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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 ВИДИН 
 
 

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. Видин се помещава в сградата на 

Съдебната палата на гр. Видин. Обезпечеността с компютърна техника е на 
добро ниво. 
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През 2009г. по щат е имало 11 бройки за магистрати /в това число и 
административен ръководител/. Реално през проверявания период са 
работили 10 прокурори. Мл. прокурор Гергана Савова е била на обучение 
по чл.258, ал.1 от ЗСВ от 12.06.2009г. Незаети щатни бройки за магистрати 
няма. 

Общият брой на служителите на администрацията е 15бр., като 
незаети длъжности няма. 

В РП- Видин се водят 21 книги, азбучници, регистри и дневници на 
основание Правилника за организация на дейността на администрацията на 
Прокуратурата на Република България, по указание на ВКП и по собствена 
преценка. Бяха проверени на случаен принцип следните: 

► Заповедна книга  - продължение от книгата, водена през 2008г. от  
№ 92 до № 120 и за цялата 2009г. Книгата е прономерована, но не е 
прошнурована. Същата не е приключена, съгласно изискванията и не са 
положени печат, дата и подпис на административния ръководител. По-
голяма част от заповедите са изготвени на база заповеди и указания на 
ВКП и по-горестоящите прокуратури. 
  ► Книга за веществените доказателства - започната от 1976г. 
Същата е прошнурована, но не е прономерована и не се води съгласно 
изискванията на ПОДАПРБ. 

За 2009г. са описани веществени доказателства по 24 досъдебни 
производства. Книгата не е приключена с подпис и печат на адм. 
ръководител за съответната календарна година. Видно от книгата и 
положените печати в нея, не става ясно кое длъжностно лице е предало 
веществените доказателства в районния съд.   

► Книга за изпълнение на присъдите – води се съгласно 
изискванията , няма извънпроцесуални срокове за изпълнение на 
присъдите, но същата не е прономерована и прошнурована. 

►Описна книга по наказателно-съдебен надзор по обвинителни 
актове – започната на 05.01.2009г. Същата е прошнурована, но не е 
прономерована. Води се регулярно, няма поправки и непопълнени графи. 
Подробно са описани данните по ДП, сроковете и съответните преписки. 

► Книга за БП – води се от 2004г. Същата не е прономерована и 
прошнурована за съответната 2009г., не е приключена с печат и подпис на 
съответния административен ръководител и административен секретар. 
Поради неприключване на книгата за 2009г. е оставена хипотетична 
възможност за дописване. 

► Описна книга относно досъдебни производства – следствия. 
Книгата се води от 2002г. и до момента няма надлежно приключване нито 
за една година. Не е прономерована и прошнурована, както и подпечатана 
и подписана от адм. ръководител. Не е водена коректно, като се 
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наблюдават доста поправки. Никъде в дневниците не е посочено 
основанието за спиране или прекратяване на досъдебното произовдство. 
 

►Описна книга за дознания – започната на 05.01.2009г., не е 
прономерована и прошнурована. Книгата не е приключена с печат и 
подпис на адм. ръководител. Не се води добре, има празни графи. 
Наблюдават се случаи, в които не става ясно срещу ИИ или НИ се води 
съответното ДП. 
 

Прокурорите ползват в работата си правна програма «APIS 6» и 
«SIELLA 5.0» и деловодни програми - УИС, Личен състав «LSWIN»
 Въведен е програмният продукт „Law Choice” в съответствие със 
Заповед № ЛС-6310/07 г. 
          Организацията на дейността по водене на статистика се извършва 
съгласно Указанията на ВКП: № О-130/2007 г. В изпълнение Указанията 
на Гл.прокурор на Република България -Заповед № ЛС-2403/2007 г. – 
изготвя се шестмесечна и годишна статистическа таблица за прекратени  
ДП поради изтекла давност; О-76/2008 г. В изпълнение Указания на Върховна 
касационна прокуратура- Заповед № ЛС-868/2008 г. ежемесечно се изготвя 
статистическа таблица относно „Борба срещу трафика на хора от страните на 
Югоизточна Европа”; О-22/2007 г. В изпълнение Указания на Върховна касационна 
прокуратура -Заповед № ЛС-1322/2007 г. се изготвят ежемесечно статистически 
таблици – мониторинг;  О-98/2008 г. Съгласно указание № 11732/2008 г. от 30.09.2008 
г. на Ръководител сектор ИА в отдел ИАМР при Върховна касационна прокуратура, 
ежемесечно се изготвят таблици  по изпълнение на присъди. 
 Изготвят се годишни статистически таблици, таблици на тримесечие, 
шестмесечие и деветмесечие.  

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

Издадени са 83бр. заповеди и разпореждания на административния 
ръководител по организация на дейността на РП – Видин по указание на 
Главния прокурор, и 118бр. по собствена преценка. 

Няма извършени проверки по инициатива на районния прокурор или 
по разпореждания /указания на други органи на съдебната система.  

За същия период почти всички прокурори, адм. секретар, тримата 
компютърни оператори, съдебните секретари, системният администратор и 
съдебният архивар са участвали в различни форми на обучение – 
съответно семинари и курсове за повишаване на компютърната 
грамотност.  
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 2. По организацията на образуването и движението на 
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Преписките през 2009г. са 3012 бр. общо, като от тях новообразувани 
са 2753бр. и 259бр. са образуваните от предходни периоди. Общо решени 
са 2685 бр.  
 Отказите да се образува досъдебно производство са 1698бр. От тях 
обжалвани са 134бр., потвърдени – 86бр. и отменени – 48бр. 
 На случаен принцип бяха проверени следните преписки: 

► пр. пр. № 02001/09г., образувана по повод изпратени материали с 
вх.№ ЗМ 31/2009г. по описа на ГПУ – Видин срещу обвиняемо лице за 
престъпление по чл.279 от НК. С постановление от 24.11.09г. е отказано да 
се образува досъдебно производство на основание чл. 24 ал.1 т.1 от НПК.  

► пр. пр. № 01835/09г., образувана по повод докладна записка, в 
която се излагат данни за престъпление по чл. 313 ал.1 от НК срещу 
обвиняемо лице. С постановление от 10.09.09г. е отказано да се образува 
досъдебно производство на основание чл. 24 ал.1 т.3 от НПК.  

► пр. пр. № 02157/09г., образувана по повод постъпила жалба в РП – 
Видин. С постановление от 13.11.09г. е отказано да се образува досъдебно 
производство на основание чл. 24 ал.1 т.1 от НПК.  

► пр. пр. № 01905/09г., образувана по повод изпратени материали от 
Второ РУ - СДВР, в която се излагат данни за извършено престъпление от 
общ характер. Престъпление по чл.255 и чл.313 от НК. С постановление от 
12.11.09г. е отказано да се образува досъдебно производство на основание 
чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Прието е, че дължимият данък на нито едно от 
придобитите общо 53 бр. МПС не надвишава сумата от 3000 лв., т.е. 
големи размери по смисъла на НК, тъй като за всяко МПС се подава 
отделна декларация по ЗМДТ. По преписката няма назначена експертиза за 
установяване на общия дължим данък на база внесените автомобили. 
Копие от постановлението не е изпратено за налагане на административно 
наказание, макар и в докладната записка на полицая да е направено такова 
предложение. В срок. 

► пр. №01882/09г. на РП- Видин  за престъпление по чл. 284 от НК. 
Сроковете за произнасяне по НПК са спазени. 

►  пр.№ 01875/09г. на РП – Видин за престъпление по чл.235 от НК. 
Сроковете за произнасяне по НПК са спазени. 

► пр. № 01765/09г. на РП – Видин. Прекратено поради липса на 
данни за извършено престъпление от общ характер. В срок. 

► пр. № 03001/09г. на РП – Видин за престъпление от 195 ал.1 от 
НК. Отказ на осн. чл.9 ал.2 от НК. В срок. 

► пр. № 02919/08г. на РП – Видин. Постановен отказ в срок. 
► пр. № 3158/08г. на РП – Видин за престъпление по чл.216 от НК. 

Отказ на осн. чл.9 ал.2 от НК. В срок. 
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► пр. № 01083/09г. на РП – Видин. Отказ на осн. чл.9 ал.2 от НК. В 
срок. 

► пр.№ 01385/09г. на РП – Видин. Отказ на осн. чл.24 ал.1 т.1 от 
НПК. В срок. 

► пр. № 2766/08г. на РП – Видин. Отказ в срок на осн. чл. 24 ал.1 т.1 
от НПК и препратено за ангажиране на административно наказателна 
отговорност на АНО. 

► пр.№02877/08г. на РП-Видин. Престъпление по чл.319 от НК. 
Отказ в срок на осн. чл .24 ал.1 т.1 от НПК. 

► пр. № 01184/09г. на РП – Видин. Жалбата касае масово сбиване с 
двайсет извършители и трима потърпевши. Не са извършени ОИМ за 
издирване на извършителите, не са дадени указания в тази насока. Приета 
е медицинска бележка, без да е назначавана медицинска експертна справка 
с оглед установяване на вида нанесена телесна повреда. Въпреки липсата 
на установяване на виновните лица, преписката е прекратена на осн. чл.161 
от НК. 

► пр.№ 1736/09г. на РП-Видин. Престъпление по чл.206 или 323 от 
НК. Отказ в срок на осн. чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

► пр.№ 01005/09г. на РП – Видин. Престъпление по чл. 195 от НК. 
Отказ в срок на осн. чл. 9 ал.2 от НК. 

► пр. № 01008/09г. на РП –Видин. Престъпление по чл. 195 от НК. 
Отказ в срок на осн. чл.9 ал.2 от НК. 

► пр. №01935/09г. на РП – Видин.  Престъпление по чл. 234 и чл.242 
от НК. Постановен отказ в срок, като наблюдаващият прокурор не е 
изпратил преписката за реализиране на административно-наказателна 
отговорност на виновното лице. 

► пр. № 1081/09г. на РП-Видин. Постановен отказ в срок на осн. 
чл.9 ал.2 от НК. 

► пр. № 02418/09г. на РП – Видин. Постановен отказ в срок на осн. 
чл. 9 ал.2 от НК. 

► пр. № 01051/09г. на РП – Видин. Престъпление по чл.194 от НК. 
Постановен отказ в срок на осн. чл.9 ал.2 от НК 

 
 Образуваните досъдебни производства са общо 901бр., като 
изпратени по компетентност са 86 бр.  
 Няма  останали нерешени преписки, образувани в предходни години. 
  Има 16 бр. преписки на специален отчет,  съгласно т. 5 от Заповед № 
ЛС-2184/30.05.2007 г. на Главния прокурор на Република България, като 
15бр. от тях са образувани по чл.212, ал.3 от НК, а 1бр. по чл.311 от НК. 
 
 3. По организацията на образуването и движението на 
досъдебните производства /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
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 Наблюдаваните досъдебни производства през 2009г. общо са 3049 
бр., като образувани през този период са 1556 бр. /от тях 149 бързи 
производства/, а образувани в предходни години са 1493 бр.  
 Разследването по 71бр. е проведено от следовател, а по останалите от 
разследващ полицай. Няма проведено разследване от прокурор. 
 Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 
проверявания период от разследващ орган и решени от прокурорите в 
предвидените от НПК срокове са общо 2746 бр. От тях разследвани от 
следовател са 49 бр., а от разследващ полицай – 2697 бр.  
 Приключени досъдебни, бързи и незабавни производства през 
проверявания период от разследващ орган, намиращи се за 
произнасяне при прокурор –няма. 

По 149 бр. от наблюдаваните бързи производства разследването е 
приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК, а по 37 бр. 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/ са общо 74 бр., като всички 
са изпратени на разследващия орган.  

Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 631 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 448 
бр., а срещу известен извършител 183 бр. 

Спрени срещу НИ: 
►  пр. пр. № 1094/06г., образувана по чл.195 от НК срещу НИ. На 

16.01.09г. е изпратено в РП – Видин (прокурор Кръстев). На 16.04.09г. е 
спряно наказателното производство. 

►  пр. пр. № 223/09г., образувана по чл.330 ал.1 от НК срещу НИ. На 
02.02.09г. е получена в РП – Видин (прокурор Младенов). На 21.05.09г. е 
спряно наказателното производство.  

►  пр. пр. № 1537/09г., образувана по чл.194 ал.1 от НК срещу НИ. 
На 13.07.09г. е получена в РП – Видин (прокурор Йотова). Постановление 
за спиране от 27.11.09г.   

►  пр. пр. № 3376/00г., образувана по чл.212 от НК срещу обвиняемо 
лице. На 29.06.09г. е получена в РП – Видин (прокурор Костов). На 
28.12.09г. наказателното производство е частично прекратено спрямо 
обвиняемото лице. Постановление за спиране от 20.01.10г.   

      Спрени срещу ИИ: 
► пр. пр. № 1460/08г., образувана по чл. 316 от НК срещу 

обвиняемо лице. На 09.06.09г. е получена в РП – Видин (прокурор 
Йосифова). На 28.12.09г. е спряно наказателното производство.  

► пр. пр. № 3169/08г., образувана по чл. 195 от НК срещу 
обвиняемо лице. На 20.01.09г. е получена в РП – Видин (прокурор 
Младенов). На 12.05.09г. е спряно наказателното производство.  
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  ► ДП №52/06г. по описа на МВР – Белоградчик , пр. № 2154/06г. по 
описа на РП – Видин за престъпление по чл.209 ал.1 от НК. Последното 
искане за справка  от прокуратурата е от 05.02.2010г. до РУ на МВР – 
Белоградчик. Видно от писмо № 2154/06г. от 14.08.2009г., адресирано до 
водещия разследването полицай е указан срок на всеки три месеца да 
изпраща справки за извършените ОИМ по установяването на 
местонахождението на обвиняемия. 

    ► Дознание №ЗМ № 136/08г. по описа на МВР – Видин, пр.№ 
00997/08г. на РП – Видин за престъпление по чл.308 от НК срещу НИ. 
Впоследствие е привлечено обвиняемо лице. На 09.12.09г. в РП-Видин е 
постъпила справка от 04.12.09г. на МВР – Видин, че лицето е напуснало 
страната на 30.05.09г.  
         ► ДП №228/07г. по описа на ОД на МВР – Видин, пр. № 
вх.№02898/07г. по описа на РП-Видин за престъпление по чл. 316 от НК. 
Няма данни за постъпили справки по преписката или данни за извършени 
ОИМ по установяване местонахождението на обвиняемото лице. 

     ► ДП № 1724/03г. по описа на РУ на МВР – Видин, пр. № 03237/03г. 
Дадени са указания с постановление от 27.11.09г. на наблюдаващия 
прокурор до разследващия полицай за изготвяне на справка относно 
извършените до момента ОИМ.Такова постановление е изготвено и на 
08.12.09г. и отделно писмо от 27.01.2010г., в което е отбелязано, че до 
момента прокурорските указания не са изпълнени. 

      ► ДП №549/09г. на РУ на МВР – Видин, пр.№ 01133/09г. за 
престъпление по чл.129 от НК. Постановление от 30.11.09г. , в което са 
дадени указания за предприемане на незабавни мерки по издирването на 
обвиняемото лице. Постъпила справка от МВР от 09.12.09г., с която РП-
Видин е уведомена, че лицето е напуснало пределите на страната. 
Наблюдаващият прокурор Г. Герасимова с резолюция върху писмото - КД 
е приела последното за сведение. 

  
 Възобновените наказателни производства през проверявания 
период са общо 1495 бр., като спрените срещу неизвестен 
извършител са 1291 бр., а срещу известен извършител 204 бр. 

Прекратените наказателни производства за 2009г. са общо 1619 
бр., от тях водени срещу неизвестен извършител са 154 бр., а срещу 
известен извършител 1465 бр. Обжалваните пред съда постановления 
са общо 40, като са отменени 31бр. Обжалвани пред по-горестоящите 
прокуратури са 11 постановления, като 6 са отменени. Служебно 
отменени няма. Общо прекратените поради изтекла давност са 1206 
бр. На случаен принцип бяха проверени следните прекратени 
наказателни производства срещу НИ поради изтекла давност: 
  ► пр. пр.№ 02200/1997г. по дознание №965/97г. по описа на ОСС – 
Видин 



 8

Образувано по чл.195 ал.1 от НК 
  ►  пр. пр.№ 02319/2004г. по ДП № ЗМ174/2004г. по описа на ОД на 
МВР – Видин. Образувано по чл. 308, ал.1 от НК срещу НИ. 
  ►  пр. пр. № 00147/1999г. по дознание №43/1999г. /№ЗМ 2742/98г. 
по описа на РУ на МВР – Видин срещу НИ за престъпление по чл.195 ал.1 
т.3 от НК. 
  ►  пр. пр. № 01221/1997г. по ДП №516/97г. по описа на ОСлО в ОП 
– Видин срещу НИ за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 от НК. 
  ►  пр. пр.№ 03030/1997г. по дознание №1226/97г. по описа на ОСС – 
Видин срещу НИ за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и т.4 от НК. 
  ►  пр. пр. №2714/1997г. по дознание №1153/97г. по описа на ОСС – 
Видин срещу НИ за престъпление по чл. 195, ал.2 във вр. с ал.1, т.4 от НК 
  ►  пр. пр. №2369/1997г. по дознание № 1014/97г. по описа на ОСС – 
Видин срещу НИ за престъпление по чл. 195, а.2, във вр. с ал.1 от НК 
  ► пр. пр. № 02693/97г. по ДП №1150/1997г. по описа на ОСлС – 
Видин срещу НИ за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 от НК  
  ► пр.пр. № 03715/97г. по ДП №2746/97г. на РУ на МВР – Видин 
срещу НИ за престъпление по чл. 195 ал. 2 от НК. 
  ► пр. пр. №02684/97г. по дознание №1144/97г. по описа на ОСС – 
Видин срещу НИ за престъпление по чл. 195 ал.1 от НК. 

На случаен принцип бяха проверени следните прекратени 
наказателни производства: 

► пр. пр. № 02022/2009г., ДП № ЗМ -324/2009г. по описа на РУ на 
МВР – Видин е образувано по чл.343б, ал.1 от НК срещу обвиняемо лице. 
Прекратено на 25.11.2009г. на основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

►  пр. пр. № 2466/08г., дознание №289/08г. образувано по чл.293а от 
НК срещу обвиняемо лице. На 29.12.08г. е изпратено в РП – Видин 
(прокурор Костов). На 29.05.09г. е прекратено наказателното 
производство. 

►  пр. пр. № 1512/08г., образувана по чл.316 от НК срещу обвиняемо 
лице. На 29.12.08г. е изпратено в РП – Видин (прокурор Йосифова). На 
17.07.09г. е прекратено наказателното производство. 
         ►  пр. пр. № 749/08г. На 07.01.09г. е изпратено в РП – Видин 
(прокурор Еленков). На 12.05.09г. е прекратено наказателното 
производство. 

►  пр. пр. № 70/09г., образувана по чл.343б от НК срещу обвиняемо 
лице. На 12.01.09г. е получена в РП – Видин (прокурор Младенов). На 
22.04.09г. е прекратено наказателното производство.  

►  пр. пр. № 195/09г., образувана по чл.346 от НК. На 28.01.09г. е 
получена в РП – Видин (прокурор Йосифова). На 30.04.09г. е прекратено 
наказателното производство.  
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►  пр. пр. № 124/09г., образувана по чл.343б от НК срещу обвиняемо 
лице. На 27.01.09г. е получена в РП – Видин (прокурор Герасимова). На 
18.12.09г. е прекратено наказателното производство.  

►  пр. пр. № 3723/03г., образувана по чл. 325 от НК срещу 
обвиняемо лице. На 02.04.09г. е получена в РП – Видин (прокурор 
Ненкова). На 12.06.09г. е прекратено наказателното производство.  

 
Проверени прекратени ДП срещу ИИ: 

          ►    ЗМ -242/09г. по описа на РУ на МВР – Кула, пр. №02186/09г. на 
РП- Видин  - Прекратено на осн. чл. 24 ал.1 т.4 от НПК в едномесечен срок 
от получаването на ДП. 

    ►   сл. дело №3/09г. по чл.343 ал.1 от НК, пр. пр.№ 01111/09г. на РП- 
Видин. Прекратено на 11.11.09г.   

    ►   дознание № 350/03г. на РПУ – гр. Видин по чл. 195 , ал.1, т.3 от 
НК, пр. пр.№ 978/03г. на РП – Видин. Прекратено на 11.11.09г. 

    ►  ДП № 994/09г. по описа на РУ на МВР-Видин по чл.183 ал.1 от 
НК, пр. пр.№ 01000/09г. Прекратено на 17.11.09г. 

    ► дознание №308/09г. по описа на РУ на МВР, пр. № 0700/09г. по чл. 
198, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК. Прекратено на 12.11.09г. 

    ► ДП № ЗМ 192/09г. по описа на РУ на МВР – Кула по чл.343в, ал.1 
от НК, пр. пр.№ 01915/09г. по чл. 144, ал.2, във вр. с ал.3, във вр. с ал.1 от 
НК. Прекратено на 19.11.09г.  

 
 Изготвените предложения от разследващите органи до 
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване са общо 250 бр., като са уважени 248бр. 
Направените искания от наблюдаващият прокурор за продължаване 
на срока на разследване до по-горестоящата прокуратура са 248 бр., 
като са уважени 246бр., а до Главния прокурор на РБългария – 6 бр., 
като всички са уважени. 
 4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 
т.2 от ЗСВ/: 
 Внесените обвинителни актове през 2009г. са общо са 378 бр., от 
тях по образувани ДП през проверявания период - 236 броя, а по образувани ДП 
от предходни години – 142 броя.  
 Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове за 2009г. са 
общо 20 бр. От тях върнати с определение на съда – 15 бр. и върнатите са 
разпореждане на съда –  5 бр. 
 На случаен принцип бяха проверени следните върнати от съда дела: 

► пр. пр. № 03084/08г., ДП №ЗМ 1604/08г. по описа на РУ на МВР – 
Видин, образувано по чл.234в, ал.2, вр. ал.1 от НК. С присъда от 
18.03.2009г. обвиняемото лице е било признато за невиновно. Присъдата е 
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била протестирана пред ОС – Видин, който с решение от 12.06.2009г. е 
отменил присъдата на РС – Видин за допуснато съществено нарушение на 
процесуалните правила. След отстраняване на допуснатите нарушения 
обвинителният акт отново е бил внесен в РС – Видин, който с присъда от  
30.06.2009г. отново е признал обвиняемото лице за невиновно.   

► пр. пр. № 00546/09г., ДП № 299/09г. по описа на РУ на МВР – 
Видин, образувано по чл.195, ал.1,т.3, вр. чл.194 ал.1 от НК. С протоколно 
определение от 08.12.2009г. съдебното производство по НОХД №1031/09г. 
е прекратено и делото е върнато на РП – Видин с оглед проверка на нови 
обстоятелства, изнесени за първи път в съдебното производство. 

► пр. пр. № 00016/08г., ДП № 5/08г. по описа на РУ на МВР – 
Видин, образувано по чл.195, ал.1,т.4 и т.5 и т.7, вр. чл.26, вр. чл.29 ал.1 
б.”а” и б.”б” от НК. С протоколно определение от 27.01.2009г. съдебното 
производство по НОХД № 433/08г. е прекратено и делото е върнато на РП 
– Видин за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. 

► пр. пр. № 1515/08г., ДП № 654/08г. по описа на РУ на МВР – 
Видин, образувано по чл.201 от НК. С решение на ВКС от 20.10.2009г. са 
отменени присъдата на РС- Видин, както и въззивна присъда на ОС – 
Видин и е върнато делото за ново разглеждане от прокурора за изпълнение 
на дадените в обстоятелствената част на решението на ВКС указания.  

► пр. пр. № 02067/07г., ДП № 1021/07г. по описа на РУ на МВР – 
Видин, образувано по чл.149, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26 ал.1 от НК. 
Съдебното производство по образуваните в РС-Видин дела два пъти е било 
прекратявано с протоколно определение на съда, съответно от 08.05.2008г. 
и от 08.12.2009г. и делото е връщано два пъти на РП – Видин за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. 

► пр. пр. № 00279/07г., ДП № 176/07г. по описа на РУ на МВР – 
Видин, образувано по чл.209 ал.1 от НК. На 25.10.2007г. с протоколно 
определение от 25.10.2007г. съдебното производство по НОХД №1141/07г. 
е прекратено и делото е върнато на РП – Видин за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения. 

На 27.12.2007г. РП – Видин е внесла нов обвинителен акт в РС – 
Видин. С присъда от 25.03.2008г. РС – Видин е признал подсъдимото лице 
за виновно. С решение от 07.07.2008г. ОС – Видин е отменил присъдата на 
РС-Видин от 25.03.08г. и е върнал делото на РП – Видин в стадия 
„действия на прокурора след приключване на разследването”. 

На 22.10.2008г. РП – Видин е внесла нов обвинителен акт в РС – 
Видин. С разпореждане от 30.10.2008г. съдебното производство е 
прекратено и делото е върнато на РП – Видин за отстраняване на 
допуснати процесуални пропуски.   

На 26.01.2009г. РП – Видин е внесла нов обвинителен акт в РС – 
Видин. С разпореждане от 05.02.2009г. съдебното производство е 
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прекратено и делото е върнато на РП – Видин за отстраняване на 
допуснати процесуални пропуски.   

На 27.04.2009г. РП – Видин е внесла нов обвинителен акт в РС – 
Видин. С разпореждане от 07.05.2009г. съдебното производство е 
прекратено и делото е върнато на РП – Видин за изпълнение на указанията, 
дадени в предходните разпореждания. 

На 11.09.2009г. РП – Видин е внесла обвинителен акт в РС – Видин. 
С разпореждане от 28.09.2009г. съдебното производство е прекратено и 
делото е върнато на РП – Видин за изпълнение на указанията, дадени в 
предходните разпореждания, които отново не са били изпълнени. 

 На 30.11.2009г. РП – Видин е внесла нов обвинителен акт в РС – 
Видин. С разпореждане от 05.01.2010г. делото е насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание.  

► пр. пр. № 01641/06г., ДП № 168/06г. по описа на ОД на МВР – 
Видин, образувано по чл.209, ал.1, вр. чл.26 ал.2, вр. ал.1 от НК. На 
08.05.2008г. РП- Видин е внесла обвинителен акт в РС – Видин. С присъда 
на РС – Монтана от 21.01.2009г. обвиняемото лице е било признато за 
невиновно. Присъдата е била протестирана пред ОС – Монтана, който с 
решение от 22.04.2009г. е отменил присъдата на РС – Монтана и е върнал 
делото на РП – Видин за отстраняване на допуснатите съществени 
процесуални нарушения и изготвяне на нов обвинителният акт, който е бил 
внесен в РС – Видин на 15.06.2009г.  

► пр. пр. № 01261/08г., ДП № 161/08г. по описа на ОД на МВР – 
Видин, образувано по чл.293а от НК. На 26.05.2009г. РП- Видин е внесла 
обвинителен акт в РС – Видин. С протоколно определение на РС - Видин 
от 07.07.2009г. съдебното производство е било прекратено и делото 
върнато на РП – Видин за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения. Внесен нов обвинителният акт в РС – Видин на 
28.08.2009г.  

► пр. пр. № 01348/09г., ДП № ЗМ 195/09г. по описа на ОД на МВР – 
Видин, образувано по чл.206, ал.1 от НК. На 24.11.2009г. РП- Видин е 
внесла обвинителен акт в РС – Видин. С разпореждане на РС – Видин от 
02.12.2009г. по НОХД № 1482/09г. съдебното производство е било 
прекратено и делото върнато на РП – Видин за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения.  
 ► пр. пр. № 02942/08г., ДП № 591/09г. по описа на РУ на МВР – 
Видин, образувано по чл. 323, ал.1 от НК. На 14.07.2009г. РП- Видин е 
внесла обвинителен акт в РС – Видин. С разпореждане на РС – Видин от 
17.07.2009г. по НОХД № 851/09г. съдебното производство е било 
прекратено и делото върнато на РП – Видин за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения. 
 ► нохд №851/09г. по чл.323 ал.1 от НК по описа на РС – Видин. Пр. 
№ 02942/08г. по описа на РП – Видин. Внесен обвинителен акт на 
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14.07.2009г. На 17.07.09г. е разпределено. С разпореждане на съда делото е 
прекратено за отстраняване на съществени процесуални нарушения по 
реда на чл. 246 ал.2 и ал.3 от НПК. С постановление от 29.10.09г. на РП-
Видин наказателното производство е прекратено. 

► нохд № 9/08г. по чл. 209 ал.1 от НК по описа на РС-Видин. Пр. № 
00279/07г. по описа на РП – Видин. Делото е внесено в съда с обвинителен 
акт от 27.12.07г. Присъда № 273/25.03.08г. на РС – Видин, с която 
обвиняемото лице е било признато за виновно. Същата е била обжалвана 
пред ОС – Видин. С решение №103 /07.07.08г. на ОС – Видин присъдата е 
отменена и делото е върнато на РП- Видин. Нов обвинителен акт от 
22.10.08г. , внесен в съда на същата дата. С разпореждане от 30.10.08г. РС 
– Видин е прекратил делото и го е върнал на РП- Видин за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения. Нов обвинителен акт от 26.01.2009г. 
На 05.02.2009г. с разпореждане на РС – Видин делото отново е върнато със 
същите указания. На 27.04.2009г. отново е внесен обвинителен акт. На 
07.05.2009г. делото отново е върнато поради неизпълнение на предишните 
указания. На 11.09.2009г. делото отново е внесено в съда с обвинителен 
акт. На 28.09.2009г. делото е върнато поради неизпълнение на указанията, 
дадени от ОС – Видин. Нов обвинителен акт от 30.11.09г.  С разпореждане 
на съда от 05.01.2010г. делото е насрочено за разглеждане. 

     ► нохд № 1539/09г. по чл.210 ал.1 т.5 от НК по описа на РС-Видин,  
пр. № 01016/08г. по описа на РП-Видин. Внесен обвинителен акт на 
30.11.09г. На 10.12.09 г. с Разпореждане на РС – Видин делото е 
прекратено и върнато на РП-Видин за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения. На 06.01.10г. Постановление на РП –Видин за 
отстраняване на процесуалните нарушения и делото е изпратено на ОД на 
МВР – Видин. На 29.01.10г. делото е изпратено на РП-Видин с мнение за 
спиране. На 03.02.2010г. делото е входирано в РП – Видин. 

► Нохд № 539/07г. по описа на РС – Видин за престъпление по 
чл.131 ал.1 от НК. Пр. №03254/06г. по описа на РП – Видин. Внесен 
обвинителен акт на 19.04.2007г. На 02.05.2007г. с разпореждане на РС – 
Видин делото е насрочено за разглеждане. На 05.09.2007г. е постановена 
оправдателна присъда от РС-Видин. Протест от 19.09.2007г. С Решение 
№213 от 19.12.2007г. на ОС – Видин присъдата на РС – Видин е отменена, 
като делото е върнато на първоинстанционния съд. РС – Видин с 
протоколно определение от 12.02.2008г. е прекратил производството по 
делото и го е върнал на РП-Видин по компетентност. На 07.04.2008г. 
внесен нов обвинителен акт. С разпореждане на РС – Видин делото е 
върнато на РП-Видин за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения. С обвинителен акт от 13.06.2008г. делото отново 
е внесено в съда. В съдебно заседание, проведено на 20.01.2009г., видно от 
протокола, представителят на РП – Видин взима становище по хода на 
делото, като моли същото да бъде прекратено и върнато на РП- Видин за 
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отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. Съдът 
след изслушване на страните е прекратил производството по делото и го е 
върнал на РП-Видин. На 30.01.2009г. с Постановление прокуратурата е 
върнала делото на РУ на МВР – Видин за изпълнение на дадените в 
постановлението указания. На 10.03.2009г. делото е изпратено на 
прокуратурата с изпълнени указания и с мнение за съд., като е заведено в 
РП-Видин на 14.03.2009г. На същата дата с постановление РП-Видин е 
прекратила досъдебното производство. 

►нохд №269/08г. за престъпление по чл.149 ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26 
ал.1 от НК по описа на РС – Видин, пр.№ 02067/07г. по описа на РП-
Видин.  Обвинителен акт от 25.02.2008г. Разпореждане на съда за 
насрочване от 14.03.2008г. На 08.05.2008г. РС – Видин с определение в с.з. 
прекратява наказателното производство по делото и го връща на РП-Видин 
Нов обвинителен акт внесен на 16.06.2008г. С разпореждане на съда от 
17.07.08г. делото е насрочено за 07.10.2008г. След проведени няколко 
заседания по делото с протоколно определение от 18.02.09г. делото е 
прекратено и същото е върнато на РП-Видин. С нов обвинителен акт от 
23.03.09г. делото е било внесено в съда. С разпореждане от 25.03.09г. 
делото е насрочено за 02.06.09г. Към момента е в съдебна фаза и се 
насрочва регулярно. 
 
 Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания 
период са общо 396 бр. От тях с осъдителни присъди по общия ред – 
174 бр., от тях са протестирани 1 бр., като делото все още не е 
приключило. Оправдателните присъди по общия ред са общо 14 бр., 
като от тях 11бр. са протестирани. От протестираните  6 бр. са 
уважени, 3 бр. неуважени и 2бр. не са разгледани. 
 Бяха проверени следните дела, по които има постановени 
оправдателни присъди: 
 ► пр. пр. № 01937/07г., дознание № 929/07г. по описа на РПУ – 
Видин, образувано по чл. 129, ал.2, вр. с ал.1 от НК. С присъда от 
15.01.2009г. РС- Видин е признал за невиновен подсъдимия. След протест 
от РП – Видин и въззивна жалба от частния обвинител и гражданския 
ищец, ОС – Видин с присъда от 16.04.2009г. по ВНОХД № 29/09г. е 
отменил присъдата на РС – Видин и е постановил нова, с която е признал 
подсъдимия за виновен. ВКС с решение от 30.11.2009г. е оставил в сила 
присъдата на ОС – Видин. 
 ► пр. пр. № 2169/08г., дознание № 962/08г. по описа на РУ на МВР– 
Видин, образувано по чл. 195, ал.1 т.6, вр. с чл.194, ал.1, вр. чл.26 ал.1 от 
НК. С присъда от 24.02.2009г. РС- Видин е признал за невиновен 
подсъдимия. След протест от РП – Видин, ОС – Видин с присъда от 
16.04.2009г. по ВНОХД № 65/09г. е отменил присъдата на РС – Видин и е 
постановил нова, с която е признал подсъдимия за виновен. ВКС с 
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решение от 01.07.2009г. е оставил в сила присъдата на ОС – Видин. 
 ► пр. пр. № 02271/08г., БП № ЗМ 1149/08г. по описа на РУ на МВР 
– Видин, образувано по чл. 343б, ал.1 от НК. С присъда от 09.04.2009г. РС- 
Видин е признал за невиновен подсъдимия. След протест от РП – Видин, 
ОС – Видин с присъда от 23.06.2009г. по ВНОХД № 142/09г. е отменил 
присъдата на РС – Видин и е постановил нова, с която е признал 
подсъдимия за виновен.  
 ► пр. пр. № 00794/08г., ДП № 721/08г. по описа на РУ на МВР – 
Видин, образувано по чл. 323, ал.1 от НК. С присъда от 08.04.2009г. РС- 
Видин е признал за невиновен подсъдимия. След протест от РП – Видин, 
ОС – Видин с присъда от 01.10.2009г. по ВНОХД № 229/09г. е отменил 
присъдата на РС – Видин и е постановил нова, с която е признал 
подсъдимия за виновен.  
 ► пр. пр. № 02675/07г., ДП № 214/07г. по описа на ОД на МВР – 
Видин, образувано по чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 от НК. С присъда от 
14.05.2009г. РС- Видин е признал за невиновен подсъдимия. След протест 
от РП – Видин и въззивна жалба от частния обвинител и гражданския 
ищец, ОС – Видин с присъда от 17.09.2009г. по ВНОХД № 173/09г. е 
отменил присъдата на РС – Видин и е постановил нова, с която е признал 
подсъдимия за виновен. ВКС с решение от 28.01.2010г. е отменил 
присъдата на ОС – Видин и е върнал делото за ново разглеждане на 
окръжния съд от друг състав от стадия на съдебното заседание. 
 ► пр. пр. № 02229/07г., дознание № 1102/07г. по описа на РПУ – 
Видин, образувано по чл. 234в, ал.1 от НК. С присъда от 15.01.2009г. РС- 
Видин е признал за невиновен подсъдимия.  
 ► пр. пр. № 02296/08г., ДП №ЗМ 1043/08г. по описа на РУ на МВР – 
Видин, образувано по чл. 194, ал.3, вр. с ал.1 от НК. С присъда от 
12.01.2010г. РС- Видин е признал подсъдимия за невинен. Присъдата е 
протестирана, като с определение от 11.02.2010г.  ОС – Видин е насрочил 
делото в открито съдебно заседание. 
 ► пр. пр. № 02831/07г., дознание № 1718/07г. по описа на РПУ – 
Видин, образувано по чл. 235 ал.1 от НК. С присъда от 26.02.2009г. РС- 
Видин е признал за невиновен подсъдимия. След протест от РП – Видин, 
ОС – Видин с решение от 12.06.2009г. по ВНОХД № 77/09г. е потвърдил 
присъдата на РС – Видин. 
 ► пр. пр. № 01598/09г., БП № ЗМ 869/09г. по описа на РУ на МВР – 
Видин, образувано по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК. С присъда от 
29.07.2009г. РС- Видин е признал подсъдимия за невинен.  
 ► пр. пр. № 00554/09г., ДП №ЗМ- 136/09г. по описа на РУ на МВР – 
Видин, образувано по чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 29 ал.1 
б.”б”, вр. чл.18, ал.1 от НК. С присъда от 16.09.2009г. РС- Видин е признал 
подсъдимата за невинна.  
 ► пр. пр. № 01515/08г., ДП № ЗМ 654/08г. по описа на РУ на МВР – 
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Видин, образувано по чл. 323, ал.1 от НК. С присъда от 08.04.2009г. РС- 
Видин е признал подсъдимата за невинна. След протест от РП – Видин, ОС 
– Видин с присъда от 26.05.2009г. по ВНОХД № 138/09г. е отменил 
присъдата на РС – Видин и е постановил нова, с която е признал 
подсъдимата за виновна. ВКС с решение от 20.10.2009г. е отменил 
присъдата на РС – Видин и въззивната присъда на ОС – Видин. Делото е 
върнато за ново разглеждане от прокурора, при което да се изпълнят 
дадените указания в решението. 
 ► пр. пр. № 3444/07г., дознание № 299/07г. по описа на ОД на МВР 
– Видин, образувано по чл. 316, вр. с чл.308, ал.1 и чл.316, вр. чл. 309 ал.1 
от НК за единия обвиняем, и по чл.311, ал.1 от НК за другия обвиняем. С 
присъда от 12.02.2009г. РС- Видин е признал подсъдимите за невиновни. 
След протест от РП – Видин, ОС – Видин с решение от 19.06.2009г. по 
ВНОХД № 69/09г. е потвърдил присъдата на РС – Видин. 
  ► пр. пр. № 03495/07г., ДП № 56/08г. по описа на РУ на МВР – 
Видин, образувано по чл. 290, ал.1, вр. с чл.20 ал.2 от НК. С присъда от 
11.03.2009г. РС- Видин е признал подсъдимите за невинни. След протест 
от РП – Видин, ОС – Видин с решение от 18.06.2009г. по ВНОХД № 
130/09г. е потвърдил присъдата на РС – Видин.  
  
 Броят на осъдителните присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 
371 и сл.НПК/ е 53 бр. Оправдателни присъди по реда на гл.ХХVП от 
НПК /чл.371 и сл.НПК/ няма. Споразуменията в хода на съдебното 
следствие са 135 бр. 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/, през проверявания период са общо 19 бр. 
Всичките са одобрени от съда. 
 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 90 бр. Решените от 
съда са общо 83 бр. От тях уважените предложения на прокуратурата са 78 
бр.,  върнатите от съда предложения са 5бр. 
 Бяха проверени следните върнати от съда предложения по чл.78А от 
НК: 

► пр. пр. № 00593/09г., ДП № ЗМ -107/2009г. по описа на ОД на 
МВР – Видин за престъпление по чл. 291 от НК срещу обвиняемо лице. На 
30.11.2009г. е внесен обвинителен акт в съда. С разпореждане по НОХД 
№1504/20009г. от 02.12.2009г.  съдът е прекратил съдебното производство 
по делото и е върнал същото на РП – Видин за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения. С постановление от 03.02.09г. е 
внесено предложение в РС – Видин за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а 
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от НК. С разпореждане по АНД №152/2010г. от 12.02.2010г. РС – Видин е 
насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание. 

► пр. пр. № 01131/08г., ДП № 153/2008г. по описа на ОД на МВР – 
Видин за престъпление по чл. 314 от НК срещу обвиняемо лице. На 
02.04.2009г. е внесено предложение в РС – Видин за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание на 
основание чл.78а от НК. С разпореждане по АНД № 451/20009г. от 
07.04.2009г.  съдът е прекратил съдебното производство по делото и е 
върнал същото на РП – Видин за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения. С постановление от 27.08.09г. е внесено 
предложение в РС – Видин за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК.  

► пр. пр. № 1057/09г., ДП № 561/2009г. по описа на РУ на МВР – 
Видин за престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК срещу обвиняемо лице. На 
21.08.2009г. е внесено предложение в РС – Видин за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание на 
основание чл.78а от НК. С определение от 01.10.2009г. по НАХД № 
997/2009г. съдът е прекратил съдебното производство по делото и е върнал 
същото на РП – Видин, тъй като е констатирал наличие на отрицателната 
предпоставка по чл.78а, ал.1, б.”б” от НК . На 16.11.09г. РП – Видин е 
внесла обвинителен акт в РС – Видин  за горепосоченото деяние.  

► пр. пр. № 2320/08г., ДП № 271/2008г. по описа на ОД на МВР – 
Видин за престъпление по чл. 316, вр. с чл.308, ал.1 и чл.316, вр. чл.309, 
ал.1 от НК срещу обвиняемо лице. На 23.04.2009г. е внесено предложение 
в РС – Видин за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание на основание чл.78а от НК. С разпореждане по 
АНД № 532/2009г. от 27.04.2009г. съдът е прекратил съдебното 
производство по делото и е върнал същото на РП – Видин за отстраняване 
на допуснати съществени процесуални нарушения. На 07.05.2009г. РП – 
Видин е внесла обвинителен акт в РС – Видин  за горепосоченото деяние.  

► пр. пр. № 00670/08г., ДП № 340/2008г. по описа на РУ на МВР – 
Видин за престъпление по чл. 343, ал.1 б.”б” пр.2, вр.  с чл.342, ал.1, вр. 
чл.129 ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.1 и ал.2 и чл.37, ал.1 от ЗДвП 
срещу обвиняемо лице. На 27.10.2008г. е внесено предложение в РС – 
Видин за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание на основание чл.78а от НК. С протоколно 
определение по АНД № 1434/2008г. от 03.12.2008г. съдът е прекратил 
съдебното производство по делото и е върнал същото на РП – Видин за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. На 
08.01.2009г. РП – Видин е внесла отново предложение в РС – Видин за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание на основание чл.78а от НК. С определение от 12.01.2009г. РС – 
Видин е прекратил съдебното производство по АНД № 35/09г. поради 
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наличието на отрицателни предпоставки за приложението на чл.78а от НК 
– невъзстановени, респ. необезпечени имуществени вреди, причинени в 
резултат на деянието.  

► пр. пр. № 02604/08г., ДП № ЗМ 203/2008г. по описа на РУ на МВР 
– Кула за престъпление по чл. 122, ал.1 от НК срещу обвиняемо лице. На 
27.10.2008г. е внесено предложение в РС – Видин за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание на 
основание чл.78а от НК. С разпореждане по АНД № 226/2009г. от 
17.02.2009г. съдът е прекратил съдебното производство по делото и е 
върнал същото на РП – Видин за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения. С постановление от 23.02.2009г. РП – Видин е 
изпратила досъдебното производство по компетентност на ОП – Видин с 
оглед наличие на доказателства за престъпление по чл.124 ал.1 от НК. 
 За 2009г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са общо 
1053 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 24 бр. дела по 
закон, в който брой се включват 12 дела по СК, 9 бр. дела по ГПК и 3 дела 
по ЗОДОВ. Всички дела са приключили с постановен съдебен акт, като 20 
със съдебно решение и 4бр. с определение за прекратяване на 
производството. Предявен е 1бр. иск с правно основание чл.75, ал.1 т.2 от 
СК – лишаване от родителски права. Образувано е било гр. дело № 
357/09г. по описа на РС – Видин. С решение №27/20.06.2009г. по 
посоченото дело, искът е бил уважен.     
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2009г. са 363 бр. Няма 
неприведени в изпълнение присъди. Няма отлагане на изпълнението на 
наказания. 
  

5. Тематична проверка  
 
През 2009г. в РП – Видин са наблюдавани 2бр. досъдебни 

производства с предмет на престъплението недвижими имоти: 
► пр. пр.№ 1641/2006г. , ДП № ЗМ 168/06г. е образувано на 

29.06.2006г. Наблюдаващи прокурори по ДП - прокурор Емил Младенов и 
прокурор Илияна Целова. На 29.12.2006г. с Постановление РП- Видин е 
върнала наказателното производство за допълнително разследване, като е 
указан 15-дневен срок. На 19.02.2007г. с постановление на РП – Видин 
наказателното производство е прекратено. Това постановление е било 
обжалвано пред РС – Видин, който с определение от 20.03.2007г. го е 
отменил и го е върнал за изпълнение на дадените указания. Определението 
на РС-Видин е било обжалвано пред ОС – Видин, който с определение от 
27.09.2007г. е потвърдил определението на районния съд. На 15.10.2007г. 
РП-Видин е върнала дознание № ЗМ 168/2006г. на ОДП – Видин за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, като е 
дала конкретни указания и 15-дневен срок за изпълнение. На 14.01.2008г. в 
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РП – Видин е постъпило искане за продължаване на срока на разследване 
по чл.234 от НПК. На 15.01.2008г. е изготвено искане от наблюдаващия 
прокурор до ОП – Видин за продължаване срока на разследване с 2 месеца 
поради фактическа и правна сложност, считано от 04.02.2008г. С писмо № 
00882/2006 от 17.01.2008г. ОП – Видин е уведомила РП – Видин, че 
искането за удължаване на срока на разследване не е уважено, тъй като е 
изготвено в нарушение на Указания № И-238/07г. на ВКП –София – зав. 
Отдел „Досъдебно производство” от 29.06.2007г., съгласно които искане за 
продължаване на срока на разследване по дело, върнато от съда, се прави 
пред Главния прокурор на осн. чл. 234 ал.3 изр.2 от НПК. На 21.01.2008г. е 
изготвено искане до Главния прокурор на Р.България за удължаване на 
срока на разследване по горепосоченото дознание. С постановление от 
24.01.2008г. наблюдаващият прокурор се е произнесъл по направени 
искания от страна на повереника на пострадалата. На 12.02.2008г. отново 
има произнасяне на наблюдаващия прокурор с постановление по повод 
постъпила друга молба от повереника на пострадалата. С писмо изх.- № 
2242/11.02.08г. на Главния прокурор на Р.България е бил удължен срокът 
на разследване с 2 месеца, считано от 04.02.2008г. С Постановление от 
06.03.2008г. ОП – Видин се е произнесла по жалба на повереника на 
пострадалата, като е потвърдила постановлението на РП – Видин от 
12.02.2008г. На 08.05.2008г. е внесен обвинителен акт за разглеждане в РС 
– Видин. С присъда от 21.01.2009г. РС – Монтана е признал подсъдимото 
лице за невиновно в извършването на деяние по чл. 210 ал.1 т.5, вр. чл.209 
ал.1 от НК. РП – Монтана е подала протест срещу оправдателната присъда. 
С решение от 22.04.2009г. ОС – Монтана е отменил изцяло присъдата на 
РС – Монтана поради допуснати съществени процесуални нарушения и е 
върнал делото на РП – Видин за изготвяне на нов обвинителен акт. С 
постановление от 26.05.2009г. РП – Видин е върнала наказателното 
производство на ОД на МВР – Видин за отстраняване на процесуални 
нарушения, като е указала срок до 11.06.2009г. 

На 15.06.2009г. е внесен нов обвинителен акт в РС – Видин за 
образуване на производство пред първа инстанция и разглеждане.     

 ► - пр. пр.№ 02574/2006г., дознание № ЗМ 266/06г. по описа на 
ОДП – Видин е образувано на 15.03.2007г. Наблюдаващ прокурор по ДП -  
прокурор Илияна Целова. С Постановление от същата дата РП- Видин е 
спряла наказателното производство за срок от една година поради 
неизвестно местонахождение на важен свидетел. С постановление от 
23.11.2007г. наблюдаващият прокурор е възложил на ОДП – Видин да 
установи и издири местонахождението на свидетеля. На 02.04.2008г. с 
постановление на РП – Видин наказателното производство е възобновено, 
тъй като срокът за който е било спряно НП е изтекъл и същото следва да 
бъде възобновено. С постановление от 30.06.2008г. наказателното 
производство отново е спряно за установяване местонахождението на 
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свидетеля, чиито показания са от изключително значение за разкриване на 
обективната истина. С писмо № 226/26.01.2009г. ВКП е уведомила РП – 
Видин, че пр. пр. № 2574/06г. по описа на РП – Видин и дознание № 
266/06г. на ОДП – Видин е взето на специален надзор. С постановление от 
09.02.2009г. спряното наказателно производство е било възобновено, тъй 
като е било установено местонахождението на свидетеля. На същата дата е 
изготвена справка по движението на преписката от наблюдаващия 
прокурор до отдел „Инспекторат” – ВКП. На 25.03.2009г. е постъпило 
искане –предложение до наблюдаващия прокурор в РП – Видин от 
разследващия орган за продължаване срока на разследване с два месеца. 
Наблюдаващият прокурор е изготвил искане до ОП – Видин на 
26.03.2009г. за продължаване срока на разследване с два месеца. С писмо 
от 27.03.2009г. ОП – Видин е уведомила РП – Видин, че искането е 
уважено. На 22.05.2009г. отново е постъпило искане-предложение от 
разследващия орган до наблюдаващия прокурор за продължаване на срока 
на разследване. На същата дата наблюдаващият прокурор е  изготвил 
искане до ОП – Видин за продължаване на срока на разследване. С писмо 
№ 185/25.05.2009г. ОП – Видин е уведомила РП – Видин, че искането е 
уважено. С разпореждане от 10.07.2009г. наблюдаващият прокурор се е 
разпоредил относно предоставяне на официални документи, съхранявани в 
служебния архив на нотариус, да бъдат предоставени на разследващия 
полицай. С постановление от 10.07.2009г. наблюдаващият прокурор е дал 
указания върху разследването. На 23.07.2009г., по предложение на 
разследващия полицай, е било изготвено искане от наблюдаващия 
прокурор до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока на 
разследване с два месеца. С писмо №226/14.08.2009г. ВКП е уведомила РП 
– Видин, че срокът за разследване е удължен с два месеца, считано от 
10.08.2009г. С постановление от 20.10.2009г. РП – Видин е върнала 
наказателното производство за отстраняване на процесуални нарушения, 
като е указала срок за изпълнение до 06.11.2009г. На 04.11.2009г. 
наблюдаващият прокурор е изготвил справка по движението на преписката 
до отдел „Инспекторат” – ВКП. На 12.11.2009г. е внесен обвинителен акт в 
РС – Видин за образуване на съдебно производство.    

 
 
 

 ИЗВОДИ: 
 

1. Прокурорите от РП-Видин  не следят за точното и стриктно 
изпълнение на дадените от тях указания по отношение на досъдебните 
производства, които са спрени поради отсъствие на обвиняемите лица. В 
постановленията си, същите указват на разследващите полицаи, че следва 
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да бъдат уведомявани на всеки три месеца за предприетите ОИМ, но не се 
извършва проверка в тази насока. 
Не са редки случаите, в които макар и неколкократно да са писани писма и 
постановления, не са получавани необходимите справки. Въпреки това не 
са предприети действия по отношение на органите на полицията с оглед 
правомощиятана прокуратурата  по ЗМВР. 

2. В постановените откази от страна на РП – Видин прави 
впечатление , че в обстоятелствената част на постановленията липсват 
данни за текста от НК, по който се извършва предварителната проверка, а 
единствено и само се описва фактическата обстановка. Не се правят 
задълбочени правни изводи относно съставомерността на деянието, а 
единствено и само цитат на текста, по който се постановява отказа, което 
води до бланкетна форма на постановлението за отказ. 

3. Въпреки значително намалелия дял върнати дела в сравнение с 
предходни периоди, следва да се обърне внимание, че се забелязва 
известен формален подход в работата на РП – Видин по отношение на 
прекратените от съда дела и върнати на прокуратурата за отстраняване на 
допуснати съществени процесуални нарушения. Наблюдават се дела, 
описани в настоящия акт, по които един и същ обвинителен акт, без да 
бъдат изпълнени задължителните указания на съда, се внася 
неколкократно за разглеждане от съда. Това от своя страна става причина 
за значително забавяне на разглеждане на делото, респ. неговото срочно 
приключване.   

4. Наблюдават се пропуски и непълноти при формулирането на 
диспозитива на обвинението. Типични грешки са : бланкетни обвинения - 
/без посочване на съставомерни признаци на деянието/ или включване на 
няколко алтернативно изброени изпълнителни деяния, които не дават 
възможност на обвиняемия да разбере, в какво се обвинява, пропускане на 
елемент от обективната или субективната страна на престъплението, не 
посочване на формата на съучастие и др., които стават причина за връщане 
на делата в прокуратурата за отстраняване на допуснатите процесуални 
нарушения. 

5. При внасяне на предложения по чл.78а от НК не се обръща 
достатъчно внимание за евентуално наличие на отрицателни предпоставки 
за приложението му, което от своя страна става причина за прекратяване 
на съдебното производство и връщане на делото обратно на РП – Видин. 

6.  Налице е значителен спад в броя на оправдателните присъди. 
7. Липсват  просрочени дела и преписки за решаване, което говори за 

експедетивност и добра организация на работата в прокуратурата. Прави 
впечатление, че срокът от получаването на ДП в прокуратурата до 
внасянето в съда е в рамките на изискванията на чл.242 НПК.   
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 8. Наблюдават се положителни тенденции, а именно значителното 
намаление на броя на оправдателните присъди и решения, както в 
абсолютни числа, така и в процентно отношение.   

9. Обезпечеността с програмни продукти е на необходимото ниво за 
нормалното функциониране на Районна прокуратура – Видин. 

10. Прокурорите и служителите в РП – Видин участват активно в 
организираните семинари за обучение и повишаване на тяхната 
квалификация. 

11. При проверка на книгат за веществените доказателства се 
установи, че срещу подписите на „предал” и „приел” не са записани 
имената на служителите. 

12. Административният ръководител г-н Красен Кайзеров се изявява 
като добър професионалист и има авторитет сред колегите си. Същият 
полага усилия за утвърждаване на добрите практики в прокуратурата. 
  
 
 

ПРЕПОРЪКИ:           
 
1. Да се направи нова книга за веществени доказателства съобразно 

актуалните изисквания, тъй като настоящата книга е от 1976г. 
2. Да се отстранят посочените слабости относно воденето на някои от 

книгите и регистрите . 
3. За качественото и срочно приключване на проверките е 

необходимо по-тясно взаимодействие между прокурорите и полицейските 
служители, които ги извършват.  Следва да се провеждат регулярни срещи 
между РП- Видин и РУ на МВР – Видин относно възлаганите проверки на 
основание чл.145 ал.1 т.3 от ЗСВ с оглед изпълнение указанията на 
прокурора и спазването на сроковете, които последният е дал.   

4. При необходимост прокурорите в РП – Видин да упражняват 
правомощията си по чл.46, ал.2, т.2 от НПК. 

5. 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. 

6. По спрените досъдебни производства срещу ИИ следва да се следи 
и занапред стриктно (чрез изпращане на напомнителни писма) за 
провежданите мероприятия по издирване на лицата, обавени за ОДИ, като 
се изисква от органите на МВР да изпращат в прокуратурата обратна 
информация за резултатите. 

7. Да се използват максимално възможностите за провеждане на 
задочно производство, както  и прилагането на ЕЗА. 
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8. Административният ръководител следва да проявява по-голяма 
взискателност по отношение на качеството и ефективността в дейността на 
подчинените му прокурори.  

9. С оглед избягване на многократното връщане на делата от съда на 
прокуратурата за отстраняване на допуснати процесуални нарушения при 
предявяване на разследването, следва да се обсъди възможността за 
приложение на разпоредбата на чл.242 ал.2 пр.2 от НПК.  

10. По отношение на направените от проверяващите положителни 
констатации, следва да се отправи препоръка за продължаване на добрите 
практики и в този смисъл районният прокурор да упражнява ръководство и 
надзор. 

 
 
 Настоящият акт да се изпрати на Районна прокуратура-Видин, 

Окръжна прокуратура-Видин и на Висшия съдебен съвет.  
 
 
 
 

      
                   ИНСПЕКТОР:    
 
              Ал. МУМДЖИЕВ  


