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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 
ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
 

А К Т  
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В РАЙОННА 

ПРОКУРАТУРА – гр. ГЪЛЪБОВО 
 
 

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната 
програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 268/25.09.2009г. 
на Главния инспектор. 

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. 
 

1. По отношение организацията на административната дейност 
/чл. 54, ал. 1, т.2 от ЗСВ/: 
 Районна прокуратура – гр. Гълъбово се помещава в нова сграда  
«Съдебна палата» в центъра на града. Помещенията са достатъчно и 
материалната база е в много добро състояние.  

В РП през 2008г. по щат е имало 2 бройки за магистрати /в това 
число и административен ръководител/. Няма незаети щатни бройки. 

Общият брой на съдебните служителите в администрацията е 4 бр., 
като незаети длъжности няма. 
 В РП-Гълъбово се водят 8 книги и 7 бр.азбучници. Бяха проверени 
следните: Книга за БП и НП; Описна книга – споразумения ; Книга за 
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изпълнение на присъдите; Описна книга на следователя и органите на 
дознанието; Книга за задържаните лица (водена по собствена преценка). 
 От проверените на случаен принцип книги и регистри се установи, че 
по - голяма част от тях са в съответствие с дадените указания и се попълват 
стриктно, но не са прошнуровани и прономеровани.  

По собствена преценка е водена книга за внесените в съда по реда на 
чл.375 от НПК във вр.чл.78 а от НК досъдебни производства и такава за 
участието на прокурорите по граждански дела. 

Водена е книга за опис на досъдебните производства със „задържани 
лица” и такава за преписки и дела, касаещи самоуправни действия.  

Всички тези книги са водени, както на хартиен носител, така и на 
електронен носител.  
 Прокурорите ползват в работата си правните програми на Апис. 

Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на принципа на 
случайността, чрез програмния продукт „Law Choice” в пълно 
съответствие със Заповед № ЛС-6310/07 г. на Зам. Главния прокурор при 
Върховна касационна прокуратура г-н Валери Първанов. «Случайният 
подбор» е въведен със Заповед № 2/18.10.2007г. на Районния прокурор. 

През 2008 година от Административния ръководител не са налагани 
наказания по реда на чл. 311, т. 1 във вр. чл. 308 от ЗСВ и не са изготвяни 
предложения за налагане на дисциплинарни наказания по реда на чл. 312 
ал. 1, т. 1 от ЗСВ, също така не са изготвяни и предложения за поощрения.  
 През 2008 година прокурорите в РП – Гълъбово са участвали в 
множество форми на обучение. 
 
 2. По организацията на образуването и движението на 
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Преписките през 2008г. са 333 бр. общо, като от тях новообразувани 
са 313 и 20 останали от предходни периоди. Общо решени са 314 бр.  
  През 2008 година от прокурорите са извършени три лични проверки, 
които касаят надзора за законност и защита на обществения интерес по 
указания на ВАП – София. Всички останали проверки са извършени от 
РПУ – Гълъбово, като 79 от тях са извършени по разпореждане на 
прокурорите. 
 Отказите да се образува досъдебно производство са 205 бр. От тях 
обжалвани са 4 бр., потвърдени – 3 бр. и отменени – 1 бр.  
 Необжалваните откази да се образува ДП са общо 201 бр. 
 На случаен принцип бяха проверени следните пр.пр. с отказ да се 
образува досъдебно производство: 
 ► пр.пр. № 612/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 24.10.2008г.; 
 ► пр.пр. № 590/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 16.10.2008г.; 
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 ► пр.пр. № 561/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 20.10.2008г.; 
 ► пр.пр. № 617/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 24.10.2008г.; 
 ► пр.пр. № 597/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 20.10.2008г.; 
 ► пр.пр. № 586/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 15.10.2008г.; 
 ► пр.пр. № 574/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 06.10.2008г.; 
 ► пр.пр. № 620/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 30.10.2008г.; 
 ► пр.пр. № 102/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 04.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 104/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 04.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 107/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 11.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 1967/2007г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 04.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 90/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението за 
отказ да се образува НП от 06.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 111/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 12.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 103/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 12.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 115/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 14.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 106/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 13.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 162/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 27.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 181/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за отказ да се образува НП от 27.03.2008г.; 
 ► пр. №559/08г. , за престъпление по чл. 130 ал.2 от НК; 
 ► пр. № 525/08г., за престъпление по чл.146 от НК, чл.144 ал.1 от 
НК, тъй като се преследват по тъжба на пострадалия; 
 ► пр. № 2148/08г. за престъпление по чл.130 от НК; 
 ► пр. № 575/08г. за престъпление по чл.130 ал.2 от НК; 
 ► пр. № 556/08г. – няма данни за извършено престъпление – на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НК; 
 ► пр. № 477/08г. -  няма данни за извършено престъпление – на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НК; 
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 ► пр. № 449/08г. -  няма данни за извършено престъпление – на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НК; 
 ► пр. № 467/08г. -  няма данни за извършено престъпление – на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НК; 
 ► пр. № 472/08г. -  за престъпление по чл.343в ал.1 от НК, 
установено след срока на изтичане на наказанието лишаване от право да 
управлява МПС;  
 ► пр. № 599/08г. -  няма данни за извършено престъпление – на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НК, касае се за изгубени регистрационни 
табели на спрян от движение автомобил; 
 Образуваните досъдебни производства са общо 95 бр., а 14 бр. са 
изпратени по компетентност.  
 Останалите нерешени преписки от образуваните през проверявания 
период са 19 бр. При всички не е изтекъл едномесечният срок за 
произнасяне. 
 В РП-Гълъбово през отчетната 2008г. няма образувани и 
наблюдавани преписки, взети 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 2008г. общо са 433 бр., 
като новообразувани през този период са 159 бр. ДП, 17 бързи 
производства, 29 незабавни производства, а образувани в предходни 
години са 227 бр. ДП и едно бързо производство.  
 Разследването по 14 е проведено от следовател, а на 234 от 
разследващ полицай, като няма разследване проведено 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 208 бр. От тях разследвани от 
следовател са общо 14 бр., а от разследващ полицай – 194 бр.  
 Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 
проверявания период от разследващ орган, намиращи се за 
произнасяне при прокурор са общо 9 бр., като разследването по 
всички е извършено от разследващ полицай. 

По 18бр. от наблюдаваните бързи производства разследването е 
приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК, а по 4 бр. е постановено 
разследването да се извърши по общия ред. 

Наблюдаваните незабавни производства, по които разследването е 
приключило в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК са 29 бр., а по 1 бр. е 
постановено разследването да се извърши по общия ред. 

Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2/ от НПК няма. 
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Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 57 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 53 
бр., а спрени срещу известен извършител са 4 бр. 

На случаен принцип бяха проверени следните спрени ДП: 
 ► ДП № 150/2008г. по описа на РПУ –Гълъбово /пр.пр. № 488/2008г. 
по описа на РП- Гълъбово/. Постановлението за спиране на НП от 
03.11.2008г. Наказателното производство е възобновено на 20.07.2009г. и 
на 17.09.2009г. в РС – Гълъбово е внесен обвинителен акт. 
 ► ДП № 134/2008г. по описа на РПУ –Гълъбово /пр.пр. № 512/2008г. 
по описа на РП- Гълъбово/. НП е образувано с Постановление на РП – 
Гълъбово на 04.08.2008г. На 03.11.2008г. НП е спряно. Наказателното 
производство е възобновено на 20.07.2009г. и на 18.09.2009г. в РС – 
Гълъбово е внесен обвинителен акт. 
 ► ДП № 178/2007г. по описа на РПУ –Гълъбово /пр.пр. № 
1896/2007г. по описа на РП- Гълъбово/. ДП е образувано с Постановление 
на РП – Гълъбово на 26.09.2007г. С Постановление от 07.01.2008г. ОП – 
Стара Загора е удължила срока на разследване, считано от 26.11.2007г. НП 
е спряно с постановление на РП – Гълъбово на 29.02.2008г. Наказателното 
производство е възобновено на 24.10.2009г. и на 09.03.2009г. в РС – 
Гълъбово е внесен обвинителен акт срещу виновното лице за престъпление 
по чл. 343, ал. 1 от НК. Районен съд – Гълъбово е образувал НОХД № 
57/2009г., което е разгледано по реда на гл. 27 от НПК. 

Възобновените наказателни производства през проверявания 
период са общо 233 бр., като спрените срещу неизвестен извършител 
са 220 бр., а срещу известен извършител 13 бр. 

Прекратените наказателни производства за 2008г. са общо 255 
бр., от тях водени срещу неизвестен извършител са 234 бр., а срещу 
известен извършител 21 бр. Обжалвани постановления пред съда, 
както и пред по-горестоящите прокуратури няма. Общо прекратените 
поради изтекла давност са 227 бр. 

 
На случаен принцип бяха проверени следните прекратени 

пр.пр.: 
 ► пр.пр. № 28/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението за 
прекратяване на НП от 17.04.2008г.; 
 ► пр.пр. № 223/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за прекратяване на НП от 02.07.2008г.; 
 ► пр.пр. № 338/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за прекратяване на НП от 07.07.2008г.; 
 ► пр.пр. № 2009/2007г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за прекратяване на НП от 25.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 2023/2007г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за прекратяване на НП от 25.03.2008г.; 
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 ► пр.пр. № 1794/2007г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за прекратяване на НП от 13.03.2008г.; 
 ► пр.пр. № 2025/2007г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за прекратяване на НП от 07.04.2008г.; 
 ► пр.пр. № 300/2008г. по описа на РП –Гълъбово. Постановлението 
за прекратяване на НП от 15.07.2008г.; 
 ► пр. № 516/08г., образувано за извършено престъпление по чл. 122 
ал.1 от НК срещу НИ; 
 ► пр. № 360/08г. -  образувано за извършено престъпление по чл. 
122, ал.1 от НК срещу НИ; 
 ► пр. № 43/08г. -  образувано за извършено престъпление по чл. 127, 
ал.1 от НК;  
 ► пр. № 331/08г. -  образувано за извършено престъпление по чл.195 
ал.1 т.4 предл.1 във вр. чл.194 ал.1 от НК, прекратено поради 
несъставомерност; 
 ► пр. № 469/07г. -  образувано за извършено престъпление по чл.323 
ал.1 от НК, прекратено поради несъставомерност; 
 ► пр. № 1220/07г. -  образувано за извършено престъпление по 
чл.216 ал.1 от НК, прекратено поради несъставомерност; 
 ► пр. № 117/08г. -  образувано за извършено престъпление по 
чл.122, ал.1 от НК срещу НИ; 
 ► пр. № 76/08г. -  образувано за извършено престъпление по чл.319 
ал.1 от НК и по чл.144, ал. 3 от НК , прекратено поради недоказаност; 

Изготвените предложения от разследващите органи до 
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока на разследване са общо 15 бр., като всички са уважени. За 
същия период е направено едно искане за продължаване на срока до 
Главния прокурор на Р България, което също е уважено. 
 
 4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 
т.2 от ЗСВ/: 
 Внесените обвинителни актове през 2008г. са общо 81 бр., от тях по 
образувани ДП през проверявания период - 64 броя, а по образувани ДП от 
предходни години – 17 броя.  
 През 2008г. РП – Гълъбово няма върнати от съда внесени обвинителни 
актове. 

Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания 
период са общо 74 бр. 

От общо решените 74 дела с присъда по общия ред са приключени 
50 дела. 

По три от приключените с присъда по общия ред дела са изготвени 
три протеста. До края на 2008 година един от протестите е уважен, а 
останалите два не са разгледани.   
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През 2008 година няма оправдателни присъди по внесените с 
обвинителни актове в съда дела. 

През 2008 година по 10 дела, внесени с обвинителни актове, са 
постановени осъдителни присъди по реда на глава XXVІІ от НПК. 

По приключените с присъда по реда на глава XXVІІ от НПК дела 
няма подавани протести и няма оправдателни присъди. 

През 2008 година със споразумение по реда на чл.381 НПК са 
внесени общо 23 дела. Всички внесени в съда споразумения са одобрени и 
съответно няма върнати такива. 

 През 2008 година с предложения по реда на чл.375 НПК във вр. 
чл.78а от НК са внесени в съда общо 21 дела. Всички тези дела са 
разгледани до края на 2008 година от РС – Гълъбово.  

Всички внесени предложения по реда на чл.375 НПК са уважени и 
няма оправдани лица. 

Няма върнати дела от съда внесени по реда на чл.375 НПК.  
 За 2008г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са общо 
92бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 25 бр. 
 През проверявания период във връзка с участието си по граждански 
дела, прокурорите от РП-Гълъбово не са предявявали искове и не са 
обжалвали съдебни решения. 
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2008г. са 86 бр. 
Неприведени в срок присъди няма, като само едно изпълнение на 
наказание е отложено. 
   
 

КОНСТАТАЦИИ: 
 
      1.Много голям  е процентът на постановените откази за образуване на 
наказателно производство.Съставляват около 65 % от  всички решени 
преписки за отчетния период. Не всички са достатъчно мотивирани. 
Количеството продукция- откази от образуване значително преобладава 
над мотивировката.  
       2.Преписи от постановленията се изпращат на жалбоподателите, като 
по преценка на решаващия прокурор се разпорежда и изпращане на препис 
с писмо с обратна разписка.  
      3.Прокуратурата не е натоварена, като новоизградена структура същата 
се радва на процесуален комфорт. 

4.През проверявания период РП – Гълъбово няма върнати от съда дела, 
внесени с обвинителни актове. Няма неодобрени споразумения, всички 
предложения по чл.78а от НК са били уважени, като няма оправдани лица. 

5.Спазват се предвидените в НПК срокове, както по отношение на 
решаването на преписките, така и по отношение на разследването на 
досъдебните производства и действията на прокурора след приключването 
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им.  Има едно искане за удължаване на срока за разследване от Главния 
прокурор. 

6.При спрените ДП се извършват всички изискуеми от заповедта на 
Главния прокурор действия във връзка с издирване на извършителите и 
свидетелите, както и докладване на действията от оперативните служби на 
МВР в посочения от заповедта срок. 

7.В РП- Гълъбово няма дела, разследването по които да е приключило 
извън посочените в НПК срокове.   

8.Всички присъди са приведени в изпълнение, като само по една 
изпълнението на наказанието е отложено. 

9.Материалните условия за работата на двамата прокурори и съдебни 
служители са едни от най-добрите, които Инспекторатът е констатирал, 
въпреки което  оценката за дейността на прокуратурата не е добра. 

 
 
     ПРЕПОРЪКИ: 
 

 
1.Да се обсъдят въпросите по отношение на отказите от образуване,като  
вземе отношение Окръжния прокурор.  
Да се прономероват и прошнуроват водените книги и азбучници. 
2. При необходимост прокурорите от РП – Гълъбово да упражняват 
правомощията си по чл.46, ал.2, т.2 от НПК. 
3. При дела, които се явяват едновременно престъпления и 
административни нарушения, в зависимост от обществената опасност на 
деянието, след като досъдебното производство се прекратява, препис от 
постановлението следва да бъде изпратен на Началника на РПУ – 
Гълъбово за налагане на административно наказание. 
4.Предлага  на Окръжния прокурор, на основание чл.54,ал.1,т.7 и чл. 58 от 
ЗСВ да наблюдава дейността на РП-Гълъбово, в срок от 6 месеца и след 
това уведоми Инспектората и Главния инспектор.     
 

 
 
 
            ИНСПЕКТОР: 
 
                   Ал. МУМДЖИЕВ 


