЛ - БС. 
Приключената проверка е изпратена в РП с мнение за прекратяване от 
разследващия полицай, на осн. Чл. 24, ал. 4 от НПК, тъй като се касае за 
лека телесна повреда, по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК.  Отказът е 
постановен на 01.12.2009 г., на осн. чл. 24, ал. 1, т. 1 – НПК; 

►пр.пр. № 2115/2008 г.. Проверката е възложена въз основа на данни за 
извършено документно престъпление в АУАН. Отказът е постановен на 
03.02.2009 г. , на осн. чл. 24, ал. 1, т. 1 – НПК. Отказът е обжалван пред 
ОПВр, потвърден на 24.02.2009 г. 

►пр.пр. № 1455/2009 г.. Проверката е възложена въз основа на сигнал 
за извършена кражба.  Отказът е постановен на 20.10.2009 г. , на осн. чл. 
24, ал. 1, т. 1 – НПК, във вр. С чл. 9, ал. 2 от НК; 

►пр.пр. № 1401/2009 г.. Преписката е образувана по повод, подаден 
сигнал по интернет до ДАЗД и изпратен по компетентност на РП – Бяла 
Слатина. В сигнала се съдържат данни за престъпление по чл. 144, ал. 3 от 
НК, а е констатирано, че се касае за престъпление по чл. 146, ал. 1 от НК, 
който се преследва по чр. Отказът е постановен на 11.11.2009 г. , на осн. 
чл. 24, ал. 1, т. 1 – НПК;  

►пр.пр. № 1902/2009 г.. Проверката е възложена с оглед извършено 
престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Отказът е постановен на 21.12.2009 
г., на осн. чл. 24, ал. 1, т. 1 – НПК, във вр.  чл. 9, ал. 2 от НК; 

►пр.пр. № 891/2009 г.. Преписката е образувана по повод на сигнал за 
проверка за извършено престъпление по чл. 296 от НК. Отказът е 
постановен на 03.08.2009 г. , на осн. чл. 24, ал. 1, т. 1 – НПК;  

►пр.пр. № 1219/2009 г.. Проверката е възложена по повод на жалба до 
РП за нанесен побой, с оглед наличие на данни за престъпление от общ 
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характер. Същата е приключена и изпратена в РП с мнение за 
прекратяване, на осн. Чл. 24,ал.1, т. 1 от НПК. Отказът е постановен на 
09.10.2009 г. , на осн. чл. 24, ал. 1, т. 1 – НПК, т.к. се касае за престъпление 
от частен характер – 130 от НК; 

►пр.пр. №  1385/2009 г. Проверката е образувана по повод жалба за 
нанесен побой. Извършена е предв.проверка, от която е установено , че са 
налице данни за пр-ие по чл. 129, ал. 1 от НК. Проверката е прикл.и 
изпратена в РПБС, с постановление от 10.11.2009 г. е отказано да се 
образува нп, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 – НПК. 

►пр.пр. №  1385/2009 г. Проверката е образувана по повод жалба за 
нанесен побой. Извършена е предв.проверка, от която е установено , че са 
налице данни за пр-ие по чл. 129, ал. 1 от НК. Проверката е прикл.и 
изпратена в РПБС, с постановление от 10.11.2009 г. е отказано да се 
образува нп, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 – НПК. 

 
Изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване са общо 277 бр., като всички са уважени. 
Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване на 
срока на разследване до по-горестоящата прокуратура са 514 бр., 
като всички са уважени. До Главния прокурор на Република България 
има направени 2 бр. искания от наблюдаващия прокурор за 
продължаване срока на разследване, като и двете са уважени. 
 

     4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 
т.2 от ЗСВ/: 

 Внесените обвинителни актове през 2009 г. са общо са 44 бр., от тях 
по образувани ДП през проверявания период – 15  броя, а по образувани ДП от 
предходни години – 29 броя.  
 Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове за 2009 г. са 15 
бр., от които върнати с разпореждане на съда са 11 бр., а с определение на 
съда са върнати 4 бр. 

 Проверени на случаен принцип: 
►ОА -1/2009 г. на п-р М.Маринов, по описа на РП – Бяла Слатина, дп 

527/2006 г. по описа на РП – Бяла Слатина по чл. 343 б, ал. 1 НК е внесен в 
РС – Бяла Слатина на 14.11.2008 г.  С разпореждане от 25.11.2008 г. 
съдебното производство по нохд 489/2008 г. – РС – БС е прекратено, като 
делото е върнато на РП – БС за отстраняване на допуснати процесуални 
нарушения. На 09.01.2009 г. е внесен нов обвинителен акт, с разпореждане 
от 15.01.2009 г. съдебното производство по нохд 6/2009 г. е прекратено, 
делото е върнато на РП – БС за това, че не е изпълнено в цялост 
разпореждането на съда от 25.11.2008 г. На 10.02.2009 г. е внесен нов 
обвинителен акт, като на 23.06.2009 г., след проведени 4 съдебни заседания 
РС – БС е постановил осъдителна присъда по нохд 76/2009 г. 
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►ОА -2/2009 г. на п-р М.Маринов, по описа на РП – Бяла Слатина, дп 

297/2007 г. по описа на РП – Бяла Слатина по чл. 196, ал. 1, т.2 във връзка с 
195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 26, във вр. с чл. 20, ал.1, т. 2 НК е внесен в РС – 
Бяла Слатина на 16.01.2009 г.  С разпореждане от 22.01.2009 г. съдебното 
производство по нохд 18/2009 г. – РС – БС е прекратено, като делото е 
върнато на РП – БС за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. 
С постановление от 05.03.2009 г. дп е спряно, на основание чл. 25, т. 2 от 
НПК. ДП е възобновено на 23.03.2009 г. На 22.05.2009 г. е внесен нов 
обвинителен акт, като на 16.0672009 г., след проведено 1 съдебно 
заседание РС – БС е постановил осъдителна присъда по нохд 217/2009 г. 

►ОА -3/2009 г. на п-р М.Маринов, по описа на РП – Бяла Слатина, дп 
237/2008 г. по описа на РП – Бяла Слатина по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, във 
вр. Чл. 26, във вр. С чл. 28- НК е внесен в РС – Бяла Слатина на 11.12.2008 
г.  С разпореждане от 17.12.2008 г. съдебното производство по нохд 
549/2008 г. – РС – БС е прекратено, като делото е върнато на РП – БС за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. На 29.01.2009 г. е 
внесен нов обвинителен акт, като на 06.03.2009 г. е постигнато 
споразумение между страните по нохд 55/2009 г.., което е РС – БС е 
одобрил  в съдебно заседание. 

► ОА -4/2009 г. на п-р Н.Кисьова, по описа на РП – Бяла Слатина, дп 
624/2007 г. по описа на РП – Бяла Слатина по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5, във 
вр. Чл. 26, ал. 1, във вр. С чл. 63, ал. 1, т. 3 - НК е внесен в РС – Бяла 
Слатина на 10.12.2008 г.  С разпореждане от 06.01.2009 г. съдебното 
производство по нохд 545/2008 г. – РС – БС е прекратено, като делото е 
върнато на РП – БС за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. 
На 06.02.2009 г. е внесен нов обвинителен акт, като на 21.05.2009 г. е 
постигнато споразумение между страните по нохд 65/2009 г.., което е РС – 
БС е одобрил  в съдебно заседание. 

► ОА -13/2009 г. на п-р Д.Хайтова, по описа на РП – Бяла Слатина, дп 
721/2006 г. по описа на РП – Бяла Слатина по чл. 343 в, ал. 2 - НК е 
внесено в РС – Бяла Слатина на 23.01.2009 г. на основание чл. 382 и сл. От 
НПК за одобряване на споразумение.  С определение от 03.02.2009 г. съдът 
е отказал да одобри внесеното споразумение по нохд 40/2009 г. – РС – 
БС и е върнал делото на РП – БС за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения. На 27.02.2009 г. отново е внесено за одобряване 
споразумение в РС – БС. С протоколно определение от 12.03.2009 г. съдът 
не е дал ход на делото, поради неявяване на обвиняемия, като е 
констатирал, че в рамките на дп е допуснато процесуално нарушение от 
съществено значение, което е довело до ограничаване правото на защита 
на обвиняемия, а именно – сл.привличане на лицето в качеството на 
обвиняем от 25.02.2009 г. не е извършен разпит на същия, непосредствено 
след предявяване на обвинението. Приложеният в досъдебното 
производство разпит е от 19.12.2009 г., т.е. дата, която още не е постъпила. 
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На 03.04.2009 г. е внесен обвинителен акт, като на 14.05.2009 г. РС – БС е 
одобрил  в съдебно заседание по нохд  142/2009 г. постигнато между 
страните споразумение. 

►С -23/2009 г. на п-р М.Маринов, по описа на РП – Бяла Слатина, дп 
327/2008 г. по описа на РП – Бяла Слатина по чл. 205 -, ал.1 , т. 1 във вр.с 
201 от НК е внесено в РС – Бяла Слатина на 09.02.2009 г. на основание чл. 
382 и сл. От НПК за одобряване на споразумение.  С протоколно 
определение от 24.04.2009 г. съдът е отказал да одобри внесеното 
споразумение по нохд 62/2009 г. – РС – БС и е върнал делото на РП – БС 
за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. На 28.05.2009 г. 
отново е внесено за одобряване споразумение в РС – БС. С протоколно 
определение от 04.06.2009 г. съдът е одобрил  в съдебно заседание по нохд  
230/2009 г. постигнато между страните споразумение. 
 

Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания 
период са общо 41 бр. От тях с осъдителни присъди по общия ред – 14 
бр., като 4бр. са протестирани. От тях една е потвърдена, една – не е 
потвърдена и 2бр. са неразгледани към момента на проверката. 
Оправдателни присъди по общия ред – няма. 
 Осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 371 и 
сл.НПК/ - 4 бр., като същите не са протестирани. Оправдателни присъди 
по реда на гл.ХХVП от НПК /чл.371 и сл.НПК/ - няма. Споразуменията 
в хода на съдебното следствие са 146 бр. 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/, през проверявания период са 146 бр.. 
Одобрените от съда споразумения са 144 бр.,  2 бр. са неодобрени и 
върнати на прокурора. 

 
Споразумения, проверени на случаен принцип: 
► ОА -7/2009 г. на п-р Н.Кисьова, по описа на РП – Бяла Слатина, дп 

486/2008 г. по описа на РП – Бяла Слатина по чл. 343 б, ал. 1- НК е внесен 
в РС – Бяла Слатина на 20.02.2009 г.  На 22.05.2009 г. е постигнато 
споразумение между страните по НОХД 55/2009 г.., което РС – Бяла 
Слатина е одобрил  в съдебно заседание. 

► ОА - 23/2009 г. на п-р Д.Хайтова, по описа на РП – Бяла Слатина, дп 
108/2009 г. по описа на РП – Бяла Слатина по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, 
т. 3, вр. с чл. 26, ал. 1- НК е внесен в РС – Бяла Слатина на 30.05.2009 г.  На 
16.07.2009 г. е постигнато споразумение между страните по НОХД 
231/2009 г., което  РС – Бяла Слатина е одобрил  в съдебно заседание. 

 
 
 Внесените в съда предложения по реда на чл. 375 НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание при условията на чл.78а НК, през 2009 г. са 28 бр., като съдът е 
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уважил предложенията по 18 бр. от тях и е върнал на РП – Бяла Слатина 9 
бр. По предложенията има оправдано 1 лице. 
 За 2009 г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са 
общо 360 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 8 бр., като 
няма предявени граждански искове от прокурор и обжалвани съдебни 
решения. 
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2009 г. са 170 бр. 
Неприведени в срок присъди няма. Няма отлагания на изпълнението на 
наказанието. 

 
 
В РП – Бяла Слатина има образувани следните досъдебни 

производства с предмет на престъпление недвижими имоти: 
 
Прокурорски преписки: 

►пр.пр.697/2009 г.  – по сигнал до РУ – 311 – НК (продажба на 
земед.земя с фалшиво пълномощно, заверено от длъжностно лице – кмет 
на с. Костелево) – изпратено по местна компетентност на РП – Враца с 
постановление от 14.05.2009 г.на РП - БС; 

►пр.пр.1898/2008 г.  – по сигнал до РП от наследник – по чл. 212 – НК 
(неправомерно разпореждане със земеделска земя – използване на 
неистинско удостоверение за наследници) – образувано дп 300/2010 г. на 
03.05.2010 г. срещу 2 лица – 212, ал. 1 във вр. с 20, ал. 2 – НК – в срок; 

►пр.пр.1833/2009 г.  – по сигнал до РП от частно лице – по чл. 212, ал. 
1 – НК (продажба на земеделска земя с използвано неистинско у-ие за 
наследници) – срокът на разследването е удължаван 2 пъти, след което е 
върнато за допълнително разследване, т.к, не са изпълнени дадените от 
прокурора указания. Към момента проверката продължава; 

►пр.пр.1659/2009 г.  – по сигнал до РП – по чл. 308 – НК (продажба на 
земеделска земя чрез използване на неистински официален документ – у-
ие за наследници) – 2 пъти е удължаван срокът за разследване, след което 
преписката е върната за допълнително разследване, т.к.не са изпълнени 
дадени указания. Към момента проверката продължава, като е изискано 
цялото нотариално дело за експертна справка на приложените документи; 

►пр.пр.842/2009 г.  – по сигнал до РП жалба, пристигнало с мнение от 
РУ за образуване на дп – 308 – НК (продажба на земеделска земя с 
неистински официален документ); 

►пр.пр.619/2009 г. – по жалба до РП, изпратена от РУ с мнение за 
прекратяване – по чл. 212 – НК  - към момента на проверката липсва 
произнасяне. 

  
Образувани досъдебни производства:  
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► дп 328/2008 г.  – по описа на РП – БС, образувано срещу виновно 
лице(известен извършител) –по чл.  212, ал. 2 във вр. с ал. 1 – НК 
(продажба на лозя с използване на неистинско у-ие за наследници). 
Разследването е водено в 6месечен срок, установено е, че извършителката 
е трайно в чужбина, обявена за ОДИ, дп на 06.02.2009 г. е спряно, на осн. 
чл. 25, т.2 – НПК до установяване на местонахождение на известен 
извършител; 

► дп.332/2008 г.  – по описа на РП – БС, образувано срещу виновно 
лице – по чл. 209, ал. 1 – НК (продажба на з.земя, без да са дадени пари). 
На 01.02.2010 г. е внесен  обвинителен акт, образувано е НОХД 41/2010 г., 
върнато от съда за представяне на актуален акт за смърт на пострадалия и 
конкретизиране в какво се състои възбуждането и поддържането на 
заблуждението. На 10.03.2010 г.е внесен нов ОА, след като са изпълнени 
указанията на съда, към момента все още не е образувано НОХД ; 

► дп.214/2007 г.  – по описа на РП – БС, образувано срещу виновно 
лице – по чл. 209, ал. 1 във вр. с чл. 212, ал. 1 – НК. Обвинителният акт е 
внесен 23.11.2007 г., образувано е НОХД 463/2007 г. по описа на РС-Бяла 
Слатина. На 18.11.2009 г. в съдебно заседание съдът служебно констатира, 
че пострадал по делото не е собственикът на земеделската земя, а 
купувачът и делото е прекратено и върнато в досъдебна фаза, тъй като 
правата на пострадалия не са защитени. Материалите по делото са 
разделени, като по чл. 209 остава по дп, а по чл. 212 е образувано дп 
591/2009 г.. По дп 214/2007 г. в 1 месечен срок е внесен нов ОА, по който е 
образувано НОХД 6/2010 г., което с протоколно определение на съда от 
02.03.2010 г. е прекратено и върнато за конкретизиране в какво се състоят 
измамливите действия, които трябва да бъдат конкретизирани в 
обстоятелствената част и в диспозитива на ОА как е въведено в 
заблуждение пострадалото лице. На 19.04.2010 г. е внесен нов ОА като са 
отстранени нарушенията, образувано е НОХД 172/2010 г. по описа на РС – 
Бяла Слатина, което е насрочено за 27.05.2010 г.; 

► дп 591/2009 г, образувано през декември 2009 г., срокът за 
разследване е удължен и предстои да бъде изпратено от РУ на МВР- Бяла 
Слатина; 

► дп 530/2008 г. по чл. 212, ал. 1, във вр с 26, НК, срещу виновно лице. 
Повдигнат спор за подсъдност, т.к е установено, че сметките на 
обвиняемия са били и парите са приведени на територията на гр. Кнежа и 
се приема, че деянието е довършено на територията на Кнежа. Дп е 
изпратено по компетентност на РП –Кнежа. РП – Кнежа повдига спор за 
компетентност пред ВКП, която е върнала на РП – БС по компетентност на 
16.02.2010 г. Междувременно е поискано удължаване на срока от РП-Бяла 
Слатина и Гл.прокурор е дал удължаване до 12.06.2010 г.. В момента 
делото е в РУ на МВР – Бяла Слатина. 
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► дп 590/2009 г. по чл. 212, ал. 2, във вр. с 26, ал. 1 от НК – с/у НИ. 
Образувано на 20.11.2009 г. в 6мес.срок. Разследването е възложено на 
следовател от ОСлО – ОП-Враца – дп 4/2010 г. от 11.05.2010 г. има 
постановление за даване на указания от наблюдаващия прокурор за 
разкриване на банкова тайна. 

► дп 787/2006 г. по 212, ал. 1 НК, срещу виновно лице. Спряно, по чл. 
25, т. 2 от НПК, т. к не е установено местонахождение на лицето. 
05.06.2007 г. е обявено за ОДИ, възобновено на 29.06.2007 г. Спряно по 25, 
т. 2 – НПК, лицето е обявено за ОДИ и намерено през февруари 2008 г., 
възобновено, като срокът за разследване е удължен с 6 месеца. На 
28.11.2008 ОА е внесен в съда. Образувано е НОХД 522/2008 г. , като с 
разпореждане от 08.12.2008 г. е върнато с указания да се разяснят правата 
на пострадал на един, от свидетелите, който е в чужбина. Делото е върнато 
от разследващия, с мнение за спиране по 244, т. 3 от НПК на 10.01.2009 г. 
Спряно с постановление на 12.02.2009 г. Възобновено на 26.02.2009 г. и 
изпратено на разследващия орган за изпращане на уведомление на 
свидетеля, което е връчено на 25.06.2009 г. в Испания. На 30.09.2009 г. е 
внесен ОУ, образувано е НОХД 427/2009 г. по описа на РС-Бяла Слатина. 
В разпоредително заседание РС-Бяла Слатина е прекратил и върнал за 
разясняване на правата на пострадал на купувача. На 16.11.2009 г. 
пострадалият е обявен за ОДИ с бюлетин 16. С постановление от 
30.11.2009 г. дп е спряно на основание чл. 25, т. 2 от НПК. 

ИЗВОДИ: 
 
 1. От проверените на случаен принцип книги, регистри и дневници 
се установи, че се спазват стриктно указанията за воденето им,  съгласно 
Правилника за организацията и дейността на администрацията на 
Прокуратурата на Р България (ПОДАПРБ) и съответните указания на 
Върховна касационна прокуратура. Всички книги и регистри, които се 
водят в РП – Бяла Слатина са прошнуровани, номерирани, подпечатани с 
печата на РП – Бяла Слатина и подписани от административния секретар и 
административния ръководител. Книгите се приключват по съответния 
ред. 
 2. Програмата за случайно разпределение на делата се използва. 
 3. Веществените доказателства се предават и съхраняват съгласно 
НПК, води се книга, като към нея се съхраняват протоколите за 
предаването/приемането им и се отразяват имената и длъжностите на 
лицата, извършили предаването/приемането им. 
 4. По делата, с предмет на престъпление кражба на ел.енергия, които 
са трудно доказуеми, в РП Бяла Слатина е изградена добра практика, като 
образуваните наказателните производства приключват в по-голямата си 
част със споразумение и процентът на осъдителните присъди по тези дела 
е висок. В други районни прокуратури те са  незначителен брой. 
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 5. По проверените спрени дела срещу ИИ се установи, в 
постановлението за спиране на наказателното производство се посочва 
номерът на телеграмата, с която лицата са обявени за ОДИ, изискват се 
периодични справки от РУ на МВР – Бяла Слатина с резултатите от 
предприетите ОИМ. 
 6. Прокурорите от РП Бяла Слатина извършват сами действия 
след завършване на разследването по чл. 242, ал. 2 от НПК. 
 7. Причината за останали нерешени прокурорски преписки, 
образувани в предходни години (7 бр.) са фактическата и правната 
сложност на проверката по тях, големият обем материали, необходими 
за произнасяне по случая и необходимостта от експертни справки, 
чието изготвяне и прилагане е забавено поради липса на експерти и 
обема документи, които следва да бъдат прегледани от тях, както и 
липсата на достатъчно служители в РУ на МВР – Бяла Слатина, сектор 
„Икономическа полиция”. По 3 бр. от просочените преписки има 
постановени откази за образуване на досъдебно производство от РП, 
които са обжалвани и отменени от ОП- Враца с указания за извършване 
на допълнителна проверка. 
 8. Прави впечатление значителният процент на броя върнати от 
съда дела с внесени обвинителни актове (около 33 %). Следва да се 
отбележи,че има дела,върнати неоснователно от съда,като последният 
се е възползвал от обстоятелството,че прокуратурата няма 
процесуалната възможност да обжалва актовете на съда  за 
прекратяване на съдебното производство и връщането му на 
прокуратурата. 
 9. Значителен е процентът на прекратените наказателни 
производства поради изтекла давност спрямо общият брой прекратени 
такива (около 67 %). 
 10. В РП Бяла Слатина се установиха значителен брой образувани 
преписки (6 бр.) и наказателни производства (6 бр.), с предмет на 
престъпление недвижими имоти. По време на проверката се 
констатира, че по тези дела и преписки се работи задълбочено, 
извършени са множество процесуално-следствени действия, с цел 
установяване на фактическата обстановка, виновните лица и тяхната 
съпричасност към извършеното деяние. 
        11. Районният прокурор Сашка Кинева умело съчетава работата си 
като административен ръководител и прокурор , участва в съдебни 
заседания и решава преписки и дела наравно с другите прокурори.   
 

ПРЕПОРЪКИ:  
 
1. Да продължат добрите практики, констатирани в РП Бяла Слатина 

при проверката. Същевременно да се има предвид,че следва да се подобрят 
показателите по т.8 от изводите от настоящия акт. 
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2. Да се работи приоритетно по образуваните наказателни 
производства, чиято давност предстои да изтече, с цел недопускане на 
прекратяването им на това основание. 

3. По спрените досъдебни производства срещу ИИ и занапред да се 
следи стриктно, вкл. чрез изпращане на напомнителни писма, за 
провежданите ОИМ по издирване на лицата, обявени за ОДИ, като се 
изисква от органите на МВР да изпращат в прокуратурата обратна 
информация за резултатите.  

4. Административниият ръководител да следи изготвянето на 
обвинителните актове от магистратите от РП Бяла Слатина да е в 
съответствие с изискванията на чл. 246 от НПК, с цел предотвратяване 
връщането на голям брой от делата от съдебна фаза. Да се проведат 
организационни срещи с други звена на съдебната власт за утвърждаване 
на положителните практики. 

5. Окръжният прокурор да организира, съгласно правомощията си, 
изготвянето на анализи от прокурорите в РП Бяла Слатина за причините, 
довели до връщане на делата от съдебна фаза, като въз основа на тях да 
изготви указания за отстраняването и недопускането им. 
 6.  Окръжният прокурор, да прецени съгласно инстанционния надзор 
и да вземе отношение по т.8 и т.9 от изводите, направени в акта. 

 
Настоящият акт да се изпрати на РП – Бяла Слатина, Окръжна 

прокуратура-Враца  и на Висшия съдебен съвет. 
 
 
 
 

 
    
                                                                      ИНСПЕКТОР : 
 
                                                                                                Ал. МУМДЖИЕВ 
 
 


