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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

       
 

 
 
 
    

А К Т 
за извършена проверка съгласно Заповед № 

305/11.11.2009 г. по описа на  Инспектората към 
Висшия съдебен съвет 

  
В периода 16-18 ноември 2009 г. на основание заповед № 

305/11.11.2009г. на Главния инспектор при ИВСС беше извършена  
контролна проверка на  работата на прокурорите в Районна прокуратура 
гр. Разлог. Проверката   бе извършена  от  проверяващи - инспектор  -  
Ясен Тодоров  и експерти Сия Иванчова и Димитрина Долапчиева.  

Целта на проверката бе да се установи изпълнени ли са препоръките, 
дадени с Акт за извършена проверка съгласно Заповед № 235/17.12.2008 г. 
на Главния инспектор на ИВСС, относно подобряване организацията на 
административната дейност, както и организацията по образуването и 
движението на прокурорските преписки и дела в Районна прокуратура гр. 
Разлог и приключването им в установените срокове.  

 На първо място, в определения в Акта срок, административният 
ръководител на РП гр. Разлог предостави на проверяващите  Заповед № 
4/09.01.09 г., с която се въвеждат  помощни електронни таблици, които се 
попълват ежедневно и дават възможност да бъдат извличани пълни и 
актуални данни за работата на прокуратурата като цяло и на всеки отделен 
прокурор. В заповедта са посочени изчерпателно видовете таблици и 
отговорниците за ежедневното им попълване. Към момента на контролната 
проверка проверяващите се убедиха, че всеки от прокурорите, както и 
административният ръководител разполагат с актуални данни относно 
движението на преписките и делата, намиращи се при тях за решаване и че 
7 дни преди изтичане на срока по предварителните проверки и по 
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намиращите се за решаване при прокурор преписки, респ. 15 дни преди 
изтичане на срока по ДП, намиращи се при разследващ орган,  съответната 
графа се оцветява в червено. 

На второ място, изготвен е подробен анализ на причините, довели до 
изготвяне на постановления по преписки и досъдебни производства извън 
законоустановените срокове, в който са отчетени както обективните 
фактори, довели до забавянето, така и субективните – недостатъчно добра 
обща организация и контрол, осъществяван от административния 
ръководител, така и недостатъчно добра лична организация на текущата 
работа на всеки от прокурорите. 

По повод отправената препоръка за стриктно спазване на принципа 
на случайния  подбор в отговора  е посочено, че се спазва при положение, 
че преди образуване на преписката някой от дежурните прокурори не е 
давал указания. В тези случаи преписката се изключва от преписките за 
разпределение. Както при първоначалната проверка, така и при 
контролната се установи, че преписките и делата на прокурор Михов /за 
когото ИВСС направи предложение за дисциплинарно освобождаване от 
длъжност/  се преразпределят между останалите прокурори, което 
затруднява работата им вече наблюдаваните от тях. 

Със Заповед № 34/06.04.2009 година е разпоредено да се разпределят  
преписките  и делата, които към 03.04.09 г. са на доклад за решаване на 
прокурор Михов и чиито срокове са изтекли или изтичат към 06.04.09 г. 
между прокурорите Джембазка, Кондева-Елчинова и Чекански, при 
еднаква натовареност.  

За изпълнение на препоръката за подобряване организацията на 
административната дейност са издадени  две заповеди - № 7/23.01.09 г. 
отнасяща се до организиране на документооборота и приемането на жалби 
от граждани, предвид обстоятелството, че РП Разлог осъществява 
дейността си в две различни сгради и № 8/23.01.09 г., отнасяща се до 
изготвяне на графици за участия в съдебни заседания и подготовка на 
прокурорите за насрочените заседания. Тези заповеди са изпълнени, но при 
контролната проверка се установи, че в голяма степен все още не е 
постигнат синхрон между прокуратурата и съда. Сравнително рядко 
наблюдаващият прокурор, който е изготвил обвинителния акт участва в 
съдебното заседание  при разглеждане на делото, особено ако същото е 
отлагано няколко пъти. Затруднения  за прокурорите при извършване на 
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текущата им работа се създават и поради факта, че съдебната палата се 
намира на  съвсем друго място.   

В изпълнение на препоръката по т.6 от Акта е издадена Заповед №  9/ 
30.01.09 г., с която е разпоредено до 30.04.09 г. да бъдат прекратени всички 
спрени производства, за които давностният срок за наказателно 
преследване е изтекъл. Към момента на проверката в РП Разлог са 
прекратени общо 3994 досъдебни производства по този ред, като е 
създадена организация и всеки от прокурорите следи за изтичане на 
сроковете, с оглед недопускане за в бъдеще на подобно затрупване. 

Във връзка с наложеното на прокурор Михов дисциплинарно 
наказание – „ дисциплинарно освобождаване от длъжност” с Решение на 
ВСС е издадена Заповед № 85/28.07.09 г. за прекратяване на акта за 
заемане на длъжност, която е връчена на освободения магистрат. 

Изготвена е специална Заповед № 122/19.10.09 г., в която се 
разпорежда на всички прокурори на всеки два месеца да изготвят анализ на 
спрените  дела срещу ИИ и НИ, след което да се съставя и конкретен план 
за работа. В заповедта е посочено изискването, че при спиране на ДП 
следва да са налице данни, че лицето е обявено за ОДИ.  

 
От проверените  на принципа на  произволния подбор спрени 

досъдебни производства, водени срещу ИИ се установи, че това изискване 
не винаги е спазвано, напр., пр. пр. № 1208/06 г. – производството е 
спряно, без да има данни за обявяване за ОДИ; пр. пр. № 1511/99 г.- 
спряно, без да са налице данни за обявяване на лицето за ОДИ; пр. пр. № 
377/08 г. наредено е лицето да бъде обявено за ОДИ и въпреки, че по 
преписката няма данни за това, производството по делото е спряно. В 
други случаи, където са налице данни за обявяване на лицето за ОДИ , не 
са посочени № и датата на телеграмата, напр.  пр. пр. № 467/04 г., - 
производството е спряно поради отсъствие на обвиняем, но няма данни 
по какъв начин лицето е обявено за ОДИ; пр. пр. № 1492/08 г. – посочено е, 
че лицето е обявено за ОДИ, но липсват данни кога и как е извършено 
това.  

 
  При извършване на контролната проверка се установи, че въпреки 
посоченото в констатациите при извършване на първоначалната проверка, 
относно значителният брой  прекратени и  върнати от съда наказателни  
дела и през 2009 година не е постигнат особен напредък.  
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Съгласно анализа, изготвен от административния ръководител на РП 
Разлог за  периода от 01.01.09 година до 30.09.09 година са върнати от съда 
общо 44 наказателни дела, от които 32 са наказателни общ характер дела и 
12 са наказателно административен характер производства, внесени с 
постановления по чл. 375 от НПК. От внесените в съда НОХД 19 бр. са 
прекратени и върнати с разпореждане на съда и  13 бр. са върнати за 
доразследване в открито съдебно заседание с определение на съда или 
решение на въззивната инстанция. От внесените в съда НАХД 5 бр. са 
прекратени и върнати с разпореждане на съда и  7 бр. са върнати за 
доразследване в открито съдебно заседание с определение на съда или 
решение на въззивната инстанция.  

Причините за прекратяване на наказателното производство и 
връщане на делата се очертават в няколко основни групи, а именно: 

- неразясняване на правата  на пострадалия в наказателния процес, 
нарушаване на правата на обвиняемия в досъдебното производство, 
допускане до разпит на  лице в качеството му на свидетел, на което в 
последствие са предявени материалите по делото в качеството му на 
повереник на ощетено ЮЛ ; 

- допуснати съществени процесуални нарушения на прокурора при 
изготвяне на обвинителния акт, като - несъответствие между 
обстоятелствената част на обвинителния акт и правната квалификация на 
деянието ; липса на конкретизация на обвинението; допуснати технически 
грешки при изписване имената на обвиняем, или при посочване на размера 
на вредата. 

Прави впечатление, че всички  работещи в РП Разлог прокурори са 
допускали посочените по-горе нарушения, т.е. не може да се прави извод 
за недостатъчна правна квалификация, а по-скоро за  недостатъчно добра 
лична организация и контрол при внасяне на делата с обвинителни актове 
в съда. От справката е видно, че за 2009 година от съда са върнати, внесени 
с обвинителен акт или постановление по чл. 375 от НПК по прокурори 
следният брой дела: Васил Чекански – 20 бр.; Айше Джембазка – 13 бр.; 
Михаил Каназирев – 7 бр.; Валентин Михов – 2 бр.; Константин 
Прешелков – 1 бр. и Ружена Кондева - 1 бр., съобразно общият брой на 
внесени в съда прокурорски актове. 

При контролната проверка беше изискана справка от РС Разлог с 
анализ за причините за прекратяване и връщане на делата, която 
преповтаря изложеното по-горе. В становището на административния 
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ръководител на Районен съд Разлог са  обобщени тези причини и  са 
анализирани пропуските на прокуратурата. Посочено е също, че голям 
брой от делата са внесени повторно и част от тях са приключили, а други 
са насрочени за открити съдебни заседания. 

От предоставените на проверяващите справки и анализ на 
постановените през 2008 и 2009 година оправдателни присъди е видно, че 
като причини са приети пропуски, допуснати в досъдебното производство, 
като напр. неизвършване на разпит пред съдия на обвиняем или  важни 
свидетели. В последствие тези пропуски, особено при няколкократно 
отлагане на делото са довели до невъзможност  да се установи 
фактическата обстановка към момента на извършване на деянието. В 
анализа се сочи също, че по повод неправилни действия на разследващите 
органи, непосредствено след извършване на деянието в някои случаи се е 
стигало до постановяване на оправдателна присъда. Броят на 
оправдателните присъди през 2008 година е 33 броя , а за периода от 
01.01.2009 г. до 13.11.2009 година е 12 броя. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
 

 Отправените в акта по първоначалната проверка препоръки по 
принцип са изпълнени. 

 Много положителен ефект, с оглед подобряване на срочността при 
решаване на преписките и делата имат въведените електронни 
таблици. 

 Постигнат е положителен резултат с издаването на заповеди  № № 7 
и 8, отнасящи се до подобряване на организацията на 
административната дейност, предвид обстоятелството, че РП Разлог 
осъществява дейността си в две отделни сгради. Все още не е 
преодолян отчетения съществен недостатък, че в съдебно заседание 
не винаги се явяват прокурорите внесли делата с прокурорски актове 
и често по делата се явяват техни колеги. Това в значителна степен 
затруднява ефективната работа на прокурорите в съдебно заседание. 
В случая обаче, това се дължи не единствено на недобра организация 
на работата на прокуратурата, но и на обстоятелството, че 
административният ръководител на Районен съд Разлог е 
командирован в гр. Благоевград и присъства в съда един ден от 
седмицата, а няма назначен негов заместник. 

 Изпълнени изцяло са препоръките по приключване на досъдебните 
производства, по които давността за наказателно преследване е 
изтекла. 
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 Положителна е практиката, въведена със Заповед № 122/19.10.09 г. 
на всеки два месеца да се извършва анализ на спрените досъдебни 
производства от всеки от прокурорите и да се съставя конкретен 
план за работа.  

 Положителна е посочената по-горе тенденция за намаляване на броя 
на постановените оправдателни присъди през 2009 година в 
сравнение с броя им през 2008 година, но следва и занапред да се 
обръща сериозно внимание на анализа на причините, довели до 
постановяването им. 

 Продължава обаче практиката да се внасят в съда непрецизни 
обвинителни актове или такива, съдържащи пропуски в 
обстоятелствената част или диспозитива, които водят до 
прекратяване на наказателното производство и връщането на делата 
от съда за отстраняването им. 

 
 

ПРЕПОРЪКИ: 
 

1. Да се провеждат периодично събрания на всички прокурори в 
Районна прокуратура гр. Разлог, на които да се обсъдят най-често 
допусканите   пропуски при изготвяне на обвинителните актове, 
както и да се  причините, довели до постановяване на оправдателни 
присъди. 
2. При работа по спрени досъдебни производства стриктно да се 
следи обявени ли са лицата, чието неустановено местоживеене е 
причина за спирането за общодържавно издирване, както и налице 
ли са доказателства за това по преписките / с посочен № на 
телеграмата и дата/. 
3. Да се проведе съвместна среща между ръководствата на съда и 
прокуратурата с оглед синхронизиране на графиците на съдиите със 
заетостта на прокурорите по конкретни дела и оптимизиране на 
възможностите в съдебно заседание да се явява наблюдаващият 
прокурор, внесъл обвинителен акт в съда. 
4. Да се проведе съвместна среща между съдиите и прокурорите в гр. 
Разлог  за общо обсъждане на причините и най-често допусканите 
пропуски, водещи до прекратяване на наказателните производства от 
съда и връщането им в прокуратурата.  
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За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 
писмено уведомен в срок до 2 месеца. 

 
Копие от акта да се изпрати на: 
1. Административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Разлог – г-н Васил Чекански за сведение и изпълнение на препоръките. 
2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Благоевград г-жа   Елка Атанасова за сведение.  
3. Административния ръководител на Софийска апелативна 

прокуратура  г-н Вичо Вичев за сведение. 
4. Главния прокурор на Република България г-н Борис Велчев за 

сведение. 
5. Председателя на Районен съд  гр. Разлог – г-н Николай Грънчаров 

за сведение. 
6. Представляващия Висш съдебен съвет г-жа Анелия Мингова за 

сведение. 
 
 
София                                                 
27.11.2009 г.     Инспектор: 
         /Ясен Тодоров/

            
            

 

 

 

 

 

 

 

  


