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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 МЕЗДРА 

 
   
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 25.05. – 28.05.2010г.  

Екип – Съгласно Заповед № 71/03.05.2010 г. и Заповед № 
81/21.05.2010 г.към нея на Главния инспектор плановата проверка се 
осъществи в екип, включващ инспектор Александър Мумджиев и експерти 
– Тамара Кочева, Иван Тенчев 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. Мездра се помещава в две сгради –  една 

част (3 прокурори и деловодство) – в сградата на РС – Мездра, друга част 
(4 прокурори) – в сграда – държавна собственост, предоставена за 
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управление, по силата на договор за управление между Министерство на 
Правосъдието и Областна Администрация – Враца. Помещенията са в 
добро състояние, достатъчно са, с оглед щатната численост на прокурорите 
и служителите. Обезпечеността с компютърна техника е на добро ниво. 

В РП – Мездра няма специално помещение за съхранение на 
веществените доказателства. Същите се съхраняват в кабинетите на 
наблюдаващите прокурори по съответните дела. 

Щатната численост на прокурорите към РП – Мездра е 7 прокурори 
(в това число и административен ръководител). Няма незаети щатни 
бройки за прокурори. През проверявания период е имало един 
командирован прокурор в ОП – Враца, считано от 07.05.2009г. до 
31.08.2009 г. 

Общият брой на съдебните служители е 6 (шест) бр., като незаети 
длъжности няма. 

В Районна прокуратура - Мездра 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 води дневник за съдебните заседания. 
Всички книги, регистри и дневници в РП – Мездра се водят на хартиен 
носител, като водени на електронен носител няма. 
 
 Бяха проверени на случаен принцип следните книги: 

Входящ дневник – 2 тома -  1ви том - започнат на 30.09.2008 г., 
приключен на 15.03.2009 г. и 2ри том – от 16.03.2009 г. до 31.12.2009 г., 
като 2009 г.  не е приключена по съответния ред. Дневниците са 
прошнуровани и номерирани, с печат на РП - Мездра  и подпис на  
административния ръководител.  

Отказите за образуване на наказателно производство се оформят като 
КД, но не се посочва дата на постановлението, с която се отказва 
образуване на наказателно производство. „КД – такси” се използва като 
абревиатура при  събиране на ДТ за удостоверения. Не по всички входящи 
номера надлежно се отразява датата на завеждане, а се приема по аналогия 
по-горестоящата дата. В графа „КД” не се посочва основанието за отказ и 
по този начин не става ясно от дневника какво е то. Няма данни и дали 
отказът е изпратен на заинтересованата страна.   

Описани на случаен принцип примери: 
►Вх.пр. № 1059/2009 г., вх. № РП - Мездра, образувано на 01.06.2009 

г., на 09.06.2009 г. е постановен отказ, на основание чл. 9, ал. 2 от НК. 
Няма данни да е изпратена на жалбоподателя. 
►Вх.пр. № 1016/2009 г. – образувано на 05.06.2009 г., по 144 и чл. 325 

от НК, на 11.06. 2009 г. е изпратено с мнение за отказ от РУ на МВР - 
Мездра, на 16.06.2009 г. е постановен отказ, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 
– НПК; 
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►Вх.пр. № 1989/2008 г. по описа РП - Мездра, възложено за проверка 
на 24.11.2008 г, изпратено от РУ на МВР – Мездра с мнение за отказ на 
06.02.2009 г. Постановлението за отказ е от 11.02.2009 г. , на основание  чл. 
24, ал. 1, т. 1 – НПК; 
►Вх.пр. № 300/2009 г. – по описа на РП – Мездра, образувано за 

проверка на 14.02.2009 г., върнато от РУ на МВР на 18.02.2009 г. 
Постановлението за отказ е от 25.02.2009 г. Преписката е препратена 
служебно по компетентност на Държавно горско стопанство – гр. Мездра, 
за санкциониране на нарушителя по административен ред. В диспозитива 
на постановлението липсва указание от прокурора за уведомяването му 
дали и каква санкция е наложена;  
►Вх.пр. № 1127/2009 г. – по описа на РП – Мездра. На 16.06.2009 г. 

преписката е изпратена от РУ на МВР – Мездра в РП – Мездра с мнение за 
прекратяване. С постановление от 25.06. 2009 г. е постановен отказ, на 
основание чл. 24, ал. 1, т. 1 – НПК. Няма данни постановлението да е 
изпратено на заинтересованата страна; 
►Вх. № 342/2009 г. – образувана на 11.02.2009 г. Постановлението за 

отказ е от 20.02.2009 г. на осн. чл. 9, ал. 2  НК, като от него не става ясно 
по кой текст от НК липсват данни за извършено престъпление. 
Постановлението е формално, шаблонно, липсват фактически правни 
изводи; 
►Вх. № 547/2009 г. – разпоредена проверка на 13.03.2009 г, 

приключена на 19.03.09 г. с мнение за прекратяване. На 23.03.2009 г. е 
постановен отказ, на осн. чл. 24, ал. 4 – НПК. Липсват данни за 
уведомяване на заинтересованата страна; 
► Вх. № 498/2009 г. Проверката е разпоредена на 06.04.2009 г. 

Постановление за отказ от 14.04.2009 г. Липсват данни за уведомяване на 
заинтересованата страна; 
► Вх. № 1029/2009 г. На 29.05.2009 г. е изпратена справка от РУ на 

МВР – Мездра за извършена проверка по пр. ЗМ № 246/2009 г., с мнение за 
образуване на досъдебно производство срещу неизвестен извършител за 
престъпление от общ характер. На 05.06.2009 г. РП –Мездра е върнала 
преписката на РУ на МВР за допълнителна проверка с указан срок от 30 
дни. На 12.06.2009 г. преписката е изпратена обратно в РП – Мездра, с 
изпълнени указания. Постановлението за отказ е от 23.06.2009 г., на 
основание чл. 9, ал. 2 от НК. Липсват данни за уведомяване на 
заинтересованата страна; 
► Вх. № 340/2009 г. На 13.02.2009 г. от РУ на МВР – Мездра е 

изпратена справка по ЗМ №21/2009 г. по описа на РУ  на МВР -  ТП – гр. 
Мездра с предложение за прекратяване, на основание чл. 24, ал.1, т.1 от 
НПК. Проверката е извършена за престъпление по чл. 194, ал.1  от НК. На 
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20.02.2009 г. е постановен отказ, на основание чл. 9, ал. 2 от НК. Липсват 
данни за уведомяване на заинтересованата страна. 

 
Изходящ дневник – Прошнурован, номериран, липсват печат на РП - 

Мездра и подпис на административен ръководител и административен 
секретар. Дневникът не е приключен за 2009 г.съобразно изискванията, не 
е попълнена страницата за приключване, като е оставено място за добавяне 
на около 8 графи. От 120 до 140 страници книгата е Изходящ дневник за 
2009 г., като страници 140 и 141 са оставени празни, последната дата на 
завеждане е 08.12.2009 г. с вх.  100 относно демонтиране паник-бутоните в 
РП – Мездра  по време на извършван ремонт; 
 

Книга за присъдите – започната през 2006 г., води се редовно, съдържа 
всички необходими реквизити, прошнурована и номерирана, с печат на РП 
– Мездра и подписи на административния секретар и административния 
ръководител. Присъдите се изпълняват в срок, съдържа и графа – 
приключване на изтърпяване на наказанието и уведомление на РП; 
 

Азбучник на обвиняемите лица  за 2009 г. и 2010 г. – води се 
съгласно изискванията. Не е прошнурован и номериран.  
 

Описна книга на дознателите и дознанието – 2 тома. Прошнуровани, 
номерирани, с подпис на административния ръководител и 
административния секретар и печат на РП - Мездра. 1-ви том е за периода 
от 10.09.2008 г. до 02.09.2009 г, а 2-ри от 02.09.2009 г. В 1-ви том  2008 г. 
не е приключена надлежно, като е оставена възможност за дописване. 
Последният номер за 2008 г. е 538/2008 г., пр. №  227/2008 г. по описа на 
РУ – Мездра – за деяние по чл. 343б, ал. 1 – НК. Последното завеждане по 
книгата е от 01.09.2009 г. Приключена на 02.09.2009 г. 2-ри том – 2009 г. 
не е приключена по надлежния ред, като няма подпис и печат след 
последния вх. № 542 (по пр. № 2268/2009 г.) образувана по чл. 343, ал. 1, б. 
„б” – НК. В самата книга не е посочено кога е приключена за съответната 
година, липсват подпис на адм.ръководител и печат на РП - Мездра. В 
книгата не се попълват всички графи.  
 

Заповедна книга – води се от 1999 г. 2008 г. и 2009 г. не са 
приключени, като е оставено място за дописване. За 2009 г. последната 
заповед е с № 59. Липсват дата на приключване, последна заповед, подпис 
и печат на административен ръководител и административен секретар 
(деловодител).  
 

Книга за веществените доказателства – води се от 2008 г. – съдържа 
всички необходими реквизити, прошнурована, но не е номерирана, 
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липсват подписи на административния секретар и административния 
ръководител  и печат на РП - Мездра. 2008 г. не е приключена, като 
последващият № 49 за 2008 г. по входящия дневник се явява № 1 за 2009 г. 
2009 – е приключена, но без посочен последен номер и подпис на 
административния ръководител и секретар и печат на РП - Мездра. За 2010 
г. номерацията започва от номер 1. В  графа „Изходящи” в дневника се 
полага подпис на съответното длъжностно лице, получило вещественото 
доказателство по описание от съответната графа в книгата, както и подпис 
и длъжност на лицето, което го е предало. Не се съставят отделни 
протоколи за веществени доказателства.  
 През проверявания период са издадени общо 59 заповеди и 
разпораждания на административния ръководител по организацията на 
дейността на РП – Мездра, както следва: 
 - по указание на Главния прокурор – 5 бр.; 
 - по собствена преценка – 54 бр. 
 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”(версия 3.3).  
 Организацията на дейността по водене на статистиката в РП - 
Мездра 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 аналитични 
справки. На всяко тримесечие се изготвят статистически таблици. При всяко 
изменение в НК и НПК се провеждат съвещания с участие на всички прокурори. 

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

За проверявания период магистратите и съдебните служители в РП – 
Оряхово са участвали в обучения, както следва: 

- Съгласно писмо 64/2009 г. от 11.03.2009 г. на ВКП, всички прокурори 
и съдебни служители са участвали в проведено специализирано 
комютърно обучение и са получили сертификат; 

- прокурори и съдебни служители са взели участие и в други обучения и 
семинари, проведени в: Учебна база „Цигов чарк” – гр. Батак, Учебен 
център  „Трендафила” – природен парк Витоша и к.к. „Златни пясъци” – 
гр. Варна. 
 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 884 бр, като от тях 
новообразувани са 855 бр. и 29 бр. останали от предходни периоди. 
Решените през периода преписки са 863 бр. 
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 По 603 от образуваните преписки РП - гр.Мездра е постановила 
отказ за образуване на досъдебно производство.  От тях са обжалвани 30 
бр., от които потвърдени 27 бр. и отменени 3 бр. 
          През отчетния период по 243 от постъпилите за решаване преписки 
РП-Оряхово е образувала досъдебни производства. Изпратените по 
компетентност на друга прокуратура преписки са 17 броя. Прекратени с 
резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.2006 г. на Главния прокурор на 
Република България по възлагането, извършването и приключването на 
предварителните проверки, както и реда за тяхното продължаване – 2 бр.  

    Общият брой на останалите нерешени преписки през проверявания 
период е 21 бр. , от които нерешени в едномесечен срок са 21 броя. 
Нерешени в тримесечен срок, с разрешение на административния 
ръководител  няма. Нерешени преписки в тримесечен срок без разрешение 
на административния ръководител или в шестмесечен срок – с разрешение 
на Главния прокурор няма. Няма и такива, които са нерешени в 
шестмесечен срок без разрешение или нерешени в над шестмесечния срок. 

Няма нерешени преписки, образувани  в предходни години.  
През проверявания период няма преписки на специален надзор. 

 
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 578 
бр., като образувани през този период са 485 бр. Образувани в предходни 
години са 93 бр. 

През 2009 г. са образувани 74 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 468 бр.  

Неприключените досъдебни производства от разследващия 
орган в сроковете по чл. 234 от НПК са 107 бр., няма образувани в 
предходна година.  

Приключени досъдебни и бързи производства през 
проверявания период от разследващ орган, намиращи се за 
произнасяне при прокурор – 9 бр, като всички са в срок на решаване 
до 1 месец. 

От 77 бр. (3 бр. от които са образувани през 2008 г.)наблюдавани 
бързи производства разследването по 30 бр. от тях е приключило в срока по чл. 
356, ал. 5 от НПК, а за останалите 47 бр. е постановено разследването да се 
извърши по общия ред. 
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Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ са 21 бр., по 23 бр. ДП 
прокурорът сам е извършил необходимите действия.  

Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 214 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 194 
бр., а спрени срещу известен извършител са 20 бр. 

Проверени на случаен принцип спрени дела срещу ИИ:  
 

► дп № 466/2008 г. по описа на РП – Мездра, дп  № 549/2008 г. на 
РУ на МВР – Мездра, за престъпление по чл. 343б, ал. 1 – НК. Образувано 
на 17.11.2008 г. С постановление от 22.01.2009 г. нп е спряно,  на 
основание чл. 25, т. 2 – НПК. В постановлението е дадено указание на 2 
месеца да се представя справка от РУ на МВР – Мездра за издирването на 
извършителя, с цел отпадане основанието за спиране, но няма данни 
такива да са изпращани. На 30.01.2009 г. лицето е обявено за местно 
издирване. 

►дп № /250/2009 г. по описа на РП – Мездра, дп  № 303/2009 г. на 
РУ на МВР – Мездра, образувано на 13.05.2009 г. за престъпление по чл. 
343 в, ал. 2 – НК. Постановлението за спиране е от 28.07.2009  г., на осн. 
чл. 25, т.2  от НПК. Дадени са указания на РУ на МВР – Мездра за 4 
месечни справки, няма данни за изготвени такива. 

►дп № 282/2009 г. по описа на РП – Мездра, дп  № 332/2009 г. на РУ 
на МВР – Мездра, образувано на 08.07.2009 г. за престъпление по чл. 194, 
ал. 1, във вр.с чл. 63,ал.1,т.3 НК. С постановление от 14.10.2008 г. нп е 
възобновено. С постановление от 18.09.2009 г., на основание чл. 25, т. 2 – 
НПК нп е спряно. В постановлението за спиране е указано на РУ на МВР – 
Мездра да се представят справки за резултатите от издирването на 
извършителя на всеки четири месеца. Няма данни за изготвени справки. 

►дп № 260/2009 г. по описа на РП – Мездра, дп  № 313/2009 г. на РУ 
на МВР – Мездра, образувано на 28.06.2009 г. за престъпление по чл. 343 
б, ал. 1НК. С постановление от 10.09.2008 г. нп е спряно. В 
постановлението за спиране е указано на РУ на МВР – Мездра да се 
представят справки за резултатите от издирването на извършителя на 
всеки два месеца. 

►дп № 282/2009 г. по описа на РП – Мездра, дп  № 332/2009 г. на РУ 
на МВР – БС, образувано на 08.07.2009 г. за престъпление по чл. 194, ал. 1, 
във вр.с чл. 63,ал.1, т.3 НК. С постановление от 14.10.2008 г. нп е 
възобновено. С постановление от 18.09.2009 г.,  на основание чл. 25, т. 2 
НПК нп е спряно. В постановлението за спиране е указано на РУ на МВР – 
Мездра да се представят справки за резултатите от издирването на 
извършителя на всеки четири месеца. Лицето не е обявено за издирване. 
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►дп № 468/2009 г. по описа на РП – Мездра, дп  № 208/2008 г. на РУ 
–ТП на МВР – Мездра, образувано на 17.11.2008 г. за престъпление по чл. 
308, ал. 1– НК. С постановление от 08.04.2009 г.,  на основание чл. 25, т. 2 
– НПК нп е спряно. В постановлението за спиране е указано на РУ на МВР 
– Мездра да се представят справки за резултатите от издирването на 
извършителя на всеки два месеца. Няма данни такива да са представяни 
или лицето да е обявявано за ОДИ. 

►дп № 51А/1999 г. по описа на РП – Мездра и преписка № 
1794/1998 г. на РП– Мездра и № 470а/2002 по описа на РУ на МВР - 
Мездра, образувано на 10.03.1999 г. за престъпление по чл. 209, ал. 1 
НК.Делото е възобновявано. С постановление от 30.06.2009 г., на 
основание чл. 25, т. 2 НПК нп е спряно, поради отсъствие от страната на 
важен свидетел. В постановлението за спиране е указано на РУ на МВР – 
Мездра да се представят справки за резултатите от издирването на 
свидетеля на всеки месец. Няма данни такива да са представяни или 
лицето да е обявявано за ОДИ. 

►дп № 469а/2002 г.  – по описа на РУ на МВР – Мездра, 
пр.пр.472/1998 г и пр.пр.267а/1998 г. на РП Мездра, образувано на 
27.05.1998 г. за престъпление по чл. 209– НК. Наказателното производство 
е спряно на 18.02.2005 г. На 24.04.2007 г. нп е спряно за втори път. На 
27.06.2008 г. е изготвена една справка, според която лицето не е обявявано 
за ОДИ. На 07.01.2009 г. е възобновено. С постановление от 17.02.2009 г.,  
на основание чл. 25, т. 2 НПК нп е спряно. В постановлението за спиране е 
указано на РУ на МВР – Мездра да се представят справки за резултатите от 
издирването на извършителя на всеки три месеца. Няма данни такива да са 
представяни или лицето да е обявявано за ОДИ. 

►дп № 291/2009 г. по описа на РП – Мездра, дп  № 357/2009 г. на РУ 
на МВР – Мездра, образувано на 16.07.2009 г. за престъпление по чл. 194, 
ал. 1 НК. С постановление от 19.11.2009 г.,  на основание чл. 25, т. 1 – НПК 
нп е спряно. В постановлението за спиране е указано на РУ на МВР – 
Мездра да представя справки за резултатите от издирването на 
извършителя, за които да се уведоми наблюдаващия прокурор. Липсват 
данни за уведомление. 

►дп № 369/2009 г. по описа на РП – Мездра, дп  № 402/2009 г. на РУ 
–ТП на МВР – Мездра, образувано на 12.08.2009 г. за престъпление по чл. 
198, ал. 1 НК. С постановление от 10.11.2009 г.,  на основание чл. 25, т.2 – 
НПК нп е спряно. В постановлението за спиране е указано на РУ на МВР – 
Мездра да се представят справки за резултатите от издирването на 
извършителя на всеки четири месеца. Няма данни такива да са представяни 
или лицето да е обявявано за ОДИ. 

►дп № 329/2009 г. по описа на РП – Мездра, дп  № 350/2009 г. на РУ 
-ТПна МВР – Мездра, образувано на 06.08.2009 г. за престъпление по чл. 
293, ал. 1– НК. С постановление от 13.11.2009 г.,  на основание чл. 25, т. 2 
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– НПК наказателното производство е спряно. В постановлението за 
спиране е указано на РУ на МВР – Мездра да се представят справки за 
резултатите от издирването на наблюдаващия. Няма данни такива да са 
представяни или лицето да е обявявано за ОДИ. 

 
Възобновените наказателни производства през проверявания период 

са 36 бр., от които образувани през проверявания период са 14 бр, а в 
предходни години – 22 бр. 

Прекратените наказателни производства за 2009 г. са общо 129 бр. 
От тях  обжалвани пред съда са 2 бр., като съдът е потвърдил и двете 
постановления за прекратяване на РП - Мездра.  Обжалвани постановления 
пред по-горните прокуратури няма, служебно отменени – няма. 
Прекратените поради изтекла давност са 45 бр.  

На случаен принцип бяха проверени следните прекратени 
наказателни производства, като копие от постановленията за 
прекратяване се връчват на ръка, срещу подпис на заинтересованите 
лица: 

►д.п. № 306/2009 г. по описа на РП – Мездра, и № 104/2009 г. по 
описа на РУ на МВР – Роман, за извършено престъпление по чл. 183, ал. 1 
от НК, срещу ИИ, образувано на 24.07.2009 г. Заключителното 
постановление на разследващия полицай е от 30.10.2009 г. , като дп е 
изпратено в РП – Мездра с мнение за прекратяване.С постановление от 
30.10.2009 г. наказателното производство е прекратено, на основание чл. 
24, ал. 1, т. 1 от НПК. 

►д.п. № 298/2009 г. по описа на РП – Мездра, и № 86/2009 г. по 
описа на РУ на МВР – Роман, за извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 
от НК, срещу ИИ, образувано на 21.07.2009 г. Заключителното 
постановление на разследващия полицай е от 19.11.2009 г., дп е изпратено 
в РП - Мездра с мнение за прекратяване. С постановление от 25.11.2009 г. 
наказателното производство е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от 
НПК. 

►д.п. №  516/2089 г. по описа на РП – Мездра, и № 571/2008 г. по 
описа на РУ на МВР – Мездра, за извършено престъпление по чл. 144, ал. 3 
от НК, срещу ИИ, образувано на 15.12.2008 г. Заключителното 
постановление на разследващия полицай е от 11.01.2009 г., дп е изпратено 
в РП – Мездра с мнение за прекратяване.С постановление от 20.02.2009 г. 
наказателното производство е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от 
НПК.  

►д.п. № 77/2009 г. по описа на РП – Мездра, и № 1195/2009 г. по 
описа на РУ на МВР – Роман, за извършено престъпление по чл. 234в, ал. 1 
от НК, срещу ИИ, образувано на 26.06.2009 г. Заключителното 
постановление на разследващия полицай е от 23.10.2009 г., дп е изпратено 
в РП – Мездра с мнение за прекратяване.С постановление от 06.11.2009 г. 
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наказателното производство е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от 
НПК.  

►д.п. № 489/2008 г. по описа на РП – Мездра, и № 139/2008 г. по 
описа на РУ на МВР – Роман, за извършено престъпление по чл. 308, ал. 1 
от НК, срещу ИИ, образувано на 28.11.2008 г. Заключителното 
постановление на разследващия полицай е от 26.03.2009 г. , ДП е 
изпратено в РП с мнение за прекратяване. С постановление от 29.04.2009 г. 
наказателното производство е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от 
НПК. 

►д.п. № 213/2009 г. по описа на РП – Мездра, и № Д-64/2009 г. по 
описа на РУ на МВР – Роман, за извършено престъпление по чл.194, ал. 1 
от НК, срещу Неизвестен извършител, образувано на 25.05.2009 г. С 
постановление от 03.07.2009 г. наказателното производство е прекратено, 
на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, срещу НИ. 

►д.п. № 252/2009 г. по описа на РП – Мездра, и № 304/2009 г. по 
описа на РУ на МВР – Мездра, за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1 
от НК, срещу ИИ, образувано на 22.06.2009 г. С постановление от 
23.11.2009 г. наказателното производство е прекратено, на основание чл. 
24, ал. 1, т. 1 от НПК. 

► д.п. № 235/2009 г. по описа на РП – Мездра, и № Д-277/2009 г. по 
описа на РУ на МВР – Мездра, за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1 
от НК, срещу ИИ, образувано на 04.06.2009 г. Заключителното 
постановление на разследващия полицай е от 30.06.2009 г., ДП е изпратено 
в РП с мнение за прекратяване. С постановление от 06.07.2009 г. 
наказателното производство е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от 
НПК. 

 
Постановени откази, проверени на случаен принцип: 

 
►пр.пр. вх. № 498/2009 г. на РП – Мездра, образувана по повод 

жалба, адресирана до ВКП за престъпление по транспорта, станало на 
територията на ЖП-гара Мездра. Постановлението за отказ е от 14.04.2009 
г. и в обстоятелствената му част прокурорът е изложил, че от приложените 
докладни записки на всички дежурни полицейски служители на РУ на 
МВР „ТП”- Мездра, носили дежурство на пост номер 1 за времето 22-
24.02.2009 г. не се установява да е било регистрирано такова 
произшествие. Преписката е прекратена на основание липса на достатъчно 
данни за престъпление от общ характер; 

►пр.пр. вх. № 1127/2009 г. на РП – Мездра, образувана по повод 
жалба, за извършено неправомерно полицейско насилие. Постановлението 
за отказ е от 25.06.2009 г., на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК; 
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Изготвените предложения от разследващите органи до 
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване са общо 106 бр., като всички са уважени. 
Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване на 
срока на разследване до по-горестоящата прокуратура са 106 бр., 
като всички са уважени. До Главния прокурор на Република България 
няма направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 
срока на разследване. 
 Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 
чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 от НПК за проверявания период.  

През 2009 г. в РП – Мездра няма наказателни производства, взети на 
специален надзор. 

      
4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 

т.2 от ЗСВ/: 

 Внесените обвинителни актове през 2009 г. са общо са 76 бр., от тях 
по образувани ДП през проверявания период – 44  броя, а по образувани ДП от 
предходни години – 32 броя.  
 Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове за 2009 г. са 16 
бр., от които върнати с разпореждане на съда са 14 бр., а с определение на 
съда са върнати 2 бр. 

На случен принцип бяха проверени следните: 
► ДП № 271/2007 г. по описа на РП – Мездра, обвинителният акт е 

внесен в РС – Мездра на 08.05.2008г. за престъпление по чл.201, вр. чл.26 
ал.1 от НК. С разпореждане от 14.05.2008 г. съдебното производство по 
НОХД  № 157/2008 г. по описа на РС – Мездра е прекратено, като делото е 
върнато на РП – Мездра за отстраняване на допуснати процесуални 
нарушения. На 13.06.2008 г. е внесен нов обвинителен акт, на 08.08.2008 г. 
с разпореждане РС – Мездра съдебното производство по НОХД  № 
227/2008 г. по описа на РС – Мездра е прекратено, като делото е върнато 
на РП – Мездра за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. С 
протоколно определение от 23.04.2009г. РС – Мездра е прекратил 
съдебното производство по НОХД № 105 /09г. за допуснати съществени 
процесуални нарушения и е отхвърлил исканията за отводи на 
председателя на съдебния състав. Делото е било върнато на РП – Мездра.   
На 28.05.2009 г. е внесен нов обвинителен акт. С разпореждане № 72 от 
17.06.2009 г. съдебното производство по НОХД  №264/2009 г. по описа на 
РС – Мездра е прекратено, като делото е върнато на РП – Мездра за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения.  

► НОХД № 289/09г. по описа на РС – Мездра. С протоколно 
определение от 22.10.09г. съдът е прекратил на осн. чл.288 т.1 от НПК 
съдебното производство и е върнал делото на РП – Мездра поради 
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установени нарушения на процесуалните правила. На 28.10.2009г. РП – 
Мездра е внесла нов обвинителен акт в РС – Мездра. С разпореждане от 
02.11.2009г. по НОХД № 510/09г. по описа на РС – Мездра, съдът оново е 
прекратил съдебното производство на осн. чл.242 ал.1 и 2 от НПК и чл.248 
ал.2 т.3 от НПК и е върнал делото на РП – Мездра. С решение №45 от 
18.05.2009г. ОС – Враца е отменил присъда № 32/17.02.2009г. на РС – 
Мездра, постановена по НОХД № Х 396/08г. по описа на РС – Мездра и е 
върнал делото на РП – Мездра за отстраняване на допуснати нарушения. 

► НОХД № 416/09г. по описа на РС – Мездра. С протоколно 
определение от 05.10.2009г. съдът е прекратил съдебното производство на 
осн. чл.288 т.1 от НПК и е върнал делото на РП- Мездра за отстраняване на 
допуснати съществени процесуални нарушения. 

► НОХД № 475/09г. по описа на РС – Мездра. С разпореждане от 
30.10.2009г. съдът е прекратил съдебното производство на осн. чл. 248 ал.2 
т.3 от НПК и е върнал делото на РП- Мездра за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения. 

► НОХД № 474/09г. по описа на РС – Мездра. С разпореждане от 
08.10.2009г. съдът е прекратил съдебното производство на осн. чл. 248 ал.2 
т.3 от НПК и е върнал делото на РП- Мездра за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения. 

► НОХД № 607/09г. по описа на РС – Мездра. С разпореждане от 
17.12.2009г. съдът е прекратил съдебното производство на осн. чл. 249 
ал.1, вр. чл.248 ал.2 т.3 от НПК и е върнал делото на РП- Мездра за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. 

► НОХД № 560/09г. по описа на РС – Мездра. С разпореждане от 
02.12.2009г. съдът е прекратил съдебното производство на осн. чл. 248 ал.2 
т.3 от НПК и е върнал делото на РП- Мездра за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения. 
 ► НОХД № 470/09г. по описа на РС – Мездра. С разпореждане от 
29.09.2009г. съдът е прекратил съдебното производство на осн. чл. 248 ал.2 
т.3 от НПК и е върнал делото на РП- Мездра за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения. С решение на ОС – Враца от 
26.02.2009г. по ВНОХД № 43/09г. е отменена присъда № 295/28.11.08г., 
постановена по НОХД № 97/07г. на РС – Мездра и делото е върнато на РП 
– Мездра. 
 ► НОХД № 207/08г. по описа на РС – Мездра. С разпореждане от 
21.05.2009г. съдът е прекратил съдебното производство на осн. чл. 248 ал.2 
т.3 от НПК и е върнал делото на РП- Мездра за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения. 
 ► НОХД № 123/09г. по описа на РС – Мездра. С разпореждане от 
14.03.2009г. съдът е прекратил съдебното производство на осн. чл. 248 ал.2 
т.3 от НПК и е върнал делото на РП- Мездра за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения. 
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 ► НОХД № 85/09г. по описа на РС – Мездра. С разпореждане от 
23.02.2009г. съдът е прекратил съдебното производство на осн. чл. 248 ал.2 
т.3 от НПК и е върнал делото на РП- Мездра за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения. 
 ► НОХД № 390/09г. по описа на РС – Мездра. С разпореждане от 
19.08.2009г. съдът е прекратил съдебното производство на осн. чл. 248 ал.2 
т.3 от НПК и чл. 249 ал.2 от НПК и е върнал делото на РП- Мездра за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. НОХД № 
478/09г. по описа на РС – Мездра. С разпореждане от 05.10.2009г. съдът е 
прекратил съдебното производство на осн. чл. 248 ал.2 т.3 от НПК и е 
върнал делото на РП- Мездра за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения. 
 ► НОХД № 53/09г. по описа на РС – Мездра. С протоколно 
определение  от 10.03.2009г. съдът е прекратил съдебното производство на 
осн. чл. 288 т.1 от НПК и е върнал делото на РП- Мездра за отстраняване 
на допуснати съществени процесуални нарушения. 
 ► НОХД №185/09г. по описа на РС – Мездра. С протоколно 
определение  от  02.07.2009г. съдът е прекратил съдебното производство 
на осн. чл. 288 т.1 от НПК и е върнал делото на РП- Мездра за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. 
 ► НОХД №258/09г. по описа на РС – Мездра. С разпореждане от 
26.06.2009г. съдът е прекратил съдебното производство на осн. чл. 248 ал.2 
т.3 от НПК и е върнал делото на РП- Мездра за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения. С протоколно определение от 
05.11.2009г. по НОХД № 398/09г. съдът на осн. чл. 288 т.1 от НПК е 
прекратил съдебното производство и е върнал делото на РП – Мездра.  
 

Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания 
период са общо 95 бр. От тях с осъдителни присъди по общия ред – 38 
бр. Оправдателни присъди по общия ред – 2бр., като и  двете са 
протестирани: 

►пр.д 16/2009 г. по описа на РП – Мездра, образувано по чл. 323, ал. 
1 от НК. Внесено с ОА на  26.02.2009 г. Образувано НОХД 104/2009 г. С 
разпореждане от 05.03.2009 г. РС – Мездра връща на РП – Мездра делото 
за допълнително разследване. С нов ОА на 30.03.2009 г. делото е внесено, 
като е образувано НОХД 153/2009 г. по описа на РС – Мездра. На 
25.06.2009 г. е проведено 1-во заседание, след приключване на съдебното 
следствие делото е прекратено с определение и върнато за ново 
разследване на 30.06.2009 г.. На 23.07.2009 г.  е внесено с нов ОА. С 
разпореждане от 27.07. 2009 г. НОХД 362/2009 г. е насрочено за 
27.10.2009г. На 27.10.2009 г. съдът се е произнесъл с оправдателна 
присъда. На 01.02.2010 г присъдата е протестирана. Потвърдена на 
23.03.2010 г от Врачански ОС. 
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►пр.д 82/2008 г. по описа на РП – Мездра, образувано по чл. 195, ал. 

1 т.2, т.4, пр.1 и 2 от НК. ДП №204/08г. по описа на РП – Мездра. Внесено 
в РС – Мездра с ОА на  10.11.2008г. Образувано НОХД 574/2008г. С 
решение  № 94/19.10.2009 г. Врачански ОС е потвърдена оправдателна 
присъда № 96/2009 г. на РС - Мездра. 

 
 Осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 371 и 
сл.НПК/ - 20 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 34 бр. 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/, през проверявания период са 100 бр. 
Одобрените от съда споразумения са 101  бр. (1 от споразуменията е 
внесено в предходен период). 

 
Споразумения, проверени на случаен принцип: 

►ДП № 401/2009 г. по описа на РП – Мездра по чл. 343б, ал. 1от НК. 
С протоколно определение по НОХД № 540/2009 г от 23.11.2009 г. РС – 
Мездра е одобрил постигнатото споразумение; 

►ДП № ЗМ 134/2009 г по описа на РУ на МВР – Роман, пр.пр. № 
425/2009 г. по описа на РП – Мездра по чл. 343в, ал. 2от НК. С протоколно 
определение по НОХД № 602/2009 г от 16.12.2009 г. РС – Мездра е 
одобрил постигнатото споразумение; 

►БП № 465/2009 г. по описа на РП – Мездра по чл. 343б, ал. 1от НК. 
С протоколно определение по НОХД № 553/2009 г. от 30.11.2009 г. РС – 
Мездра е одобрил постигнатото споразумение; 

►БП № 479/2009 г. по описа на РП – Мездра (№ 572/2009 г. по описа 
на РУ на МВР - Мездра) по чл. 343б, ал. 1от НК. С протоколно 
определение по НОХД № 578/2009 г. от 14.12.2009 г. РС – Мездра е 
одобрил постигнатото споразумение; 

►ДП № 528/2009 г. по описа на РП – Мездра по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 
7, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 28, ал.1 от НК. С протоколно определение по 
НОХД № 126/2010 г. от 01.04.2010 г. РС – Мездра е одобрил постигнатото 
споразумение; 

 
 
 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 16 бр., като съдът е 
уважил предложенията по 18 бр. (2 бр. са от предходен период), няма 
върнати на РП – Мездра. Прекратени в предвидените от закона случаи – 
2бр. 
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Проверени на случаен принцип: 
 
 ► НАХД № 508/09г. по описа на РС – Мездра. С решение №228 от 

19.11.2009г. съдът е признал обвиняемото лице за виновно, освободил го е 
от наказателна отговорност на осн. чл.78А от НК за престъпление по чл. 
197 т.2, вр. чл.194 ал.3 от НК и му е наложил глоба. 

 ► НАХД № 406/09г. по описа на РС – Мездра. С решение № 193 от 
05.10.2009г. съдът е признал обвиняемото лице за виновно, освободил го е 
от наказателна отговорност на осн. чл.78А от НК за престъпление по чл. 
343 ал.1, б. «б» от НК и му е наложил глоба. 

 ► НАХД № 473/09г. по описа на РС – Мездра. С решение №208 от 
19.10.2009г. съдът е признал обвиняемото лице за виновно, освободил го е 
от наказателна отговорност на осн. чл.78А от НК за престъпление по чл. 
234в ал.1 от НК и му е наложил глоба. 

 ► НАХД № 374/09г. по описа на РС – Мездра. С решение № 202 от 
16.10.2009г. съдът е признал обвиняемото лице за виновно, освободил го е 
от наказателна отговорност на осн. чл.78А от НК за престъпление по чл. 
345 от НК и му е наложил глоба. 

 ► НАХД №441/09г. по описа на РС – Мездра. С решение № 188 от 
29.09.2009г. съдът е признал обвиняемото лице за виновно, освободил го е 
от наказателна отговорност на осн. чл.78А от НК за престъпление по чл. 
345 от НК и му е наложил глоба. 

 
 За 2009 г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са 
общо 402 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 46 бр., 
предявените граждански искове от прокурор са 2 бр. по чл. 75, ал. 3, вр. с 
ал. 1, т. 2 от СК (отменен). Обжалваните съдебни решения са 2бр – по 
ЗОДОВ. 
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2009 г. са 173 бр. 
Неприведени в срок присъди няма. Няма отлагания на изпълнението на 
наказанието. 
 В РП – Мездра няма образувани досъдебни производства с предмет 
на посегателство недвижими имоти. 
 

ИЗВОДИ: 
 

 1. От проверените на случаен принцип книги, регистри и дневници 
се установи, че не 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, а именно:  липсват данни относно 
уведомяването на заинтересованите страни по постановени откази за 
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образуване на досъдебно производство, на места в книгите не може да 
бъде проследено движението на преписките и квалификациите, по които се 
образува дадена преписка и се извършва проверка по същата.   

 2. Отказите за образуване на наказателно производство се отразяват 
във входящия дневник като КД, но не се посочва дата на постановлението, 
с което се отказва образуване на наказателно производство. Същите са 
бланкетни и формални, в повечето случаи липсва обоснованост на 
правната квалификация, както и мотиви, поради които се отказва 
образуване на  досъдебно производство. В графа „КД” не се посочва 
основанието за отказ и по този начин не става ясно от дневника какво е то.  

 3. Не по всички входящи номера във входящия дневник надлежно се 
отразява датата на завеждане, а се приема по аналогия по-горестоящата 
дата. „КД – такси” се използва като абревиатура при събиране на ДТ за 
удостоверения.  
         4. Прави впечатление, че от общо решените от съда дела по 
внесните от РП - Мездра обвинителени актове (95бр.), осъдителните 
присъди по общия ред са 38 бр., от които нито една не е протестирана, 
което представлява  около 36 % от решените дела, оправдателните 
присъди по общия ред са 2 бр., като и двете са протестирани.  
         5. Също така, всички внесени в съда споразумения за решаване на 
делото в досъдебно производство (чл.381 НПК) са одобрени. 
         6. Програмата за случайно разпределение на делата се използва. 
         7. По проверените спрени дела срещу ИИ се установи, че лицата 
не се обявяват за ОДИ. Указанията на прокуратурата се изчерпват с 
това да бъде установено новото местонахождение на лицето. Не се 
указва в какъв срок делото да бъде докладвано относно това какви 
ОИМ са извършени до момента. Не се изискват справки по спрените 
дела от органите на полицията, което от своя страна води до риска да 
изтече абсолютната погасителна давност.  
 8. Висок е процентът на върнатите дела от съда, а именно от 
внесените 76 бр.обвинителни актове, 16 бр. са върнати (като част от тях 
са връщани повече от един път), което прави повече от 20 % . 
 9.  В РП-Мездра са заведени два броя искове от прокурора по 
чл.75 ал.3, вр. с ал.1 т.2 от СК (отм.), отнемане на родителски права, 
което е добър показател за упражняване на гражданско-съдебния 
надзор на прокуратурата. 
 

ПРЕПОРЪКИ:  
 
1. Да се отстранят посочените слабости относно воденето на книгите 

на РП - Мездра. 
2. Веществените доказателства, иззети по делата, да се съхраняват 

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

4. Административниият ръководител, с цел предотвратяване 
връщането на делата от съдебна фаза, да следи изготвянето на 
обвинителните актове от магистратите от РП Мездра да е в съответствие с 
изискванията на чл. 246 от НПК.  

5. Административният ръководител, в рамките на своите 
правомощия, да създаде организация за по - активното включване на 
прокурорите в различни форми на обучение. 

6. Окръжният прокурор да организира, съгласно правомощията си, 
изготвянето на анализи от прокурорите в РП Мездра за причините, довели 
до връщане на делата от съдебна фаза, като въз основа на тях да изготви 
указания за отстраняването и недопускането им. 
 7.   Окръжният прокурор, да прецени съгласно инстанционния 
надзор и да вземе отношение по т.1 - т.4 от изводите, направени в акта. 
 

 
Настоящият акт да се изпрати на РП – Мездра, Окръжна 

прокуратура-Враца  и на Висшия съдебен съвет. 
 
 
 

 
    
                                                                     ИНСПЕКТОР : 
 
                                                                                                Ал. МУМДЖИЕВ 


