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                              РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

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

 
 
 

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА 
СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
 

 
А   К   Т 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА – ГРАД КУЛА 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2010г. и Заповед № 13/09.02.2010г. 
на Главния инспектор. 

Екип – Съгласно Заповед № 13/ 09.02.2010г. на Главния инспектор 
плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор Александър 
Мумджиев и експерти – Тамара Кочева и Иван Тенчев. 

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. Кула се помещава в сграда, в която се 
помещава и РС – Кула. Помещенията и оборудването не са в добро 
състояние , с оглед общото ниво в страната . Обезпечеността с компютърна 
техника е на добро ниво. 
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През 2009г. по щат е имало 3 бройки за магистрати /в това число и 
административен ръководител/. Реално през проверявания период е 
работил 1 прокурор – административният ръководител. Прокурор 
Цветкова е била  в отпуск по майчинство, като се е върнала на 28.12.2009г. 
Младши прокурор Ем.Овчаров е бил назначен на 19.06.2009г., след което е 
бил на шестмесечен курс в Националния институт на правосъдието. 
Незаети щатни бройки за магистрати няма. 

Общият брой на служителите в администрацията е 4бр., като незаети 
длъжности няма. 

В РП- Кула се водят книги, азбучници и регистри на основание 
Правилника за организация на дейността на администрацията на 
Прокуратурата на Република България. Не се водят книги по собствена 
преценка. Бяха проверени на случаен принцип следните: 

- описна книга на ДП – номерирана и прошнурована, с подпис на 
адм. ръководител, липсва подпис на адм. секретар. Започната на 
18.05.2007г. Води се добре, коректно се отразява продължаването на 
сроковете, датата на приключването на ДП и как е приключило; 

- азбучник на обвинителните актове – не е номериран и 
прошнурован;  

- входящ дневник за сигнали, жалби и преписки – не е номериран и 
прошнурован;  

- азбучник на следствията – води се от 2004г., не е номериран и 
прошнурован;  

- азбучник на присъдите - не е номериран и прошнурован;  

- азбучник на БП и ДП - не е номериран и прошнурован;  

- описна книга по наказателно-съдебния надзор – започната на 
10.09.07г., номерирана и прошнурована, с подпис на адм. ръководител, без 
подпис на адм. секретар и подпечатана. Води се добре.  

- входящ дневник – започнат на 01.01.2008г., приключен на 
31.12.2009г. Номериран и прошнурован с печат и подпис на адм. 
ръководител, без подпис на адм. секретар. Няма дата на приключване на 
книгата. Води се добре, съгласно изискванията, като може да се проследи 
движението на съответната преписка.  

- описна книга на БП и НП – започната на 01.01.2004г. 
прономерована и прошнурована, с печат и подпис на адм. ръководител. 
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Води се добре, като стриктно се попълват графите по движението на 
преписките.  

- книга за изпълнение на присъдите – води се от 2001г., 
прономерована и прошнурована. 

Книги, водени на електронен носител няма. 
 Прокурорите ползват в работата си правните програми на Апис,  
също така се използва и УИС, както и самостоятелно създадена програма 
за движение на преписките и делата. 
 Има въведен програмен продукт „Law Choice” в съответствие със 
Заповед № ЛС-6310/07 г. 
 Организацията на дейността по водене на статистика се извършва 
съгласно Указание за организацията на информационната дейност в 
Прокуратурана на  Р.България на ВКП № И 301/2007г. за организацията на 
информационната дейност в Прокуратурата на Р.България и № 283/2008г. 
за изменение и допълнение на указанието. Изготвят се ежемесечни, 
тримесечни, шестмесечни форми на отчет, както и изискуемите годишни отчети и 
аналитични доклади. 

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

За същия период прокурорите и съдебните служители са участвали в 
следните форми на обучения – завършен компютърен курс в Център за 
професионално обучение към «Информационно обслужване» АД – гр. 
Видин –  от четирима служители. Завършен курс на обучение с УИС на 
прокуратурата на РБългария – от един служител. 

 
 2. По организацията на образуването и движението на 
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Преписките през 2009г. са 337 бр. общо, като от тях новообразувани 
са 311 и 26 останали от предходни периоди. Общо решените преписки през 
периода са 317. 
 По 221бр. от образуваните преписки РП - гр. Кула е постановила 
отказ за образуване на досъдебно производство.  От тях са обжалвани 19 
бр.,от които потвърдени 13 бр. и отменени 6 бр. 
          През отчетния период по 56бр. от постъпилите за решаване преписки 
РП-Кула е образувала досъдебни производства. Изпратените по 
компетентност на друга прокуратура преписки са 40 броя.  
 Общият брой на останалите нерешени преписки през проверявания 
период е 12, като всички те са били нерешени в едномесечен срок. 
Нерешени преписки в тримесечен срок с разрешение на административния 
ръководител, в тримесечен срок без разрешение или в шестмесечен срок с 
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разрешение на Главния прокурор няма. Няма и нерешени в шестмесечен 
срок без разрешенеие или нерешени в над шестемесечен срок. 
 Останали нерешени преписки, образувани в предходни периоди – 
няма. 
 Преписки, взети на специален отчет, съгласно т.5 от Заповед № ЛС -
2184/30.05.2007г. на Главния прокурор на Р България – 1 брой - №346/09г. 
по описа на РП-Кула, №ЗМ -312/09г. по описа на РУ на МВР – гр.Кула, 
възложена е проверка по чл.310 и чл.311 от НК. 
 
 3. По организацията на образуването и движението на 
досъдебните производства /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Наблюдаваните досъдебни производства през 2009г. общо са 215 бр., 
като образувани през този период са 117 – ДП и 19 - бързи производства, а 
образуваните в предходни години ДП са 79 бр.  
 Разследването по всички тях е проведено от  разследващ полицай. 
 Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 
проверявания период от разследващ орган и решени от прокурорите в 
предвидените от НПК срокове са общо 193 бр.  
 Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 
проверявания период от разследващ орган, намиращи се за 
произнасяне при прокурор, са общо 20 бр., като всички са 
разследвани от разследващ полицай. 

По 17бр. от наблюдаваните бързи производства разследването е 
приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК. По две от наблюдаваните бързи 
производства е постановено разследването да се извърши по общия ред. 

През проверявания период няма наблюдавани незабавни 
производства. 

Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ няма, както и няма такива, 
по които прокурорите да са извършили сами необходимите действия. 

Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 50 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 45 
бр., а спрени срещу известен извършител са 5 бр. 

Проверени на случаен принцип спрени дела срещу ИИ:  

► пр. вх.№ 282/08г., образувана по чл.323 ал.5 предл.1, вр. ал.1 от НК. 

    Обвиняемото лице е обявено за издирване, в постановлението за спиране 
на ДП от 16.05.2009г. е посочен номерът на телеграма, с която е обявено 
лицето за ОДИ. Връчен е препис от постановлението за спиране на 
пострадалите лица, приложено съобщение –обратна разписка. Има 
приложен оперативен план относно работата по дознание № ЗМ -193/09г. 
по описа на РУ на МВР – Кула. 
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► пр. вх.№ 170/08г., дозн. № ЗМ -122/08г. по описа на РУ на МВР – Кула. 
Образувана за престъпление по чл.201 от НК. 

    Постановление за спиране от 30.07.2009г. Препис от него е връчен на 
всички лица, които могат да го обжалват. Приложено е съобщение – 
обратна разписка.  

► пр. вх.№ 54/07г., дозн. № ЗМ -40/07г. по описа на РУ на МВР -Кула 
образувана по чл. 311 ал.1 от НК. Постановлението за спиране е от 
17.06.2009г.  

► пр. вх.№ 627/98г., сл. дело № 64/99г. по описа на ОСС – Видин за 
престъпление по чл. 220 ал.1, вр. чл.20 от НК. Постановление за спиране от 
15.04.2008г. Няма приложен план за издирване на лицето, който да бъде 
утвърден от РП – Кула. Няма данни за обявяването му за ОДИ. Препис от 
постановлението е получен от пострадалото ЮЛ. 

► пр. вх.№ 120/93г., сл. дело № 118/93г. срещу 5 обв. лица за 
престъпление по чл. 195 ал.1 т.3 и т.5 от НК.  

Постановлението за спиране е от 26.02.08г., като препис от него е 
връчен на двама от обивняемите лица и на пострадалото ЮЛ. Няма данни 
по преписката дали лицата са обявени за ОДИ, въпреки 4бр. писма от РП – 
Кула до РПУ – Кула от 25.04.08г., до ОСС-Видин съответно от 14.04.08г., 
08.04.08г. и 14.03.08г. Няма изготвен и приложен план по отношение 
издирването на съответните извършители.  

► пр. № 409/98г., ДП №361/98г. по описа на ОСС - Видин за престъпление 
по чл. 195 ал.1 т.4, вр. чл. 20 ал.4 от НК. 

Постановлението за спиране е от 27.11.2009г. Препис от 
постановлението е връчено на пострадалото лице. Няма приложен по 
преписката план за издирване на евентуалния съучастник на извършителя, 
тъй като по преписката има данни за престъпна дейност, извършена в 
съучастие.  

Възобновените наказателни производства през проверявания 
период са общо 7бр., като от тях спрените срещу неизвестен 
извършител са били 2 бр., а срещу известен извършител 5 бр. 

Прекратените наказателни производства за 2009г. са общо 64 
бр., от тях водени срещу неизвестен извършител са 42 бр., а срещу 
известен извършител 22 бр. От тях няма обжалвани пред съда, 2бр. са 
обжалвани пред по-горестоящата прокуратура, като същите са били 
отменени. Прекратените поради изтекла давност са 33 бр.  

 
Проверени прекратени ДП по давност срещу НИ 
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► пр. №374/98г.  Постановление за прекратяване от 22.05.2009г. 
► пр. № 194/98г. Постановление за прекратяване от 22.05.2009г. 
► пр. № 532/98г. Постановление за прекратяване от 22.05.2009г. 
► пр. № 523/98г. Постановление за прекратяване от 22.05.2009г. 
 
Постановени откази, проверени на случаен принцип 
 
► пр. № 00390/09г. Постановление за отказ от 18.12.2009г. 
► пр. № 00345/09г. Постановление за отказ от 16.12.2009г. 
► пр. № 281/09г. Изпратена по компетентност до ОП – видин за 

престъпление по чл.282 и чл.255 от НК. 
► пр. № 00250/09г. Постановление за отказ от 17.09.2009г. за 

престъпление по чл.194 ал.1 от НК. Липса на престъпление, касае се за 
гражданско-правни отношения.  

► пр. № 00265/09г. Постановление за отказ от 17.09.2009г. 
Прекратено на основание чл. 24 ал.1 т.5 от НПК. 

► пр. № 00264/09г. Постановление за отказ от 17.09.2009г. (за 
регистрационни табели). 

► пр. № 169/09г. Изпратена по компетентност на 07.09.09г. на РП – 
видин зяа престъпление по чл.316 от НК.   

► пр. № 269/09г. Постановление за отказ да се образува ДП от 
23.09.09г. на осн. чл.9 ал.2 от НК. Изпратено на началника на Ру на МВР – 
Кула за ангажиране на адм. –наказателната отговорност по чл.218б ал.1 от 
НК.   

Изготвените предложения от разследващите органи до 
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване са общо 22 бр., като всички са уважени. 
Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване на 
срока на разследване до по-горестоящата прокуратура са 22 бр., а до 
Главния прокурор на Р.България – няма. 
 
 4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 
т.2 от ЗСВ/: 

 Внесените обвинителни актове през 2009г. са общо са 46 бр., от тях 
по образувани ДП през проверявания период – 34 броя, а по образувани ДП от 
предходни години – 12 броя.  
 Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове за 2009г. са 5 бр. 
От тях 3бр. са върнати с разпореждане на съда, а 2бр. са върнати с 
определение на съда. 
 На случаен принцип бяха проверени следните върнати от съда дела: 
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 ► Пр. вх. №11/2009г., ДП №13/2009г. по описа на РУ на МВР – кула, 
образувано по чл.216 ал.1 предл. 1 и 2 от НК. Обвинителният акт е внесен на 
09.04.2009г. С разпореждане от 13.04.209г. РС – Кула е прекратил съдебното 
производство по НОХД № 00030/09г. и го е върнал на РП – Кула за 
отсраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. 
 ► пр. вх. № 127/2009г., БП № ЗМ-121/2009г. по описа на РУ на МВР – 
Кула, образувано за престъпление по чл.343 в ал.2, вр. с ал.1 от НК. 
Обвинителният акт е внесен в РС – кула на 29.05.2009г. С присъда на РС – 
Кула от 18.06.2009г., постановена по НОХД № 00056/09г. подсъдимият е бил 
признат за невиновен. РП – Кула е подала протест срещу оправдателната 
присъда на 22.06.2009г. С решение от 16.10.2009г. ОС – Видин е отменил 
присъдата на РС – Кула поради съществени нарушения на процесуалните 
правила и е върнал делото за ново разглеждане на РП – Кула. 
 ► пр. вх.№ 124/2009г., ДП № ЗМ – 116/2009г. по описа на РУ на МВР 
– Кула, образувано по чл.195 ал.1 т.т.3,7 и 10, вр. с чл.194 ал.1, вр. чл.28 ал.1 
от НК. Обвинителният акт е внесен в РС – Кула на 10.07.2009г. С 
разпореждане от 13.07.2009г. РС – Кула е прекратил съдебното производство 
по НОХД № 00079/2009г. и е върнал делото на РП – Кула за отстраняване на 
допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила. 
 ►   пр. вх.№ 22/2009г., ДП № ЗМ -37/2009г. по описа на РУ на МВР – 
Кула, образувано за престъпление по чл. 313 ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК. 
Обвинителният акт е бил внесен в съда на 30.09.2009г. С разпореждане от 
12.10.2009г. РС – Кула е прекратил съдебното производство по НОХД № 
00115/09г. и е върнал делото на РП – Кула за отстраняване на допуснато 
отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила. 
 ► пр. вх.№ 43/2008г., ДП № ЗМ – 207/2008г. по описа на РУ на МВР – 
Кула, образувано за престъпление по чл. 274 ал.1 предл. 1-во от НК. 
Обвинителният акт е бил внесен в РС – Кула на 13.05.2009г. С присъда на РС 
– Кула, постановена по НОХД № 00048/2009г. подсъдимото лице е било 
оправдано. РП – Кула е протестирала присъдата. С решение от 10.12.2009г. 
ОС – Видин е отменил присъдата на РС – Кула и е върнал делото на РП – 
Кула за изготвяне на нов обвинителен акт, съобразно дадените указания от 
съда. 
    

Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания 
период са общо 47 бр. От тях с осъдителни присъди по общия ред – 34 
бр., като няма протестирани. Оправдателните присъди по общия ред са 
2бр., които са били протестирани. И двата протеста са били уважени. 
 Осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 371 и 
сл.НПК/ няма. Оправдателни присъди по реда на гл.ХХVП от НПК 
/чл.371 и сл.НПК/ също няма. Споразуменията в хода на съдебното 
следствие са 13 бр. 
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 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/, през проверявания период е 1 бр., което е 
било одобрено от съда за престъпление по чл.343б ал.1 от НК.  
 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 8 бр., като 1бр. е 
прекратено, а 1бр. оправдан. 
 За 2009г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са общо 
137 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 15 бр., като няма 
предявени граждански искове от прокурор и обжалвани съдебни решения. 
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2009г. са 30 бр. 
Неприведени в срок присъди няма. Няма отлагания на изпълнението на 
наказанието. 
 
 

ИЗВОДИ: 
 
  1. Въпреки, че през по-голямата част от проверявания период в РП – 
Кула е работил само един прокурор, не може да се говори за наличие на 
кадрови проблем. От общо 337бр. наблюдавни преписки, общо решените 
са 317 бр. 
  2. Програмата за случайно разпределение на делата не се използва 
по обективни причини-работил е един прокурор-Районния,който е с най- 
много решени преписки, досъдебни производства и участие в съдебни 
заседания. 
  3. Няма участия на прокурорите в обучения. 
           4. Намалял е в процентно отношение относителният дял на отказите 
за образуване към общия брой преписки в сравнение с предходни години. 
  5. Намалял е броят на прекратените дела поради изтекла 
погасителна давност. 
  6. Намалял е значително броят на неприключените ДП. 
  7. Всички наблюдавани ДП са решени в законовия едномесечен 
срок. 
  8. Значителен е процентът на върнатите от съда дела – 9.09% спрямо 
внесените прокурорски актове, въпреки че в сравнение с предходни години 
този процент е намалял.   
  9. Намалял е броят на прекратените ДП поради несъставомерност на 
деянието.  
         10. По повечето от проверените спрени дела срещу ИИ липсва 
информация, от която да е видно, че лицето е обявено за ОДИ, както и 
номера на телеграмата. Няма изготвен и приложен план по отношение 
издирването на съответните извършители.  
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ПРЕПОРЪКИ:  
 
1. Да се отстранят посочените слабости относно воденето на някои от 

книгите и регистрите.  
2. Административният ръководител, в рамките на своите 

възможности, да създаде организация за по-активното включване на 
прокурорите в различни форми на обучение. 

3. Да не се допуска спиране на наказателно производство срещу ИИ, 
без по него лицето да е обявено за ОДИ. Да се изискват от МВР и да се 
прилагат към делото документи за това, както и номера и датата на 
телеграмата, с която обвиняемите са обявени за ОДИ. 
 4. По спрените досъдебни производства срещу ИИ следва да се следи 
и занапред стриктно, включително чрез изпращане на напомнителни 
писма, относно лицата, обявени за ОДИ, като се изисква от органите на 
МВР да изпращат в прокуратурата обратна информация за резултатите.  

5. Досъдебните производства, чиято давност предстои да изтече, да 
се разследват приоритетно. 

6. Да се организират работни съвместни съвещания с органите на 
МВР, относно извършването на необходимите процесуални действия по 
наблюдаваните ДП , с цел избягване на последващо връщане на делата от 
съда за допуснати процесуални нарушения. 
 7. Да продължат добрите практики, констатирани при проверката.  
 
          Настоящият акт да се изпрати на Районна прокуратура-Кула, 
Окръжна прокуратура-Видин, Апелативна прокуратура-София и на 
Висшия съдебен съвет. 
 
 
 
 
 
                                                                            ИНСПЕКТОР : 
 
                                                                                                      Ал. Мумджиев 
 
 
 


