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АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ, ДАВАНИ С АКТОВЕ НА ИВСС 

ПО КОМПЛЕКСНИ, ПЛАНОВИ И ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ И ПРОВЕРКИ ПО 

СИГНАЛИ  ОТ КОМИСИЯ „ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ“ КЪМ ПРОКУРОРСКА 

КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА  

01.01.2016 г. – 30.06.2017 г. 

             В изпълнение на задължението си по чл.20, ал.1 т.5 от  Правилата 

за работа на прокурорска колегия, Комисията „Дисциплинарна дейност и 

взаимодействие с  ИВСС“ приема и анализира становищата и актовете от 

проверки на Инспектората на ВСС за работата на прокурорите, 

следователите и органите на съдебна власт в системата на Прокуратурата.  

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  са цел и обхват 

на проверките на ИВСС, като  допълнителна цел е непосредствено да бъде 

установено реалното изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта 

за резултати от предходната проверка, както и да се направи сравнителен 

анализ и оценка на организацията на дейността на прокуратурата в периода 

между двете планови проверки.  

Подготвителен етап на плановата проверка  включва: проучване и анализ 

на годишните отчетни доклади на прокуратура за съответен период 

посочен в заповедта за проверка, справки за проверявания период относно: 

организацията на административната дейност на органа, организацията на 

образуването и движението на преписките, организацията на образуването 

и движението на досъдебните, бързи и незабавни производства, 

организацията на съдебния надзор. Справките съдържат информация за 

основните показатели, по които се извърши проверката. 
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Методологията на провеждане на проверката се основава на Методиката за 

провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, приета с Решение по Протокол 

№ 10/08.03.2016 г. на ИВСС. 

При избора на органи на съдебната власт, в които да бъдат извършени 

комплексни планови проверки през 2016 г., са съобразени следните 

критерии: 

• непроверени през предходните четири години органи на съдебната 

власт; 

• органи на съдебната власт, определени при сравнение на 

статистическите данни за дейността им през 2015 г.; 

• получени сигнали по органи на съдебната власт през 2015 г., довели 

до извършване на проверки и/или отправяне на препоръки. 

Изборът на прокуратури следва избора на съдилища, в които се планира 

извършване на проверка по наказателни дела. По този начин се осигурява 

пълнота на проверката по наказателни дела в съдилищата и съответните им 

прокуратури, която на свой ред позволява извеждането на действителни 

основания и причини за констатирани проблеми и пропуски в работата. 

Акт от тематичната проверка се извършва по конкретна тема, за да се 

констатира как се прилага закона от съдии, прокурори и следователи през 

определен период. При избора на теми за проверки през 2016 г. са отчетени 

констатираните през предходната 2015 г. проблеми по приложението на 

закона в органите на съдебната власт, установени в хода на Контролна 

планова проверка, вкл. случаите на установена в отделни органи 

разнопосочна съдебна практика. 

 

Тематични проверки на работата на прокуратурите: 

 

• преписки по чл. 242 НК, приключили с постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство или с постановление за 

прекратяване на досъдебно производство; 
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• преписки по чл. 234 НК, приключили с постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство или с постановление за 

прекратяване на досъдебно производство. 

За периода 01.01.2016 г. - 30.06.2017 г. Комисията е разгледала 31 

(тридесет и един) Акта постъпили от ИВСС. От тях: 2 броя касаят 

проверка на Апелативни прокуратури, 12 броя  касаят проверки в Окръжни 

прокуратури и Окръжно Следствени отдели към прокуратурите, 17 броя 

касаят проверки в Районни прокуратури. За същия период Комисията е 

разгледала и 2 броя Акта от тематични проверки, както и 5 (пет) сигнала 

изготвени по жалби, подадени в Инспектората към ВСС. 

Проверявания период в Актовете на ИВСС е 01.01.2014 г. - 31.12.2015 г. 

В констативната част на Акта се съдържат следните елементи, които са 

част от проверката: 

I. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 от ЗСВ. 

 1.Щатна осигуреност. 

 2.Утвърдената щатна численост на прокурорите към 01.01.2015 г. 

 3.Командировани прокурори през 2015 г.  

 4.Материална база и техническа обезпеченост. 

 5.Книги, регистри и дневници, водени на основание Правилника за 

организация на дейността на администрацията на прокуратурата на 

Република България. 

 6.Информационни технологии, информационно обслужване, статистика и 

анализ. 

7.Случаен принцип на разпределение на делата и преписките във връзка с 

което: 

• са определени следните групи за случайно разпределение на 

преписки и досъдебни производства в Районните прокуратури: 
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- Група „Преписки” - включват се преписките не попадащи в обхвата на 

останалите групи, при 100 % натовареност на всички прокурори в 

Районната Прокуратура и 70% за Административен ръководител. 

- Група „Преписки с фактическа и правна сложност и преписки с 

икономическа насоченост” - при 100 % натовареност на всички прокурори 

Районната Прокуратура и 70% за Административен ръководител. 

- Група „Досъдебни производства” - включват се всички досъдебни 

производства не попадащи в обхвата на останалите групи при 100 % 

натовареност на всички прокурори в Районната Прокуратура. 

- Група „Досъдебни производства по Глава II от НК (чл.117 — чл.161 от 

НК)” - при 100 % натовареност на всички прокурори в Районната 

Прокуратура  

- Група „Досъдебни производства по Глава V раздели III,IV, и V от 

НК(чл.201 - чл.214а от НК) и по глава IX от НК (чл.308 - чл.319 от НК)” - 
при 100 % натовареност на всички прокурори в Районната Прокуратура 

- Група „Досъдебни производства по Глава X и по глава XI от НК (чл.320 - 

чл.356к от НК)” - при 100 % натовареност на всички прокурори в 

Районната Прокуратура 

- Група „Бързи и незабавни производства” - при 100 % натовареност на 

всички прокурори в Районната Прокуратура. 

- Група „Наказателни производства изпратени по компетентност” - при 100 

% натовареност на всички прокурори в Районната Прокуратура. 

- Група „Изпълнение на наказанията” - при 100 % натовареност на всички 

прокурори в Районната Прокуратура. 

- Група „Надзор за законност” - при 100 % натовареност на прокурорите в 

Районната Прокуратура 

- Група „Международноправно сътрудничество” - при 100 % натовареност 

на всички прокурори в Районната Прокуратура. 

- Група „Гражданско-съдебен надзор” - при 100 % натовареност на всички 

прокурори в Районната Прокуратура. 
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- Група „Наказателно-съдебен надзор” - при 100 % натовареност на всички 

прокурори в Районната Прокуратура. 

- Група „Справки, анализи, становища и др. по искания от горестоящите 

прокуратури и други държавни органи и във връзка с изпълнение на 

Указанията на Главния прокурор” - за която отговаря Административният 

ръководител на Районната Прокуратура. 

• са определени съдебни служители, които да работят със случайното 

разпределение в УИС-2.  

8.Наложени наказания от административния ръководител (чл.311,т.1 ЗСВ). 

9.Организация на дейността по съхраняване на веществени доказателства. 

10.Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата. 

11.Извършени проверки. 

 II. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2  от ЗСВ. 

1. Преписки през проверявания период, общ брой. 

2.Преписки, изпратени на органите на МВР или на друг специализиран 

орган. 

3.Преписки, върнати след извършена предварителна проверка 

4.Преписки, по които предварителната проверка е продължила повече от 6 

месеца. 

III. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в Районите прокуратури, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 от ЗСВ 

1.Брой наблюдавани досъдебни, бързи и незабавни производства през 

проверявания период. 

2.Брой решени досъдебни, бързи и незабавни производства. 
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3.Брой намиращи се за произнасяне при прокурор досъдебни, бързи и 

незабавни производства в края на проверявания период: 

4.Наблюдавани бързи производства 

5.Наблюдавани незабавни производства 

6.Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 НПК през проверявания 

период: 

7.Спрени наказателни производства през проверявания период - брой и по 

прокурори. 

8.Възобновени досъдебни производства през проверявания период. 

9.Прекратени наказателни производства, през проверявания период. 

10.Продължаване срока за разследване. 

11.Продължителност на разследването и мерки на прокурора за 

приключване на производството. 

12.Внесени искания до съда. 

13.Наказателни производства на специален надзор. 

IV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, ал.1, 

2 от  ЗСВ. 

1.Наказателно - съдебен надзор внесени обвинителни актове през 

проверявания период. 

2.Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове. 

3.Участие на прокурорите  в съдебни заседания по наказателни дела през 

проверявания период. 

4.Организация по изпълнение на наказанията. 

5.Гражданско - съдебен надзор. 

6.Административно-съдебен надзор. 

7.Организация на работа по надзора за законност и защита на обществения 

интерес и правата на гражданите. 
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� ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ 

Повторяеми препоръки във връзка с констатираните нарушения в 

Районните прокуратури отразени в Актове на ИВСС от плановите 

проверките са: 

 “Административният ръководител на Районната прокуратура да 

създаде организация за контрол върху работата на прокурорите по 

спрените досъдебни производства, с оглед стриктно спазване 

разпоредбата на чл.245 от НПК. Наблюдаващите прокурори да изискват 

периодични справки от служителите на МВР във връзка с проведените 

оперативно - издирвателни мероприятия за установяване извършителят 

на деянието и резултата от тях.“- препоръка отправена от 
проверяващите екипи на ИВСС в 10 от Районните прокуратури;  

„Книгите, регистрите и дневниците в Районните прокуратури да се 

приключват всяка календарна година, с подпис на Административния 

ръководител и печат на прокуратурата, с които да се удостовери след 

кой пореден номер приключва съответната година. Да се организират 

ежемесечни проверки на книгата за изпълнение на наказанията и 

азбучника към нея от страна на прокурора по надзора, в изпълнение на т. 

70 от раздел VII от Указание за дейността на прокуратурата по надзора 

върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки, утвърдено 

със заповед на Главния прокурор № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 

01.12.2014 г.“- препоръка отправена от проверяващите екипи на ИВСС 
в 9 от Районните прокуратури; 

 „С цел недопускане неоправдано продължаване на разследването по 

досъдебните производствата и нарушаване на изискването за разумен 

срок по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС, административният ръководител да 

продължи упражняването на непосредствен контрол по отношение 

срочността в работата на прокурорите от РП.“- препоръка отправена 
от проверяващите екипи на ИВСС в 9 от Районните прокуратури;  

„Административният ръководител със своя заповед да задължи 

наблюдаващите прокурори да удостоверяват извършения от 

разследващите органи доклад на делото и постановлението за привличане 

на обвиняем по реда на чл.219, ал.1 НПК с полагане на подпис и изписване 

на дата от съответния наблюдаващия прокурор в бланката на 
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постановлението за привличане на обвиняем, предоставена от ПРБ, 

където в горния десен ъгъл е записано „докладвано по реда на чл.219 ал.1 

НПК, прокурор, име, фамилия, дата, подпис и печат”, след което да се 

поставя печат на Районната прокуратура.“- препоръка отправена от 
проверяващите екипи на ИВСС в 6 от Районните прокуратури;  

„Наблюдаващите прокурори по делата, които приключват по реда на 

чл.381 и сл. от НПК, да следят споразумението да съдържа съгласие и по 

чл.381, ал.5, т.4 от НПК - на кого да бъде възложена възпитателната 

работа в случаите на условно осъждане.“- препоръка  отправена от 
проверяващите екипи на ИВСС в 5 от Районните прокуратури;  

„Да се проведе среща между прокурорите от РП и ръководството на 

РУП за отстраняване на пропуските, посочени в констатациите и 

привеждане на бланките за започване на БП, НП и ДП в съответствие с 

изискванията на НПК.“- препоръка отправена от проверяващите екипи 
на ИВСС в 3 от Районните прокуратури; 

 „Наблюдаващите прокурори да изискват от разследващите органи в 

РУП, в бланката, с която уведомяват прокуратурата, че е образувано 

досъдебно производство по реда на чл.212, ал.2 от НПК не само изрично 

посочване/подчертаване на текста от НК, по който е образувано 

производството по досъдебни, бързи или незабавни производства, но 

първото действие по разследването, с което е започнало досъдебното 

производство.“- препоръка отправена от проверяващите екипи на 
ИВСС в 2 от Районните прокуратури; 

„Административният ръководител на Районната прокуратура да 

създаде организация за съхранението на веществени доказателства - 

пари и ценности по досъдебни производства, съобразно указанието, 

разпоредено в писмо, изх.№ 4134/2012г. от 22.04.2014г. на Главния 

прокурор на РБ.“- препоръка отправена от проверяващите екипи на 
ИВСС в 2 от Районните прокуратури. 

В три от проверките в Районни прокуратури присъстват и препоръки към 

горестоящите административни ръководители на Окръжни прокуратури, 

които са следните:  

• Административният ръководител на ОП да възложи извършване на 

служебна проверка на досъдебните производства, по които 
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Районната прокуратура е постановила прекратяване на 

наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК.  

• Административният ръководител на ОП да възложи извършване 

на служебна проверка на досъдебните производства, по които 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1 

и т.З от НПК. 

• Административният ръководител на ОП да прецени 

необходимостта от включване в плана за ревизионната дейност на 

ОП на тематични и контролни проверки на дейността на 

Районната прокуратура. 

 

Актовете от проверките извършени в Окръжни прокуратури се състоят от 

две части, които обхващат проверка в Окръжни прокуратури и Окръжно 

Следствени отдели към прокуратурите. 

Повторяеми препоръки във връзка с констатираните нарушения в 

Окръжните прокуратури  и Окръжно Следствените отдели към 

прокуратурите отразени в Актове на ИВСС от плановите проверките са: 

� За Окръжните прокуратури: 

„Наблюдаващите прокурори от ОП да спазват стриктно разпоредбата 

на чл. 245 от НПК, във връзка с действията по спрените наказателни 

производства, както и да осъществяват периодичен контрол върху 

действията на органите на МВР, като изискват информация от 

последните за резултатите от проведените оперативно - издирвателни 

мероприятия.“- препоръка отправена от проверяващите екипи на 
ИВСС в 2 от Окръжните  прокуратури; 

„Административният ръководител на ОП да осъществява постоянен 

контрол върху работата на прокурорите, с цел недопускане неоправдано 

продължаване на разследването по досъдебните производства и 

нарушаване на изискването за разумен срок по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС.“- 

препоръка отправена от проверяващите екипи на ИВСС в 2 от 
Окръжните  прокуратури; 
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„Необходимо е административния ръководител на ОП да предприеме 

следната мярка за прилагане в наблюдателните преписки по досъдебните 

производства на постановления за привличане на обвиняем и вземане на 

мярка за неотклонение, съгласувани по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК с 

дата, подпис на наблюдаващия прокурор и печат на прокуратурата.“- 

препоръка отправена от проверяващите екипи на ИВСС в 5 от 
Окръжните  прокуратури; 

„Наблюдаващите прокурори да спазват изискването  на чл. 381, ал.5, т.4 

от НПК, като винаги посочват в актовете, изготвени по реда на чл.381 и 

сл. от НПК /споразумения/ при постигане на съгласие за налагане на 

наказание лишаване от свобода при условията на чл.66, ал.1 от НК, на 

кого да се възложи възпитателна работа, в случаите на условно 

осъждане.“ - препоръка отправена от проверяващите екипи на ИВСС 
в 6 от Окръжните  прокуратури; 

„Наблюдаващите прокурори да следят за провежданите мероприятия по 

издирване на лицата, обявени за ОДИ, като продължават да изискват от 

органите на МВР да изпращат в прокуратурата обратна информация 

/доклад/ за резултатите от тях по спрените досъдебни производства 

срещу неизвестен извършител.“- препоръка отправена от 
проверяващите екипи на ИВСС в 2 от Окръжните  прокуратури; 

„При изготвянето на обвинителните актове, наблюдаващите прокурори 

да спазват изискванията на чл.246 от НПК и съблюдават относимата 

съдебна практика, с оглед избягване забавянето на производството, чрез 

връщането на делата от съда.“- препоръка отправена от 
проверяващите екипи на ИВСС в 2 от Окръжните  прокуратури. 

 

� За Окръжно Следствените отдели към прокуратурите: 

„С оглед регулиране натовареността на разследващите органи и с цел 

максимално използване капацитета и професионалния опит на 

следователите, административният ръководител на ОП, да предприеме 

организационни мерки, като обърне внимание на наблюдаващите 

прокурори от ОП и низовите районни прокуратури, да изготвят 

мотивирани предложения във всички случаи, когато са налице 

предпоставките за прилагане на чл. 194, ал.1, т.4 от НПК.“- препоръка 
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отправена от проверяващите екипи на ИВСС в 3 от Окръжно 
Следствените отдели към прокуратури; 

„По досъдебните производства, които не се отличават с правна и 

фактическа сложност, да се предприемат действия за приключване на 

разследването в рамките на законоустановения двумесечен срок.“ - 
препоръка отправена от проверяващите екипи на ИВСС в 3 от 
Окръжно Следствените отдели към прокуратури. 

В две от проверките присъстват идентични препоръки към горестоящите 

административни ръководители на Апелативни прокуратури: „Да възложи 

извършването на тематична проверка за работата на прокурорите от 

ОП по спрените наказателни производства“. Резултатите от тези 

проверки са:  негативни констатации в работата на Окръжно Следствените 

отдели към съответните прокуратури по спрените досъдебни производства.  

В Актовете на ИВСС от проверките в четири Окръжно Следствени отдела 

към прокуратурите се констатират отстранени пропуски от предходни 

проверки, липсват отправени нови конкретни препоръки. Не ѐ установена 

противоречива практика. Посочени са изводи за добри практики и 

положителна тенденция в работата на следователите.  

Комисията е изразила своето удовлетворение в поощрително писмо към 

административния ръководител на Окръжна прокуратура Ловеч, относно 

констатирана отлична организация на работа и постигнати много добри 

резултати, по отношение на административната дейност, прокурорската 

работа в досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес, отразени в 

Акт от планова проверка на ИВСС. 

В Акта за комплексната планова проверка на ИВСС в Апелативна 

прокуратура - София са направени изводи за добре администрирана 

прокуратура, представени са  изцяло положителните изводи за работата в 

АП - София, установени са добри практики относно организацията на 

административната дейност, контролно - ревизионна дейност на 

прокуратурата, липсата на констатирани пропуски и нарушения, 

изпълнението на всички задачи, съгласно плана на прокуратурата по 

административно-съдебния надзор, в определените срокове, в пълен обем,   

в съответствие, и в изпълнение на актовете на Главния прокурор на РБ и 

ВКП.  Комисията е изказала своята благодарност и удовлетворение в 
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поощрително писмо към административния ръководител на Апелативна 

прокуратура София за отличната организация на работа.  

� ТЕМАТИЧНИ АКТОВЕ 

Комисията е разгледала 2 (два ) тематични Акта. 

Цел на тематичната проверката е анализ на дейността на прокуратурите в 

различни съдебни райони, изследване на противоречиви прокурорски 

практики, набелязване на мерки за подобряване на организацията и 

уеднаквяване на прокурорската практика.  

Първи тематичен Акт:  

• „Преписки по чл.234 от НК, приключили с постановление за отказ 

да се образува досъдебно производство или с постановление за 

прекратяване на наказателно производство“, като информация по 

темата  е изисквана от проверка на място в районните 

прокуратурите в рамките на провеждани годишни планови 

проверки. 

Проверяващия екип е дал следните препоръки към Административните 

ръководители на Апелативните прокуратури в изпълнение на 

правомощията си по чл. 140, ал. 4 от ЗСВ, да организират контролната 

дейност над низовите прокуратури, във връзка с приложението на чл. 234 

от НК, по отношение на: “При изготвяне на прокурорските актове 

наблюдаващите прокурори да отразяват както задължителните 

реквизити по чл.199, ал.2 от НПК, така и пред кого и в какъв срок се 

обжалват постановленията.; 

 „При изготвяне на постановления за прекратяване на наказателно 

производство наблюдаващите прокурори да се произнасят по въпроса с 

приобщените веществени доказателства.“ 

и  

Втори тематичен Акт: 

• „Досъдебни производства и преписки, водени по чл.242 от НК, 

приключили с постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство или с постановление за прекратяване на 

наказателното производство“, като информацията за 
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тематичната проверка е събирана по време на извършване на 

комплексни планови проверки в Окръжна прокуратури. 

Проверяващия екип е дал следната препоръка към Административните 

ръководители на Окръжните прокуратури: Враца, Добрич, Бургас, 

Монтана, Плевен, Видин, Ловеч, Пловдив, Ямбол, Военно-окръжна 

прокуратура - Сливен, Военно-окръжна прокуратура - Пловдив и Военно-

окръжна прокуратура - София, в изпълнение на правомощията си, да 

създадат необходимата организация за: „своевременно изпращане на 

материалите, събрани по ДП, на административно - наказващия орган за 

налагане на административно наказание и приключване на 

административно-наказателното производство, след прекратяване на 

наказателното производство от наблюдаващия прокурор.“  

и 

“наблюдаващите прокурори да изискват периодично информация за 

предприетите ОИМ в случаите, когато ДП за престъпление по чл. 242 от 

НК е образувано или спряно срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ“. 

 

 

� КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ за анализирания  период  не са 

постъпвали  Актове от такива проверки. 

 

 

� СИГНАЛИ  

За анализирания период комисията е разгледала 5 (пет) сигнала подадени 

срещу действията на органите на досъдебното производство. В 

препоръките отправени от ИВСС в петте сигнала се установява следната 

идентичност като препоръка: „Административният ръководител на РП 
да обърне внимание на наблюдаващите прокурори стриктно да следят 
за изпълнение на дадените от тях указания към разследващите органи, 
както и да изискват своевременното им изпълнение.“ Въз основа на 

един от сигналите е образувано дисциплинарно производство от 

административен ръководител и е наложено дисциплинарно наказание 

„забележка“ на прокурор от районна прокуратура за нарушение, свързано с 
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неспазване на сроковете за произнасяне по НПК. Следва да се подчертае 

също факта за малък брой основателни жалби на граждани подадени срещу 

действията на следствени органи и работата на прокуратурата в ИВСС.  

В изпълнение на решения на Комисията по всички разгледани Актове от 

проверки, административните ръководители са представили информация 

за изпълнение на дадените препоръки с представени доказателства като: 

заверени копия на заповеди, представени протоколи от работни срещи на 

прокурори, копия на разпореждания, както и доказателства за  спазване на 

чл.58, ал.4 от ЗСВ - информираност на Главен инспектор  на ИВСС за 

изпълнени препоръки.   

              

Положителни констатации: 

• „Не се установяват отклонения от принципа на случайното 

разпределение на преписките “; 

• „Книгите, регистрите и дневниците се водят много добре и отговарят 

на изискванията на ПАПРБ и съответните указания на ВКП.“ 

• „Съхранението на веществените доказателства по досъдебни 

производства се извършва в пълно съответствие с ПАПРБ.“ 

• „След получаване на присъдите в ОП, същите своевременно се 

изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява съда за 

началото и края на изпълнението им.“ 

• „Провеждат се анализи във връзка с върнатите дела, съобразно 

определената периодичност - на три, шест, девет месеца и годишен. 

На всяко шестмесечие се изготвят справки за върнатите от съда дела 

и оправдателните присъди.“ 

• „Реално се изпълняват дадените от ИВСС препоръки, дадени е Акта 

за резултати от предходната планова проверка, свързани с 

подобряване организацията на работа на следователите и 

прокурорите“. 

• „Дисциплиниращ ефект имат проверките на горестоящите органи 

към низовите прокуратури, извършвани на три, шест и девет месеца, 

при които се отбелязват пропуски и слабости, за които са давани 

конкретни указания.“  
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 На основание на изготвения анализ могат да се направят следните 
изводи за работата на прокуратурата в Република България: 

 

1. Трайна тенденция в работата на прокуратурите на намаляване броя 

на нарушенията от страна на действащите прокурори и следователи. 

 

2. Преодоляване на констатираните пропуски от предходни проверки. 

 

3. Административните ръководители, в съответствие с вменените им 

нормативни задължения, са  създали необходимата организация за 

законосъобразно функциониране на органите на прокуратурата в 

Република България.  

 

4. ИВСС установява малък брой прокуратури с констатирани пропуски 

във връзка с изпълнението на заповеди на Главния прокурор на РБ.  

 

5. Активност на административните ръководители и на горестоящите 

административни ръководители, по точното изпълнение на даваните 

с актовете на ИВСС препоръки. 

 

6. Малък брой основателни жалби на граждани от работата и 

действията на следствените органи и  прокуратурата.   

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ „ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И 

     ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС“  КЪМ  ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: /П/ 

                                                                                 
НЕЗАБРАВКА СТОЕВА 

 


