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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 
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
Д О К Л А Д 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА – гр. ЛЕВСКИ 

 
 

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната 
програма на Инспектората към ВСС за 2008г. и Заповед № 
142/18.09.2008г. 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. Левски се помещава в административна 
сграда, в която се помещава и общинската администрация. РП- Левски 
организира и ръководи борбата с престъпността на територията на две 
общини с центрове тр. Левски и гр. Белене. Помещенията са с остаряло 
материално-техническо оборудване. 

През отчетния период в РП Левски са работели 3 прокурори /като 
третият прокурор Цветомир Папурков е встъпил в длъжност на 
10.10.2007г./. Няма незаети щатни бройки за прокурори. През 2007г. 
м.декември с писмо на Гл.прокурор от 12.12.2007г. РП - Левски е 
уведомена, че щатът й за служители се увеличава с още 2 брой – 
компютърен специалист и съдебен секретар. От 01.02.2008г. са назначени 
служители на тези длъжности след проведен конкурс. 

Всички книги, които води РП – Левски са в съответствие с дадените 
указания и се попълват стриктно. Водените книги са: книга по спрени дела 
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срещу известен извършител; книга по спрени дела срещу “НИ”; книга за 
прекратени дела; книга за възобновени дела; книга за изготвяне на справки 
по чл.330 от НК; книга за върнатите от съда дела; книга за внесените в 
съда дела; книга за предаване на материали на РПУ срещу подпис; 
допълнителна книга /помощна/ за изготвяне на тримесечни, 6-месечни и 
годишни отчети; книга за подадени молби за издаване на удостоверения; 
книга за проведено съкратено съдебно следствие в хода на съдебното 
производство и прекратени в хода на съдебното производство; книга за 
насрочените наказателни и граждански дела в РС-Левски, по които страна 
е РП-Левски.  

В РП – Левски е въведено и водене на книги по собствена преценка, 
като азбучник по внесените споразумения и дела по 78а. и др. 

Делата се разпределят на случаен принцип, използвайки системата 
Law Choice. 
 2. По организацията на образуването и движението на 
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Преписките, по които е работила РП през 2007г. са 821бр. общо, като 
от тях новообразувани са 771 и 50 останали от предходни периоди. Общо 
решени са 782бр.  
 Отказите да се образува досъдебно производство са 505бр. От тях 
обжалвани са 30бр., потвърдени – 22бр. и отменени – 8бр. 
 Образуваните досъдебни производства са общо 243бр., като 
изпратени по компетентност са 34бр. Останалите нерешени преписки от 
образуваните през проверявания период са 39, като от тях няма нерешени в 
едномесечния срок. 15 бр. от тях са останали при прокурора за решаване в 
края на отчетния период, а 24бр. – невърнати от органите, на които са 
възложени проверките по чл.119, ал.1 т.3 от ЗСВ. 
 За първото полугодие на 2008г. в Районна прокуратура – гр. Левски 
е работено по 295 броя преписки, от които 39 броя от предходен период. 
Решени са общо 256бр. Постановени са 165 броя откази, от тях обжалвани 
са 4, потвърдени са 72 общо и отменени – 48.  
 Образувани са общо 83 досъдебни производства по чл.212 ал.1 от 
НПК. Към края на отчетния период от образуваните са останали нерешени 
39бр., като от тях нерешени в едномесечния срок са 26 броя. Изпратени по 
компетентност – 8бр. 

За този период в Районна прокуратура –Левски не са образувани 
незабавни производства.  

Общо за периода от началото на годината до настоящия момент са 
образувани 19 бързи производства. Няма преобразувани бързи 
производства за довършване на разследването по общия ред. От 
приключените 16 броя всички са в законовия срок. Както по стария, така и 
по новия закон не са констатирани върнати от съда бързи производства. 
Неприключени към момента на изготвяне на доклада 3 броя, които са в 
срока за разследване.  
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 За първото шестмесечие на 2008г. в Районна прокуратура – гр. 
Левски са наблюдавани 50 броя ДП срещу непълнолетни лица. 
 По време на проверката на случаен принцип бяха изискани следните 
пр.пр.: № 150/07г. и 206/07г. 
 3. По организацията на образуването и движението на 
досъдебните производства /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Наблюдаваните досъдебни производства през 2007г. са 2158 общо. 
От тях образувани през годината са 495бр., а образувани в предходни 
години са 1663бр.: 
 Приключените ДП от разследващ орган и решени са 679бр. общо. 
 Неприключени ДП от разследващия орган в сроковете по чл. 234 от 
НПК- няма. 
 Няма получени ДП от разследващия орган и нерешени от 
наблюдаващия прокурор над 1 месец. 
 Обвиняемите лица с взета мярка за неотклонение „задържане под 
стража” са 9. 
 За 2007 г. са внесени 9 искания до съда за вземане мярка за 
неотклонение „задържане под стража” , като 8 са уважени и 1 – неуважено. 
Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда 
на чл. 73 ал. 3 от НПК. 
 На основание чл. 242 ал. 2 от НПК, РП – Левски има 21бр. ДП 
изпратени на разследващия орган и 21 бр. ДП решени от прокурора. 
 Спрените наказателни производства от прокурора през проверявания 
период са 237бр. общо. От тях спрени срещу неизвестен извършител са 
175бр. и спрени срещу известен извършител са 62бр. Възобновените 
наказателни производства са 150 броя, като от тях образувани през 
проверявания период са 18 броя и образувани в предходни години – 132 
броя. 
 Прекратените наказателни производства от прокурора през 
проверявания период са 142бр. общо, като от тях обжалвани пред съда са 4 
бр., отменени – няма, а потвърдени са 4бр. Обжалвани пред по-горните 
прокуратури- няма. Служебно отменени от по-горните прокуратури са 2бр. 
 За първото полугодие на 2008г. наблюдаваните досъдебни 
производства са 322бр. общо, като образувани през проверявания период 
са 165бр., а образувани в предходни години са 99 бр. 
 Следва да се отбележи, че разследванията проведени от дознател са 
266бр., а  проведени от следовател са 36бр.. 
 Приключените ДП от разследващ орган и решени през проверявания 
период – 254бр. общо, като 15 броя разследвания са проведени от 
следовател, а 239 броя от дознател. 
 Неприключени ДП от разследващия орган в сроковете по чл. 234 от 
НПК  няма.  
 Няма получени ДП от разследващия орган и нерешени от 
наблюдаващия прокурор над 1 месец. 
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 Обвиняемите лица с взета мярка за неотклонение „задържане под 
стража” са 9, като няма разследване проведено от следовател. 
 Внесените искания до съда за вземане мярка за неотклонение 
„задържане под стража” са  7, като всички са уважени. 
 Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 
реда на чл. 73 ал. 3 от НПК. 
 На основание чл. 242 ал. 2 от НПК, РП – Левски има 4 бр. ДП 
изпратени на разследващия орган. 
 Спрените наказателни производства от прокурора през първото 
полугодие на 2008г. са 73бр. общо, като спрени срещу неизвестен 
извършител – 58 броя и спрени срещу известен извършител – 15 броя. 
Възобновените наказателни производства са 60 броя, като от тях 
образувани през проверявания период са 4 броя и образувани в предходни 
години – 56 броя. 
  Прекратените наказателни производства от прокурора са 85бр., като 
обжалвани пред съда са 2 броя, от тях отменени – 1 и неразгледани- 1. 
Обжалвани пред по-горните прокуратури - няма. Няма и служебно 
отменени от по-горните прокуратури. 
 4. По отношение на организация на съдебния надзор /чл. 54 ал. 1 
т. 2 от ЗСВ/: 
 Внесените обвинителни актове през 2007г. са 210 бр., като по 
образувани досъдебни производства са 153бр., а по образувани ДП от 
предходни години – 57бр. Върнатите от съда дела с внесени обвинителни 
актове са 12, като от тях върнати с разпореждане на съда са 6 броя, 
върнати с определение (протокол) на съда – 6 броя. 
 Решените от съда дела по обвинителен акт са 206 бр. От тях: 
 - брой осъдителни присъди по общия ред – 206бр., от тях 
протестирани – 1, резултати от протеста – прекратен в ОС Плевен; 
 - оправдателни присъди по общия ред – 9, от тях протестирани - 7, 
резултати от протеста – 7 неуважени ; 
 - осъдителни присъди по реда на гл. ХХVІІ от НПК (чл. 371 и 
следващи НПК)- 45, от тях протестирани – няма. 
 - оправдателни присъди по реда на гл. ХХV от НПК (чл. 371 и 
следващи НПК) – няма. 
 - споразумения в хода на съдебното следствие – 29; 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство (чл. 381 НПК) през проверявания период са общо 10. От тях 
одобрените от съда споразумения са 8бр., а неодобрените от съда и 
върнати на прокурор са общо 2бр. 
 Внесените в съда предложения по реда на чл. 375 от НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание при условията на чл. 78а от НК, през проверявания период са 
37бр. Решени от съда с уважени предложения на прокуратурата, оправдани 
и прекратени в предвидените от закона случаи – 37 броя, а  върнати от 
съда предложения – 2 броя. 
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 Участията в съдебни заседания по наказателни дела през 
проверявания период са общо 261. 
 Организацията по изпълнение на наказанията е следната: 
приведените присъди в изпълнение са 190 бр., неприведените присъди в 
срок са 4бр., а отлагане на изпълнението на наказанието няма. 
 Няма граждански дела с участието на прокурор, както й предявени 
граждански искове от прокурор. Няма и обжалвани съдебни решения от 
прокурор. 
 Приключили преписки и дела с противоречива съдебна практика – 
няма. 
 За първото полугодие на 2008г. наблюдаваните досъдебни 
производства са 322 бр. общо, като образувани през проверявания период 
са 165бр., а образувани в предходни години 99 бр. 
 Приключените ДП от разследващ орган и решени през проверявания 
период – 254бр. общо и 84,5 средно на прокурор, като 15 броя 
разследвания са проведени от следовател, а 239 броя от дознател. 
 Неприключени ДП от разследващия орган в сроковете по чл. 234 от 
НПК няма. 
 Няма получени ДП от разследващия орган и нерешени от 
наблюдаващия прокурор над 1 месец. 
 Обвиняемите лица с взета мярка за неотклонение „задържане под 
стража” са 9бр., като няма разследване, проведено от следовател. 
 Внесените искания до съда за вземане мярка за неотклонение 
„задържане под стража” са 7, като всички са уважени. 
 Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 
реда на чл. 73 ал. 3 от НПК. 
 На основание чл. 242 ал. 2 от НПК, РП – Левски има 4 бр. ДП 
изпратени на разследващия орган. 
 Спрените наказателни производства от прокурора през първото 
полугодие на 2008г. са 73бр. общо и 24,3 средно на прокурор, както 
следва: спрени срещу неизвестен извършител – 58 броя и спрени срещу 
известен извършител – 15 броя. Възобновените наказателни производства 
са 60 броя, като от тях образувани през проверявания период са 4 броя и 
образувани в предходни години – 56 броя. 
 Прекратените наказателни производства от прокурора са 85, като 
обжалвани пред съда са 2 броя, от тях отменени – 1 и неразгледано - 1. 
Обжалвани пред по-горните прокуратури  няма. 

Няма служебно отменени от по-горните прокуратури. 
Внесените обвинителни актове са 79, като 40 от тях са по образувани 

ДП през проверявания период, 39 – по бразувани в предходни години. 
Върнато е само 1 дело от съда по обвинителен акт, което е с 

определение. 
Решените от съда дела по обвинителни актове са 110, като 

осъдителните присъди по общия ред са 99 и няма протестирани. 
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Оправдателните са – 4бр., като по тях има 3 протеста, от които 1 е 
неуважен, а 3 са неразгледани.  

Осъдителните присъди по реда на гл. ХХVІІ от НПК (чл. 371 и 
следващи НПК)- 8, от тях протестирани – няма. 
 - оправдателни присъди по реда на гл. ХХV от НПК (чл. 371 и 
следващи НПК) – няма. 
 - споразумения в хода на съдебното следствие – 11; 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство (чл. 381 НПК) през проверявания период са общо 10. Няма 
върнати от съда пхредложения. 
 Внесените в съда предложения по реда на чл. 375 от НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание при условията на чл. 78а от НК, през проверявания период са 
15бр. Решени от съда са 9, като 8 са уважените предложения на 
прокуратурата, а оправдани – 1, като протеста по него е бил оставен без 
увважение.  Върнати от съда предложения – няма. 
 Участията в съдебни заседания по наказателни дела през 
проверявания период са общо 344. 
 Организацията по изпълнение на наказанията е следната: 
приведените присъди в изпълнение са 107 бр., неприведените присъди в 
срок няма, както и няма отлагане на изпълнението на наказанието. 
 Граждански дела с участието на прокурор са 7, като предявени 
граждански искове от прокурор няма. Няма и обжалвани съдебни решения 
от прокурор. 
 Приключили преписки и дела с противоречива съдебна практика – 
няма. 

 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 
 1. Проверката констатира, че всички деловодни книги и регистри са 
водени редовно и съгласно изискванията на Правилника за организацията 
и дейността на администрацията на прокуратурата на РБългария и 
съответните указания на Върховна касационна прокуратура. 
 2. Няма досъдебни производства изцяло разследвани от прокурор.  
 3. Има образувани много дела по така наречените „телефонни 
измами”.  
 4. По проверените дознания е видно бързото приключване и 
финализиране на наказателните производства. Дознание №366/07г., 
образувано по чл.167 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК (закупуване на избирателни 
гласове), което е образувано на 27.10.07г. и приключило с присъда на 
20.08.08г.; дознание №204/07г. по чл.323 ал.1 от НК, образувано на 
08.07.07г., присъдата по което е постановена на 31.03.2008г.   
 5. Прави впечатление високия процент върнати дела по внесени от 
прокуратурата споразумения – 20%.  
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 6. От протестираните 7 от общо 9 оправдателни присъди, всички 
внесени протести са неуважени.  

7. Всички внесени предложения по реда на чл.375 от НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 
наказание по чл.78а от НК са уважени, което е много добър показател. 
 8. Прави впечатление, че в РП – гр.Левски се използват СРС.  
 9. От 16 бр. дела на специален отчет – 11бр. са приключили с 
обвинителен акт, което е много добър показател.   
 10. Административният ръководител се справя много добре със 
задълженията си. Явява се в съдебни заседания по МНО, обвинителни 
актове, споразумения и дела по реда на чл.375 от НПК. Разпределението на 
дела между всички прокурори, вкл. и районния прокурор е равномерно.  
 11. В РП- гр.Левски се наблюдава много добър микроклимат. 
 
 
 ПРЕПОРЪКИ: 
 
 1. Да се подобрят битовите условия и техническата обезпеченост, 
като се предвидят средства за нова техника.  

2. Да се проведе среща с ръководството на полицията за подобряване 
на координацията между прокуратурата и полицейските служители от 
районните полицейски управления, на които са възложени предварителни 
проверки по смисъла на ЗСВ. 
 3. С оглед големия брой спрени досъдебни производства през 2007 и 
2008г. да се извърши проверка относно спазване на изискванията на чл. 
244 ал.7 и чл.245 от НПК. 
 4. Да се дава приоритет на делата с фактическа и правна сложност. 
 5. Да се прояви необходимата активност по отношение на спрените 
производства, а именно упражняване на необходимия контрол на 
съответните служители на МВР с цел намаляване броя на делата, 
прекратявани поради изтекла давност. 
 6. Да се подобри качеството на работа при изготвянето на протести 
срещу оправдателни присъди. 
 
  

    ИНСПЕКТОР: 

      АЛЕКСАНДЪР МУМДЖИЕВ 
 
 
    ЕКСПЕРТИ: 

      МИГЛЕНА ЖЕЛЕВА 

 

      ТАМАРА КОЧЕВА 


