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         Основание на проверката – на основание чл.54 ЗСВ, Годишната 

програма на Инспектората към ВСС за 2012 г. и Заповед № ПП-01-

17/07.03.2012г. на главния инспектор.  

         Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Любомир 

Георгиев с експерти Маргарита Борисова и Ана Рачева. 

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. Предходната комплексна планова проверка на 

Районна прокуратура – гр.Велинград е извършена от Инспектората към ВСС 

през  2009г. Настоящата проверка обхваща периода  от  второто полугодие на 

2009г.  до 2011г.  включително. Нейната допълнителна цел е  непосредствено 

да бъде установено изпълнението на препоръките, дадени от ИВСС в  Акт 

изх.  № 3619/03.12.2009г. 

         Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови 

проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на годишните отчетни  доклади  на Районна прокуратура – 

гр.Велинград за 2009г., 2010г. и 2011г. , на предоставените от РП-Велинград  

4 бр. справки за проверявания период относно: организацията на 

административната дейност на прокуратурата /справка №1/, организацията на 

образуването и движението на преписките /справка № 2/, организацията на 

образуването и движението на досъдебните, бързи и незабавни производства 

/справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/. Справките 

съдържат информация за основните показатели, по които се извърши 

проверката. 

 

КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

         1.Щатна осигуреност. 

 

Щатната осигуреност на РП-Велинград през 2010 и 2011г. е от 5 

прокурори.  От тях, работили през годините – 4. Незаети щатни бройки за 

прокурори – 1. 
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Прокурорите в РП–Велинград се подпомагат от 8 служители. Няма 

незаети щатни длъжности за служители. 

 

2.Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.  
 

Книгите, регистрите и дневниците, които се водят В РП-Велинград 

отговарят на изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна прокуратура, като 23 от 

книгите се водят на хартиен носител, а на електронен носител се водят 2. 

Четири от книгите в РП – Велинград се водят на хартиен и на електронен 

носител. 

          Проверен бе Дневник за исканията на прокурорите по чл.72 от НПК. 

Констатира се, че няма записвания в него, тъй като до момента на проверката 

такива искания не са правени от РП-Велинград.  

          Проверен  бе Дневник за издадените ЕЗА. Установи  се, че в него има 

два записа от 2007г.  След тази дата няма записи. Едната от двете ЕЗА е 

изпълнена и лицето е приведено в затвора в гр.Бобов дол за изпълнение на 

присъдата. Втората, по присъдна преписка П-5/2007г. все още не е изпълнена.  

Датата на издаване на заповедта е  от 01.08.2007г.,  на ВКП е изпратена на 

06.08.2007г., на  НЦБ Интерпол на 31.10.2007г. През 2011г. е направена 

кумулация на присъди на издирваното лице.РП-Велинград е изпратила до 

началника на затвора в гр.Пазарджик протоколното определение за 

изпълнение.С писмо от 20.05.2011г. началникът на Сектор ОЗ „Охрана” е 

уведомил прокуратурата, че лицето не е открито на посочения адрес, обявено 

е за ОДИ с телеграма № 5588/2007г. на ГД „Криминална полиция” София. 

          Воденето на останалите  книги, дневници и регистри се провери в хода 

на проверката на конкретните преписки и дела, описани по-долу. 

 

3.Информационно обслужване, статистика и анализ. 
 

Работа с УИС е започнала на 01.01.2009г. в изпълнение на заповед № 

ЛС – 157/23.12.2008г. на районния прокурор на РП – Велинград. 

Във връзка с подобряване на организацията на работа, недопускане на 

забавяне и пропуски при въвеждането на данните, през 2011г. 

административният ръководител е издал заповед РП № 8/05.10.2011г. за 

работа в УИС на още двама служители, с което операторите, въвеждащи 

данни в системата в момента са четирима. С цел подобряване работата във 

връзка с пълното и правилно въвеждане на данни по преписките и делата и 

експлоатацията на УИС, административният ръководител е издал заповеди № 
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РП-5/19.05.11г. и № РП-7/04.10.11г.Със заповед № 10/14.10.2011г. 

административният ръководител е разпоредил  на съдебните служители, 

въвеждащи данни в УИС, да отстранят всички неточности и неясноти, така, 

че въведената електронна информация да отговаря на информацията на 

хартиен носител.Също така, обърнато е внимание на служителите и на 

наблюдаващите прокурори стриктно да съблюдават изискването на чл.11 от 

Инструкция № 1 за поддържка и използване на електронния регистър на лица 

с неприключени наказателни производства. 

         Със заповед РП № 17/12.07.2010г. на административния ръководител на 

РП-Велинград, в изпълнение на заповед на зам.главния прокурор В.Първанов, 

е разпоредено всички вътрешноведомствени заповеди, разпореждания, 

указания и писма да се сканират и да се изпращат до адресатите им по 

електронна поща, освен в случаите, когато изрично е посочено, че се изискват 

на хартиен носител. Прокурорите и съдебните служители задължително да 

проверяват ежедневно служебната си персонална електронна поща при 

осъществяване на служебната кореспонденция. 

 

         Организацията на дейността по водене на статистиката е съобразно 

указанията на ВКП.  

         Във връзка със създаване на организация по подготовката и изготвянето 

на статистическата информация за дейността на РП-Велинград през периода 

01.01.2011г. – 31.12.2011г., в изпълнение на Указанията на главния прокурор 

на Република България № И-301/27.12.2007г., изм. и доп. с Указание № И-

283/2008г., както и заповед № ЛС-239/02,02,2009г. на главния прокурор 

относно преодоляване причините за връщането на делата от съда на 

прокуратурата за доразследване и разпореждане № 2416/18,02,2009г. на 

зам.гл.прокурор при ВКП г-н В.Първанов, и на разпорежданията на Окръжен 

прокурор-Пазарджик във връзка със сроковете за представяне на 

информацията за обобщаване в ОП-Пазарджик, районният прокурор при РП-

Велинград е издал 6 броя заповеди,  с които се разпределят отговорностите и 

задачите на прокурорите и съдебните служители по изготвянето и 

попълването на данните в статистическите таблици. 

Провеждат се работни съвещания във връзка с постъпили указания от 

ВКП, АП и ОП във връзка с промени в законодателството, издават се 

заповеди по повод изготвянето на статистически данни, отчети и други. 

 

         Анализи 

         През 2011г. са изготвени 8  анализи, свързани с върнатите от съда дела и 

оправдателните присъди за съответните периоди,като същите са изпратени в 

ОП-Пазарджик, съгласно указанията. 
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        Във връзка с аналитичната дейност на прокуратурата се провеждат  

съвместни съвещания с участие на прокурори, следователи, представители на 

ОД на МВР и съдии, на които се обсъждат конкретни теми. 

 

4.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата в РП-Велинград. 

 

          Със заповед № РП-48/11.10.2007г., изм. и доп. Заповед № РП-

5/03.04.2008г., Заповед № РП–6/03.10.2008г., Заповед № РП-

5/04.11.2009г.,Заповед № РП-8/14.12.2009г. и Заповед № РП-16/05.07.2010г. 

на районен прокурор - Велинград, разпределението на постъпилите дела и 

преписки става на принципа на случайния подбор, съобразно поредността на 

постъпването им, чрез електронно разпределение, посредством програмния 

продукт „Law Choice”, предоставен от Висшия съдебен съвет. Определени са 

служители, които да работят с програмния продукт, да го обновяват и 

извършват архивирането му в края на всяка седмица и да изпращат данните 

по електронен път, както и заместниците им при тяхно отсъствие. В заповедта 

са обособени групите преписки, натовареността на всеки прокурор по тях, 

съобразно Заповедта на главния прокурор г-н Велчев № ЛС-6185/12.09.2007г. 

и заповедта на зам.гл.прокурор г-н Първанов № ЛС – 6310/02.10.2007г., като 

манипулиране на системата не се допуска. 

          В изпълнение на заповед № 36/09.01.2012г. на главния прокурор на 

Република България районният прокурор на РП-Велинград е издал заповед № 

РП-2/26.03.2012г.  за създаване на организация за разпределение на делата и 

преписките в Районна прокуратура – гр.Велинград на принципа на случайния 

подбор чрез елекронен софтуер, и с оглед преместване на прокурор Атанас 

Илиев от РП-Велинград в РП-Пловдив. Съгласно тази заповед, райнният 

прокурор и административен ръководител на РП - Велинград Елена 

Малинова участва при 50% натовареност в групите „криминални 

престъпления”,”стопански, финансови, данъчни, корупционни, документни, 

компютърни престъпления” и „общоопасни престъпления”, и при 100% 

натовареност в група ”изпълнение на наказанията”. 

         Преписи от протоколите за избор на прокурор се прилагат към  

преписките и делата, като копие  от всеки протокол се класира и в отделна 

папка.  

          При проверката не бяха установени отклонения от този принцип. 

  

  5.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 
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          Веществените доказателства в Районна прокуратура гр.Велинград се 

съхраняват по реда и начина, указан в ПОДАПРБ. Със заповед № РП-

3/15.09.2009г. на административния ръководител е организирана дейността 

по съхраняване на веществените доказателства, в изпълнение на 

изискванията, заложени в ПОДАПРБ.Веществените доказателства се 

съхраняват в отделен склад, определен е служител, завеждащ склада, въведен 

е регистрационен дневник на веществени доказателства към дела, по които 

разследването се извършва от прокурор, дневникът се води и съхранява от 

завеждащ склада. 

         Бе извършена проверка на дневника за веществените доказателства. В 

него се отразява номера на досъдебното производство и на прокурорската 

преписка, подробен опис на веществените доказателства, с дата и  подпис се 

удостоверява предаването и получаването им в районната прокуратура, като 

предаването им в съда  се извършва с приемо-предавателен протокол. Със 

заповед № ЛС – 20/ 02.03.2011г. е назначена комисия,  която да извърши 

проверка на веществените доказателства, съгласно ПОДАПРБ и да изготви 

протокол за резултатите от проверката. В изпълнение  на тази заповед е 

съставен протокол  на 25.03.2011г.  Такива  протоколи са съставени и за 

2009г., 2010г. въз основа на съответно издадени заповеди от 

административния ръководител. Връщането на веществените доказателства 

също става с приемо-предавателен протокол, към който се прилага и копие от 

постановлението на прокурора за разпореждане със същото. 

         Във връзка с констатирани пропуски при съхранение на веществените 

доказателства, които продължават да се намират в РУП-Велинград 

независимо, че досъдебното производство е приключило и има влезли в сила 

прокурорски и съдебни актове е издадено разпореждане № 22/05.11.2010г. на 

административния ръководител, с което е разпоредено РУП-Велинград да 

предприеме действия по връщане, предаване на съответните органи или 

унищожаване на веществените доказателства по приключени досъдебни 

производства,  по които са постановени окончателни прокурорски и съдебни 

актове. 

         Със заповед № 6/16.09.2011г. с цел подобряване на работата и 

отстраняване на пропуски, свързани със съхранение на веществени 

доказателства по преписки и досъдебни производства за престъпления по 

чл.234 от НК, които са приключили с постановление за откази да се образува 

досъдебно производство, респ. с постановление за прекратяване на 

наказателното производство, административният  ръководител е разпоредил 

във всички  такива случаи наблюдаващите прокурори да разпореждат 

веществените доказателства и всички документи по преписката или 
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досъдебното производство да бъдат предавани от РУП-Велинград или ГПУ-

Доспат на Митница – Пловдив.      

 

 Дейността по описване и съхранение на веществените доказателства 

е съобразена с  изискванията на ПОДАПРБ. 

         Не е създадена организация за спазване разпоредбата на чл.110,ал.5 

от НПК, а именно,  парите и другите ценности, иззети като 

веществени доказателства, да се предават за пазене в търговска банка, 

обслужваща държавния бюджет, или в  Българската народна банка.  

 

 6.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

 Заповедите и разпорежданията на административния ръководител по 

организацията на дейността на прокуратурата за 2011г. са 6  по указание на 

главния прокурор и 52 по собствена преценка. За 2010г., съответно, 20  по 

указание на главния прокурор и 48  по собствена преценка. 

 

  През проверявания период няма наложени наказания от 

административния ръководител, няма предложения за поощрения и 

предложения за налагане на дисциплинарни наказания. 

  

         7.Извършени проверки 

          

         По инициатива на административния ръководител през 2011г. е  

извършена  проверка на състоянието на водените от разследващите полицаи 

при РУ на МВР – гр.Велинград досъдебни производства; периодични 

проверки на административния ръководител за срочността на решаване на 

възложените на прокурорите преписки и дела. 

         По разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт  
са извършени 5 проверки,  подробно описани в приложената Справка № 1. 

         На прокуратурата от други органи на съдебната власт – през 2011г.в 

РП Велинград са извършени няколко тематични проверки и ревизии, както 

следва :  

 тематична проверка по разпореждане № ОП – 78/19.11.2010г. на 

окръжен прокурор-Пазарджик с обхват на проверката: 1.Проверка 

състоянието по спрените производства срещу известен извършител; 

2.Проверка състоянието на производствата, по които давността за 

наказателно преследване изтича до края на 2010 година; 3.Проверка 

състоянието на производствата, водещи се на специален надзор, по 

които е разрешено удължаване на срока от ВКП и спазването на 
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заповед ОП-71/14.10.2010г.; 4.Проверка на постановените откази за 

образуване на ДП и прекратените ДП през 2009г.; 5.Проверка дейността 

на РП по преписките за непълнолетни; 6.Проверка на посочените дела 

за унищожаване по чл.44 от Наредбата за реда и организирането, 

обработването, експертизата, съхраняването и използването на 

документите от учрежденските архиви на общинските и държавните 

институции, с оглед указаното в т.3.2. от Методическите указания за 

контрол в системата на ПРБ; 7.Текущи проблеми в съответните РП. 

 контролна проверка на дейността на РП-Велинград по разпореждане № 

ОП-54/11.10.2011г. съгласно т.3.2. от Методическите указания за 

контрол в системата на ПРБ. 

 тематична ревизия в РП-Велинград по разпореждане № ОП-

17/15.03.2011г. на окръжен прокурор-Пазарджик в изпълнение на 

№354/09.02.11г.на главния прокурор на РБ относно:1.Практическото 

прилагане в дейността на РП на Инструкция за поддръжка и използване 

на електронния регистър на лица с неприключени наказателни 

производства на главния прокурор на РБ и Инструкция за 

взаимодействието между ПРБ и МВР при разследване на две и повече 

ДП, образувани и водени срещу едно и също лице; 2.Организация и 

контрол, прилагани от административните ръководители на РП по 

изпълнение на двете инструкции; 3.Конкретни действия на прокурорите 

от РП за окончателното приключване на ДП срещу лица с две и повече 

неприключени наказателни производства към 01.03.2011г. – срочност, 

мерки за неотклонение, ефективност на прокурорския надзор след 

влизането в сила на двете Инструкции. 

 тематична проверка по разпореждане № ОП-62/07.11.2011г. на окръжен 

прокурор-Пазарджик на преписките и ДП, водени за престъпления по 

чл.234 от НК и приключили с постановления за отказ да се образува 

ДП, респ.постановления за прекратяване на ДП. 

 комплексна ревизия на дейността на РП през 2010г. по разпореждане № 

ОП-34/26.05.2011г. на окръжен прокурор-Пазарджик. 

  След получаване на докладите от извършените проверки са 

организирани съвещания за разглеждането им, на които са обсъдени 

препоръките и набелязани конкретни мерки за отстраняване на 

констатираните пропуски. 

   Резултатите от посочените по-горе проверки бяха представени на 

проверяващия екип на ИВСС. 

   Следва да се отбележи, че в докладите от комплексните ревизии, 

извършени от ОП-Пазарджик на РП-Велинград, са коментирани  и 

направените  от ИВСС  при предходната планова проверка през 2009г. 
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констатации, както и тяхното реално изпълнение. Установи се сходство 

между констатираните пропуски в работата на прокуратурата от  

проверяващите екипи на ИВСС и ОП-Пазарджик.  

 

         Административната дейност на РП-Велинград е на добро ниво. 

Районният прокурор осъществява контрол върху дейността на прокурорите 

и служителите. Деловодните книги и регистри се водят редовно и съгласно 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България и съответните 

указания на Върховна касационна прокуратура. Записите в тях се извършват 

редовно и правилно. Веществените доказателства се описват, съхраняват и 

предават съгласно въведените правила с ПОДАПРБ. 

 

         ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

         През  2011г. прокурорите в Районна прокуратура Велинград са работили 

общо по 879 преписки. От тях, от предходната година са останали 108, а 

новообразуваните са 771.  

         За 2010г. общият брой преписки е бил 872, а за 2009г. общият брой 

преписки е бил 736.  

         Констатира се тенденция към  увеличаване  броя преписки в РП 

Велинград, по които са работили прокурорите през проверявания период.  

         Срочността на постановяване на прокурорските актове  през 2011г. е 

както следва: 

         - до 3 дни – 158 ; 

         - до 1 месец – 645 ; 

         - над 1 месец – няма; 

         От общия брой преписки за 2011г. – 879, са решени 803, от които: 

- откази за образуване на досъдебно производство, включително 

след извършени предварителни проверки – 292 ;  

- новообразувани досъдебни производства от прокурор, 

включително след извършени предварителни проверки  – 365 ; 

- прекратени с резолюция – 4; 

- изпратени по компетентност на друга прокуратура – 44.; 

         През 2011г. общо 405 преписки са изпратени на компетентния орган за 

извършване на предварителна проверка. 

         По възложените за предварителна проверка преписки срочността на 

възложените предварителни проверки е както следва: 

- в срок до 2 месеца – 337; 
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- в удължения от прокурора срок до 6 месеца – 0; 

- над 6 месеца – 0; 

         Преписки, върнати след извършена предварителна проверка /чл. 9, ал. 

3, т. 2 от Инструкция № И 89/10.03.2011 г./ - общ брой  378. 

         Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка през 2011г. – няма.  

         Останали нерешени преписки в края на 2011 г. от образуваните преди 

31.12.2010 г. – няма такива. 

         С оглед необходимостта от привеждане на практиката в РП-Велинград и 

РУП – Велинград в съответствие с изискванията и съдържанието на новата 

Инструкция за провеждане на предварителни проверки, издадена от главния 

прокурор на Република България и министъра на вътрешните работи 

(ИППП), както и с цел унифициране на работата по преписките, 

административният ръководител на РП-Велинград е издал разпореждане №  

№ 4/28.04.2011г. Копие от разпореждането е изпратено и на началника на 

РУП-Велинград със задължение да го сведе до знанието на служителите в 

управлението, както и да следи за стриктното му спазване.  

         С оглед подобряване организацията и взаимодействието при работата по 

преписките, независимо от приемането на ИППП, е продължена наложената 

пред 2010г. и 2009г. трайна практика на периодични доклади по хода на 

преписките от органите, натоварени с извършването на предварителни 

проверки по преписките, провеждането на периодични срещи с органите, 

извършващи проверката с оглед своевременното им докладване и избягване 

на евентуално връщане за извършване на допълнителна проверка. 

 

          На случаен принцип бяха проверени преписки, като движението им се 

проследи по входящия дневник, дневника за предварителните проверки и 

куриерския дневник. 

 

          Преписки, прекратени с резолюция съгласно чл. 8 от Инструкция 

№ И 89/10.03.2011 г., в случаите на чл. 4:           
          Бяха проверени всички преписки, прекратени с резолюция през 2011г., 

които са четири на брой: 

          Пр.пр.№ 1436/2011г. наблюдаващ прокурор Асен Василев 

          Пр.пр.1294/2011, наблюдаващ прокурор Асен Василев 

          Пр.пр.№ 163/2011г., наблюдаващ прокурор  Асен Василев 

          Пр.пр.№ 1635/2010г.наблюдаващ прокурор Асен Василев 

          Преписките са решени в срок, с писмо е разпоредено извършване на 

проверка по една от тях, изпращани  са напомнителни писма до органите, 

извършващи проверката. Прави впечатление, че в резолюцията  на прокурора 
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по пр.пр.№1436/2011г.  липсва разпореждане за прекратяване на преписката.  

В една от тях /пр.пр.163/2011г/ е посочено, че резолюцията подлежи на 

обжалване пред ОП-Пазарджик. Резолюциите са съобщавани на лицата, 

подали жалби/молби до прокуратурата. Уведомленията се проследиха и по 

куриерския дневник.  

         Установи се, че по всичките четири преписки още на следващия ден с 

обикновена поща са изпращани копия от резолюциите, което 

обстоятелство се потвърждава с  поставеното в дневника пощенско 

клеймо с дата. 

 

Преписки, приключили с постановление за отказ от образуване на 

досъдебно производство за  2010г.: 

          Пр.пр.№ 324/2006г. Преписката е постъпила в РП-Велинград на 

31.05.2006г след извършена проверка. С резолюция от 30.06.2006г. прокурор 

Асен Василев е прекратил преписката като е приел, че същата е водена за 

деяние, за което има висящо наказателно производство, което следва да се 

внесе с обвинителен акт. С постановление от 18.06.2010г. ОП-Пазарджик е 

отменила резолюцията на прокурор Василев като е разпоредила, след 

постановяване на надлежен прокурорски акт, преписката да се изпрати на ОП 

за инстанционен контрол. С постановление от 23.07.2010г. прокурор Илиев е 

възложил издвършване на предварителна проверка. Преписката е върната в 

РП-Велинград на 30.08.2010г. с извършена проверка. С постановление от 

14.09.2010г. прокурор Василев е отказал да образува досъдебно производство 

и е прекратил преписката. Няма данни същата да е изпращана в ОП за 

осъществяване на инстанционен контрол съгласно разпореждането от 

18.06.2010г. на зам. окръжен прокурор Таня Мадина. 

         Пр.пр.№ 1085/2010г., наблюдаващ прокурор Малинова. Жалбата е 

постъпила в РП-Велинград на 10.08.22010г. С постановление от 24.08.2010г. е 

възложено извършване на предварителна проверка на органите на РУ на 

МВР-Велинград. Определен е срок за извършване на проверката – 30 дни, 

като в постановлението са дадени подробни указания. Преписката е 

постъпила в РП на 01.11.2010г. С постановление от 1.12.2010г. е отказано 

образуване на ДП. Препис от постановлението е изпратен на жалбоподателя и 

на лицето, срещу, което е извършвана проверката. При проследяване в 

разносната книга се установи, че преписите са изпратени на лицата на 

02.12.2010г. 

         Пр.пр.№ 806/2010г., наблюдаващ прокурор Илиев. Жалбата е 

постъпила в РП-Велинград на 14.06.2010г. С постановление от 15.06.2010г. е 

възложено извършване на предварителна проверка на органите на РУ на 

МВР-Велинград. Определен е срок за извършване на проверката – 30 дни, 
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като в постановлението са дадени подробни указания. Преписката е 

постъпила в РП на 15.07.2010г. С постановление от 6.08.2010г. е отказано 

образуване на ДП. Препис от постановлението е изпратен на жалбоподателя и 

на лицето, срещу което е извършвана проверката.      

        Пр.пр.№ 1467/2009г., наблюдаващ прокурор Палавеев. Жалбата е 

постъпила в РП-Велинград на 13.11.2009г. С постановление от 14.11.2009г. е 

възложено извършване на предварителна проверка на органите на РУ на 

МВР-Велинград. Определен е срок за извършване на проверката – 30 дни, 

като в постановлението са дадени подробни указания. Преписката е 

постъпила в РП на 22.12.2009. С постановление от 20.01.2010г.  е отказано 

образуване на ДП. Препис от постановлението е изпратен на жалбоподателя и 

на лицето, срещу което е извършвана проверката.      

         Пр.пр.№ 359/2010г., наблюдаващ прокурор Илиев. Жалбата е 

постъпила в РП-Велинград на 22.03.2010г. С постановление от 30.03.2010г. е 

възложено извършване на предварителна проверка на органите на РУ на 

МВР-Велинград. Определен е срок за извършване на проверката – 30 дни, 

като в постановлението са дадени подробни указания. Преписката е 

постъпила в РП на 27.04.2010г. С постановление от 26.05.2010г. е възложена 

допълнителна проверка по преписката  и е  определен срок от 10 дни. С 

писмо от 08.06.2010г. преписката е върната в РП с искане за удължаване на 

срока на проверката. С писмо от 10.06.2010г. на и.ф. районен прокурор 

Малинова срокът на проверката е удължен с 30 дни. Преписката е получена в 

РП на 25.06.2010г. с извършена проверка. С постановление от 23.07.2010г.  е 

отказано образуване на ДП. Препис от постановлението е изпратен на 

жалбоподателя и на лицето, срещу което е извършвана проверката.  

 

Бяха проверени още: 

 

Пр.пр.№ 661/2010г., прокурор Асен Василев 

Пр.пр. № 189/2010г., прокурор Асен Василев 

Пр.пр.№ 235/2010г.,прокурор Асен Василев 

Пр.пр.№ 1193/2010г., прокурор Асен Василев 

Пр.пр.№ 1301/2010г., прокурор Елена Малинова 

Пр.пр.№ 1105/2010г., прокурор Елена Малинова 

Пр.пр.№ 63/2010г., прокурор Елена Малинова 

Пр.пр.№ 1547/2009г., прокурор Елена Малинова 

Пр.пр.№ 991/2010г., прокурор Атанас Илиев 

Пр.пр.№ 810/2010г., прокурор Атанас Илиев 

Пр.пр.№ 629/2010г., прокурор Атанас Илиев 
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При извършване на плановата проверка в ОП-Пазарджик през 

настоящата 2012г. бе проверена  пр.пр.№ 231/2011г. по описа на ОП-

Пазарджик. Установи се, че преписката многократно е препращана по 

компетентност между двете прокуратури – РП-Велинград и ОП-Пазарджик.  

Това наложи  движението на преписката да бъде проследено и в РП-

Велинград. Установи се следното:   

         Пр.пр.№ 1674/2010г. по описа на РП-Велинград. На 22.12.2010г. в РП-

Велинград е постъпил сигнал от Община Ракитово, обл.Пазарджик. 

Образувана е пр.пр.№ 1674/2010г. С постановление от 24.01.2011г. прокурор 

Малинова е изпратила по компетентност на ОП-Пазарджик материалите по 

преписката.  

         С постановление от 28.01.2011г. по пр.пр.№ 231/2011г. по описа на ОП-

Пазарджик прокурор Панков е разпоредил преписката да се върне на РП-

Велинград по компетентност, на разпореждане.  

         С постановление от 11.05.2011г. по пр.пр.1674/2010г. прокурор 

Малинова от РП-Велинград е постановила преписката да се изпрати по 

компетентност на ОП-Пазарджик, тъй като при извършената предварителна 

проверка от РУП-Велинград има събрани данни за евентуално извършено 

престъпление по чл.219 НК.  

         С постановление от  19.05.2011г. прокурор Панков от ОП - Пазарджик е 

отказал да образува досъдебно производство и е прекратил преписката, като е 

разпоредил преписката да се върне на РП-Велинград „по принадлежност”.   

По повод жалба срещу постановлението за прекратяване от Община 

Ракитово  в АП-Пловдив е образувана инстанционна преписка № 2286/2011г. 

С постановление от 29.07.2011г. прокурор Ясенка Шигарминова е отменила 

постановлението на ОП-Пазарджик като е разпоредила ОП-Пазарджик да 

изпълни дадените в постановлението указания, след което да реши 

преписката по същество с мотивиран прокурорски акт.  

С  писмо от  03.08.2011г. прокурор  Панков е разпоредил  на РУП-

Велинград „да изпълни указанията от постановлението на АП-Пловдив – 

вж.лист 2 от постановлението”. Определен е срок за извършване на 

проверката – 60 дни. Към писмото не е приложено постановлението на АП, 

което следва да се изпълни. Това е наложило с писмо от 24.08.2011г. 

началникът на РУП-Велинград да уведоми ОП, че не може да изпълни 

указанието, тъй като след запознаване с материалите по преписката е 

констатирана липсата на постановлението на АП-Пловдив. С писмо от 

07.09.2011г. прокурор Панков е изпратил постановлението на АП в РУП-

Велинград. Преписката е постъпила в ОП след извършена проверка на 

06.10.2011г. С постановление от 10.10.2011г. прокурор Панков е изпратил 
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материалите на РП-Велинград, по компетентност, с оглед данни за извършено 

престъпление по чл.201 и чл.202 от НК. 

С постановление от 14.11.2011г. прокурор Елена Малинова е 

образувала досъдебно производство срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.201 от НК. Дадени са подробни указания по 

разследването. На 04.01.2012г. е изготвено предложение от разследващия 

полицай за удължаване срока на разследване с 2 месеца, считано от 

14.01.2012г. С писмо от 09.01.2012г. искането е уважено от районния 

прокурор Елена Малинова. На 13.02.2012г. е направено привличане на 

обвиняем. На 13.02.2012г. прокурор Елена Малинова  е съставила протокол, 

че всички действия по разследването са извършени, делото е докладвано по 

реда на чл.226,ал.1 от НК и че следва да се пристъпи към предявяване 

материалите по разследването. На 20.03.2012г. прокурор Елена Малинова е 

изготвила постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а НК. На 

същата дата делото е внесено в Районен съд – гр.Велинград.  

Вследствие  няколкократното препращане на преписката между 

двете прокуратури, от постъпването на сигнала  за извършено 

престъпление на Община Ракитово в РП-Велинград на 22.12.2010г. до 

внасяне на прокурорски акт в съда на  20.03.2012г. са изтекли 15 месеца, 

като досъдебната фаза на процеса се е развила  в рамките  само на  4 

месеца. 

 

Прокурорските актове по преписките по следствения надзор са 

постановени в рамките на тридесетдневния срок от постъпване на 

преписката в прокуратурата.  

Спазвало се е Указание № 281/08.12.2006г. на главния прокурор на 

РБългария при възлагането, извършването и приключването на проверки по 

преписките(отм.), както и действащата ИППП от 10.03.2011г. 

Преписи от постановленията за отказ от образуване на ДП се 

изпращат както на жалбоподателите, така и на лицата, срещу които се 

води проверката. Изпращането на преписите е в рамките на 1-2 дни от 

постановяване на акта. 

         Изтичането на определения за извършване на възложената проверка 

срок се следи от съдебен деловодител и се докладва своевременно на 

наблюдаващия прокурор. 

          Констатира се, че дадената препоръка от ИВСС при предходната 

планова проверка на РП-Велинград през 2009г. за засилване контрола, 

осъществяван от  прокурорите по възложените от тях  предварителни 

проверки, включително и относно спазването на регламентираните 
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срокове, е породила целения ефект. При настоящата проверка не бяха 

установени нарушения  по  образуването, движението и приключването 

на  преписките. 

 

ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – Велинград, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ. 

 

През 2011г. прокурорите от РП – Велинград са наблюдавали общо 1731  

досъдебни, бързи и незабавни производства,  през 2010г. – общо 976  

Приключени ДП от разследващ орган и решени от прокурор през 2011г. – 

1593, а  през 2010г. – 846. 

          От  наблюдаваните през 2011г. бързи производства 83 са  приключени 

в срока по чл.356, ал.5 от НПК,  9  са приключени в срока по чл.357, ал.1, т.5 

от НПК , и по 22 е постановено разследването да се извърши по общия ред .  

От наблюдаваните през 2011г. незабавни производства 40 са 

приключени в срока по чл.362,ал.5 от НПК, 1 ДП е приключено в срока по 

чл.363,ал.1,т.5 от НПК, по 3 ДП е постановено разследването да се извърши по 

общия ред. 

          От наблюдаваните през 2010г. бързи производства 113 са  приключени 

в срока по чл.356, ал.5 от НПК,  20  са приключени в срока по чл.357, ал.1, т.5 

от НПК, и по 42 е постановено разследването да се извърши по общия ред .  

От наблюдаваните през 2010г. незабавни производства 54 са 

приключени в срока по чл.362,ал.5 от НПК, 6  ДП са приключили в срока по 

чл.363,ал.1,т.5 от НПК, по 8  ДП е постановено разследването да се извърши 

по общия ред. 

Налице е тенденция за намаляване броя на бързите и незабавни 

производства през 2011г.  спрямо 2010г., която следва да бъде преодоляна 

чрез оказване на  непосредствен контрол над разследващите органи от 

дежурните прокурори, като във всички случаи, когато са налице основанията 

на НПК следва да  се започват такива производства. 

Пр.пр.№ 1129/2008г., наблюдаващ прокурор Асен Василев. 
Досъдебното производство е започнато като бързо производство на 

25.09.2008г. с първото действие по разследването – протокол за разпит на 

свидетел – очевидец, за престъпление по чл.235,ал.1 от НК. С постановление 

от 09.10.2008г. производството е преобразувано от бързо в досъдебно по 

общия ред. Прокурор Асен Василев е определелил срок за разследване 2 

месеца. На 03.04.2009г. е внесен обвинителен акт в РС-Велинград. С 

определение от 20.05.2009г. по НОХД № 235/2009г.  производството по 

делото е прекратено и делото е върнато на Районна прокуратура – Велинград 
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за отстраняване на съществени процесуални нарушения. С постановление от 

02.06.2009г. прокурор Асен Василев, на основание чл.242,ал.2 от НПК е 

изпратил досъдебното производство на РПУ- Велинград за „отстраняване на 

посочените в определението  нарушения”,  като е определен срок 20.06.2009г. 

На 11.06.2009г. прокурор Василев е изпратил напомнително писмо до 

началника на РУП-Велинград, тъй като срокът изтича на 20.06.2009г. ДП е 

върнато в прокуратурата на 29.06.2009г. с изпълнени указания и мнение за 

съд. На 30.06.2009г. е внесен в съда нов обвинителен акт. Образувано е 

НОХД № 452/2009г. по описа на Районен съд – Велинград и делото е 

насрочено за 20.11.2009г. На 04.03.2010г. е постановена осъдителна присъда, 

която е обжалвана  от защитата на подсъдимия пред ОС-Пазарджик. Съгласно 

заповед № 59/2009г. на ОП- Пазарджик копие от въззивната жалба, ведно с 

1 бр. разписка срещу постановена присъда № 15/2010г. по НОХД № 

452/2009г. е изпратено на Окръжна прокуратура – Пазарджик. С решение 

от 05.10.2011г. по ВНОХД № 539/2011г. ОС-Пазарджик е отменил присъда № 

15/2010г. и е върнал делото на РП-Велинград за отстраняване на допуснати 

съществени нарушения на процесуалните правила на досъдебната фаза, 

посочени в мотивите. С постановление от 18.11.2011г. на прокурор Асен 

Василев производството е спряно поради ненамиране на обвиняемия на 

търсения адрес. С постановление от 29.11.2011г. производството е 

възобновено.  Уважени са две искания за продължаване срока на разследване. 

Разследването не е приключило ( към момента на проверката от ИВСС). 

 

          През 2011г. са спрени общо 292 НП, от които срещу неизвестен 

извършител 267 , спрени срещу известен извършител – 25.  

През 2010г. са спрени общо 333 НП, от които срещу неизвестен 

извършител 307, спрени срещу известен извършител – 26 .  

 

         На случаен принцип бяха проверени: 

 

         ДП, водени срещу известен извършител, спрени  през  2010г. и 2011г. 

 

         ДП № 766/2010г. по описа на РУП гр.Велинград /пр.пр. № 

1093/2010г. по описа на РП Велинград/. Досъдебното производство е 

образувано срещу известен извършител за престъпление по чл.206 ал.1 от НК 

с постановление от 04.01.2011г. на прокурор Елена Малинова. С 

постановление на наблюдаващия делото прокурор от 13.05.2011г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 

от НПК. В цитираното постановление се съдържа указание към водещия 

разследването на всеки три месеца да се докладват резултатите от издирване. 
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Видно от материалите по делото,относно лицето е проведено щателно местно 

издирване и е постановено принудителното му довеждане. Не се съдържат 

данни същото да е обявено за общодържавно издирване. След спирането на 

производството от прокуратурата не са изисквани справки от 

разследващия орган и не са постъпвали такива относно резултатите от 

издирването.  

         ДП № 904/2010г. по описа на РУП гр.Велинград пр.пр.вх.№ 

1312/2010г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано срещу 

известен извършител за престъпление по чл.209 ал.1 от НК с постановление 

от 16.11.2010г. на прокурор Асен Палавеев.С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор от 31.01.2011г. досъдебното производство е 

спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК.В цитираното 

постановление се съдържа указание към водещия разследването на всеки три 

месеца да се докладват резултатите от издирване.Видно от материалите по 

делото, лицето е обявено за общодържавно издирване.След спирането на 

производството  са изготвяни справки от разследващия орган относно 

резултатите от издирването.  

         ДП № 623/2011г. по описа на РУП гр.Велинград пр.пр.вх.№ 

944/2011г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано срещу 

известен извършител за престъпление по чл.130 ал.1 т.12 вр.чл.63 от НК с 

постановление от 09.09.2011г. на прокурор Елена Малинова.С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор от 27.10.2011г. досъдебното производство 

е спряно на основание чл.244 ал.1 т.3  от НПК.След установяване 

местонахождението на свидетеля,с постановление на РП Велинград от 

03.11.2011г. делото е възобновено.Впоследствие, с  постановление на 

наблюдаващия делото прокурор от 20.12.2011г. досъдебното производство е 

спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК. В цитираното 

постановление се съдържа указание към водещия разследването на всеки три 

месеца да се докладват резултатите от издирване.Видно от материалите по 

делото, лицето е обявено за общодържавно издирване. След спирането на 

производството, от прокуратурата не са изисквани  справки от 

разследващия орган и не са постъпвали такива относно резултатите от 

издирването.  

         ДП № 661/2011г.  по описа на РУП гр.Велинград, пр.пр.вх.№ 

1038/2011г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано срещу 

известен извършител за престъпление по чл.129 ал.1 от НК с постановление 

от 01.09.2011г. на прокурор Асен Палавеев.С постановление на окръжния 

прокурор на гр.Пазарджик от 07.10.2011г. разследването е възложено на ОСС 

Пазарджик.С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 

08.11.2011г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 



 

 

18 

вр.чл.25 т.2 от НПК.В цитираното постановление се съдържат изчерпателни 

указания какви оперативно-издирвателни мероприятия следва да проведат 

разследващите,като на всеки три месеца се указва да се докладват резултатите 

от издирване.Видно от материалите по делото, лицето е обявено за 

общодържавно издирване. След спирането на производството от 

прокуратурата не са изисквани  справки от разследващия орган и не са 

постъпвали такива относно резултатите от издирването.  

         ДП № 316/2011г. по описа на РУП гр.Велинград пр.пр.вх.№ 

573/2011г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано срещу 

известен извършител за престъпление по чл.129 ал.1 от НК с постановление 

от 17.05.2011г. на прокурор Асен Палавеев.С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор от 21.07.2011г. досъдебното производство е 

спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК. В цитираното 

постановление се съдържат изчерпателни указания какви оперативно-

издирвателни мероприятия следва да проведат разследващите,като на всеки 

три месеца се указва да се докладват резултатите от издирване.Видно от 

материалите по делото, лицето е обявено за общодържавно издирване. След 

спирането на производството от прокуратурата не са изисквани  справки 

от разследващия орган и не са постъпвали такива относно резултатите от 

издирването.  

         ДП № 968/2009г. по описа на РУП гр.Велинград пр.пр.вх.№ 

1616/2009г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано срещу 

известен извършител за престъпление по чл.206 ал.1 от НК,с постановление 

от 08.01.2010г. на прокурор Атанас Илиев.С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор от 30.03.2010г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК,след като извършителя на 

деянието е бил обявен за ОДИ. В цитираното постановление се съдържат 

указания за провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия,като на 

всеки три месеца се указва да се докладват резултатите от издирване.На 

15.05.2010г. лицето е намерено и делото е възобновено.С постановление от 

28.01.2010г. пр.пр.1616/2009г. е обединена с пр.пр.1593/2009г. на РП 

Велинград.За последен път досъдебното производство е спряно на 

04.11.2010г. на основание 244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК .В 

постановлението на РП Велинград се съдържа указание към разследващия 

орган в едноседмичен срок лицето да бъде обявено за общодържавно 

издирване ,като копие от телеграмата бъде изпратена за присъединяване 

към досъдебното производство.Видно от материалите по делото,това не е 

сторено ,като след спирането на производството  не са изисквани и не са 

изготвяни справки от разследващия орган относно резултатите от 

издирването. 
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         ДП № 231/2011г. по описа на РУП гр.Велинград пр.пр.вх.№ 

320/2011г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано срещу 

известен извършител за престъпление по чл.159б ал.1 от НК с 

постановление от 02.05.2011г. на прокурор Асен Василев.С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор от 06.07.2011г. досъдебното производство е 

спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК.Лицето не е било 

обявено за общодържавно издирване.В цитираното постановление се съдържа 

указание към водещия разследването всеки месец да се докладват резултатите 

от издирването.Видно от материалите по делото, с докладна записка от  

02.12.2011г. на разследващия орган, РП Велинград е уведомена,че лицето е 

било задържано  в РУП Велинград на 17.10.2011г.  с полицейска заповед и на 

същия са били снети писмени обяснения по случая. Въпреки установяване на 

лицето, наблюдаващият делото прокурор Василев не e предприел никакви 

действия, като  делото не е възобновено и към момента на извършване на 

проверката. Лицето, срещу което е образувано досъдебното производство 

за престъпление по чл.159б ал.1 от НК /деяние с изключително висока 

степен на обществена опасност/, продължава да не е обявено за 

общодържавно издирване.След дата 02.12.2011г. в материалите по делото  

не се съдържат каквито и да било указания към разследващия орган в тази 

посока и не са  изисквани справки! 

         На 02.04.2012г. в Инспектората към ВСС е постъпила справка, изготвена 

от прокурор Асен Василев относно движението, извършените процесуално-

следствени действия и приключването на цитираното досъдебно 

производство.Видно от нея, делото  е възобновено./Според извършена  

справка в УИС, досъдебното производство е възобновено от РП Велинград на 

28.03.2012г.,като разследването е възложено на СлО - ОП Пазарджик /.    

         ДП № 278/2010г. по описа на РУП гр.Велинград пр.пр.вх.№ 

288/2010г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано срещу 

известен извършител за престъпление по чл.209 ал.1 от НК с постановление 

от 29.03.2010г. на прокурор Асен Василев .С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор от 08.06.2010г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК.В цитираното постановление се 

съдържа указание към водещия разследването  всеки  месец да се докладват 

резултатите от издирване.Видно от материалите по делото, лицето е обявено 

за общодържавно издирване.След спирането на производството са изготвяни 

справки от разследващия орган относно резултатите от издирването.Не 

всички материали по делото са номерирани,липсва  запечатка на същото.  

         ДП № 400/2011г. по описа на РУП гр.Велинград пр.пр.вх.№ 

620/2011г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано срещу 

известен извършител за престъпление по чл.183 ал.1 от НК с постановление 
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от 01.07.2011г. на прокурор Атанас Илиев.С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор от 30.08.2011г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК.Видно от материалите по 

делото, лицето е обявено за общодържавно издирване. След спирането на 

производството от прокуратурата не са изисквани справки от 

разследващия орган и не са постъпвали такива относно резултатите от 

издирването.  

         ДП № 444/2009г. по описа на РУП гр.Велинград пр.пр.вх.№ 

601/2009г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.202 ал.2 т.1 вр.ал.1 т.1 

вр.чл.201 от НК. С постановление на окръжния прокурор на гр.Пазарджик от 

02.10.2009г. разследването е възложено на ОСлО Пазарджик. Наказателното 

производство е било спирано поради неразкриване на неизвестния 

извършител,като по искане на разследващия орган е възобновявано за 

провеждане на процесуално-следствени действия.Извършителят на деянието 

е бил разкрит.За последен път делото е спряно с постановление на 

наблюдаващия делото прокурор Илиев от 28.01.2011г.,на основание чл.244 

ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК.В цитираното постановление се съдържа указание 

към водещия разследването на   всеки  три месеца да се докладват 

резултатите от издирване.Видно от материалите по делото, лицето е обявено 

за общодържавно издирване.След спирането на производството са изготвяни 

справки от разследващия орган относно резултатите от издирването. 
 

          Общото впечатление от извършената проверка на срени досъдебни 

производства е, че делата се спират на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 

т.2 от НПК преди лицата да бъдат обявени за издирване,като 

наблюдаващите прокурори  указват  това да бъде изпълнено от 

разследващия орган след спиране на производството.По някои от делата 

ненамерените лица изобщо не са обявявани за общодържавно издирване.Не 

се изискват  справки от разследващите органи за резултатите от 

издирването.При положение че спрените дела срещу ИИ се намират при 

прокурорите съобразно задължителните указания на ПРБ,тези справки се 

явяват както форма за упражняване контрол на изпълнението,така  и за 

надзор за приключване на производствата в разумни срокове. 

С оглед установеното следва да се отправи препоръка към 

административния ръководител на РП Велинград да предприеме мерки 

от организационен характер наблюдаващите прокурори да 

постановяват спиране на досъдебното производство само ако са 

извършени всички действия по разследването и след като лицата са 

обявени за издирване. Да се изискват  справки от разследващите органи 
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за резултатите от издирването, които да се прилагат към досъдебното 

производство.  

          

        Досъдебните производства , спрени на основание чл. 244 ал. 1 т. 3 от 

НПК се възобновяват преди да изтече едногодишния срок, съобразно 

разпоредбата на чл. 244 ал. 8 от НПК.  

        В хода на проверката на ОСлО Пазарджик се установи ,че спряно на 

основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК досъдебно производство № 105/2010г.   по 

описа на ОСлО Пазарджик, пр.пр.1190/2010г. на РП-Велинград е изпратени в 

ОСлО при ОП Пазарджик в нарушение на чл.245 ал.1 от НПК, Указание на 

ВКП Изх.№ И-55/14.02.08г., коригирано  с писмо Изх.№ И-55/01.04.08г.  и  

допълнено от Указание № И-55/20.03.2009г. и заповед на главния прокурор № 

ЛС – 103/21.01.2010г  

  

              

          Прекратени НП през 2011г. общо 1087, обжалвани пред съда 22, от тях 

отменени 12, обжалвани пред по –горестоящите прокуратури 3 – отменено 1, 

служебно отменени от по – горестоящите прокуратури – 5.  

          Прекратени поради изтекла давност 822. 

 

          Прекратени НП през 2010г. общо 265, обжалвани пред съда 9, от тях 

отменени 5, обжалвани пред по –горестоящите прокуратури 2 – отменено 1, 

служебно отменени от по – горестоящите прокуратури – няма.  

          Прекратени поради изтекла давност 31. 

 

Прави впечатление относително високият дял на отменени 

постановления за прекратяване на наказателното производство през 

проверявания период. 

Броят на прекратените ДП поради изтекла давност през 2011г. е 

много по-голям  в сравнение с този през 2010г. По всяка вероятност  това се 

дължи на  изпълнение  на  препоръка от ОП-Пазарджик, дадена в Доклад от 

20.12.2010г. за проверка състоянието на ДП, по които давността за 

наказателно преследване  изтича до края на 2010г. 

 

През 2011г. са възобновени общо 65 бр. наказателни производства, а 

през 2010г – 75 бр.  

          През 2011г. са изготвени 54 предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока за 

разследване, които изцяло са уважени, а през 2010г. – 66, също изцяло 

уважени. 
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През 2011г.  не са правени  искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследване до  административния ръководител на 

по- горестоящата прокуратура., през 2010г. са направени  25 искания. 

Направени искания за продължаване на срока за разследване до 

Главния прокурор на РБългария - няма. 

 

          На случаен принцип бяха проверени : 

 

          Прекратени ДП през 2010г. и  2011г.  

 

         Прокурор Елена Малинова: ДП № 465/2011г. по описа на РУП  

гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 391/2011г. на РП Велинград, ДП № 619/2011г. по 

описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 952/2011г. на РП Велинград,ДП № 

136/2011г. по описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 211/2011г. на РП 

Велинград.Постановленията за прекратяване са изготвени в срок ,посочени 

са изчерпателно събраните доказателства и са изяснени всички 

обстоятелства по делото. 

         Прокурор Асен Василев: ДП № 493/2010г. по описа на РУП  

гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 477/2010г. на РП Велинград, ДП № 1025/2010г. по 

описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 1595/2010г. на РП Велинград,ДП № 

963/2009г. по описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 1536/2009г. на РП 

Велинград.Постановленията за прекратяване са добре обосновани и 

мотивирани. 

         Прокурор Асен Палавеев: ДП № 1023/2010г. по описа на РУП  

гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 1466/2010г. на РП Велинград, ДП № 227/2011г. по 

описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№351/2011г. на РП Велинград,ДП № 

50/2011г. по описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 140/2011г. на РП 

Панагюрище.Постановленията за прекратяване са изготвени в срок 

,посочени са изчерпателно събраните доказателства и са изяснени всички 

обстоятелства по делото. 

         Прокурор Атанас Илиев: ДП № 561/2011г. по описа на РУП  

гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 409/2011г. на РП Велинград, ДП № 441/2011г. по 

описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 656/2011г. на РП Велинград,ДП № 

613/2010г. по описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 744/2010г. на РП 

Панагюрище.Постановленията за прекратяване са изготвени в срок 

,посочени са изчерпателно събраните доказателства и са изяснени всички 

обстоятелства по делото. 

      

         По проверените общо 12 досъдебни производства разследването е 

проведено в разумни срокове.Актовете на прокурорите са добре мотивирани 
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и обосновани ,постановени при изяснена от обективна и субективна страна 

фактическа и правна обстановка.Същите се съобщават на лицата 

съобразно чл.243, ал.3 от НПК, по пощата с обратна разписка.Указва се 

възможността за обжалване пред първоинстанционния съд в 7 –дневен срок 

от получаване на преписа. 

 

         Постановления за прекратяване на ДП, отменени през 2010г. и 

2011г. 

 

         ДП № 1034/2010г. по описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 

1496/2010г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Асен Василев от 01.02.2011г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.131 ал.1 т.12 вр.чл.129 от НК.С 

постановление на наблюдаващия делото прокурор от 08.04.2011г. 

наказателното производство е било прекратено на основание чл.61 от 

НК.След обжалване на постановлението от страна на пострадало лице,с 

определение  на РС Велинград от 26.04.2011г. постановлението за 

прекратяване на наказателното производство е било отменено като 

незаконосъобразно и необосновано. Съдът констатира , че не са посочени 

каквито и да било мотиви в подкрепа на посоченото правно основание в 

постановлението за прекратяване. В същото определение е указано да се 

извършат допълнителни процесуално-следствени действия за изясняване на 

всички обстоятелства по делото.С определение № 244/26.05.2011г. 

Пазарджишкия окръжен съд потвърждава определение № 81/26.04.2011г. на 

РС Велинград.С постановление на прокурор Асен Василев от 21.07.2011г. 

наказателното производство е прекратено за втори път ,този път на основание 

чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК и чл.161 от НК.С определение на 

Велинградския районен съд № 144/15.08.2011г. е потвърдено цитираното 

постановление за прекратяване на наказателното производство като правилно 

и законосъобразно.  

         ДП № 514/2010г. по описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 

711/2010г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Асен Василев от 24.09.2009г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.209 ал.1 от НК.Делото е било спряно на 

07.12.2009г. на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК и впоследствие е 

възобновено на 08.10.2010г.Извършителят на престъплението е бил разкрит и 

е повдигнато обвинение по чл.209 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор от 16.12.2010г. наказателното 

производство е било прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 

от НПК.След обжалване на постановлението от страна на пострадало лице,с 
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определение  на РС Велинград № 1 от 04.01.2011г. постановлението за 

прекратяване на наказателното производство е било отменено като 

незаконосъобразно и необосновано.В същото определение се съдържат 

указания  да се извършат допълнителни процесуално-следствени действия за 

изясняване на всички обстоятелства по делото. С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор от 12.04.2011г. наказателното производство е 

било отново прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от 

НПК,като същото не е обжалвано. 

         ДП № 398/2010г. по описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 

628/2010г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Асен Палавеев от 14.06.2010г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.195 ал.1 т.7 вр.чл.194 ал.1 от НК.Делото е 

било спряно на 07.09.2010г. на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК 

и впоследствие е възобновено на 08.09.2010г.,след като лицето е било 

намерено.С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 07.12.2010г. 

наказателното производство е било прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК и чл.9 ал.2 от НК.След извършена служебна 

проверка ,с постановление на прокурор при ОП Пазарджик от 06.12.2011г. 

постановлението за прекратяване на наказателното производство на РП 

Велинград е било отменено като незаконосъобразно и необосновано.С 

протокол от 13.02.2012г. на РС Велинград е одобрено постигнато 

споразумение между страните и лицето е осъдено. 

         ДП № 217/2011г. по описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 

278/2011г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Асен Палавеев от 05.05.2011г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.323 ал.1 от НК.С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор от 11.08.2011г. наказателното производство е 

било частично прекратено спрямо известния извършител  на основание чл.243 

ал.1 т.2 от НПК.След обжалване на постановлението от страна на пострадало 

лице, с определение  на Районен съд – гр.Велинград от 01.09.2011г. 

постановлението за прекратяване на наказателното производство е било 

отменено.Велинградският районен съд констатира ,че не са извършени 

всички необходими процесуално-следствени действия, които биха могли да 

разкрият обективната истина по делото. С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор от 06.12.2011г. наказателното производство е било отново 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.2 от НПК.Постановлението е 

обжалвано.С определение на Пазарджишкия окръжен съд № 39/26.01.2012г. е 

отменено определението на РС Велинград ЧНД № 2/2012г. и е върнато в 

същия състав за разглеждане жалбата на пострадалото лице като допустима.С 

определение от 03.02.2012г. на Велинградския районен съд постановлението 
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на РП Велинград за прекратяване на наказателното производство е отменено 

за пореден път като постановено при непълнота на доказателствата.  

         ДП № 643/2011г. по описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 

399/2011г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано на 

17.05.2011г. по реда на чл.212 ал.2 от НПК срещу известен извършител за 

престъпление по чл.325 ал.2 вр.ал.1 от НК.С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор Асен Палавеев от 12.08.2011г. наказателното производство е 

било прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.С 

определение на Окръжен съд Пазарджик от 17.10.2011г. е потвърдено  

определение № 154/01.09.2011г. на РС Велинград ,с което е отменено 

постановлението за прекратяване на наказателното производство на РП 

Велинград.В същото определение се съдържат указания  да се извършат 

допълнителни процесуално-следствени действия за изясняване на всички 

обстоятелства по делото, след което да се извърши преценка с оглед промяна 

квалификацията на деянието. С постановление на наблюдаващия делото 

прокурор от 04.01.2012г. наказателното производство е било отново 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК,като същото 

не е обжалвано. 

         ДП № 517/2010г. по описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 

685/2010г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Атанас Илиев от 23.08.2010г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.209 ал.1 от НК.С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор от 27.10.2010г. наказателното производство е 

било прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.След 

обжалване на постановлението от страна на пострадал,с определение  на РС 

Велинград № 271/ 09.11.2010г. постановлението за прекратяване на 

наказателното производство е било потвърдено.С определение на 

Пазарджишкия окръжен съд от 24.01.2011г. е отменено цитираното 

определение на РС Велинград ,както и постановлението на РП Велинград за 

прекратяване на наказателното производство.В същото определение се 

съдържат указания  да се извършат допълнителни процесуално-следствени 

действия за изясняване на всички обстоятелства по делото.С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор от 23.06.2011г. наказателното 

производство е било отново прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 

ал.1 т.1 от НПК.С определение на Велинградския районен съд от 23.06.2011г. 

е отменил цитираното постановление, като се подчертава че същото е 

постановено при непълнота на доказателствата въпреки задължителните 

указания на Пазарджишкия окръжен съд. С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор от 04.11.2011г. наказателното производство е било  
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прекратено за пореден път на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от 

НПК,като същото не е обжалвано. 

         ДП № 1048/2010г. по описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 

1591/2010г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Асен Палавеев от 30.12.2010г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.129 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК.С 

постановление на наблюдаващия делото прокурор от 22.02.2011г. 

наказателното производство е било прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.След обжалване на постановлението от страна на 

пострадало лице,с определение  на РС Велинград от 15.03.2011г. 

постановлението за прекратяване на наказателното производство е било 

отменено .В същото определение се съдържат указания  да се извършат 

допълнителни процесуално-следствени действия за изясняване на всички 

обстоятелства по делото.След проведено допълнително разследване делото е 

приключило със споразумение от 14.09.2011г. 

          ДП № 867/2009г. по описа на РУП  гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 

1319/2010г. на РП Велинград.Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Асен Палавеев от 04.01.2010г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.210 ал.1 т.5 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.26 ал.1  от 

НК.С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 08.03.2010г. 

делото е било спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК до 

намирането на обвиняемия.Досъдебното производство е било възобновено на 

25.08.2010г.С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 

27.10.2010г. наказателното производство е било прекратено на основание 

чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.След обжалване на постановлението 

от страна на пострадало лице,с определение на ОС Пазарджик от 18.01.2011г. 

е отменено определение  на РС Велинград от 10.11.2010г. ,както и 

постановлението на РП Велинград за прекратяване на наказателното 

производство.В същото определение се съдържат указания  да се извършат 

допълнителни процесуално-следствени действия за изясняване на всички 

обстоятелства по делото.С постановление от 01.04.2011г. наказателното 

производство отново е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от 

НПК,след което на 22.08.2010г. е възобновено. С постановление на  прокурор 

Палавеев от 21.09.2011г. наказателното производство повторно е  прекратено 

на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.Постановлението не е 

обжалвано. 

          ДП № 813/2009г. по описа на РУ на МВР-гр.Велинград, пр.пр.№ 

1327/2009г. по описа на РП-Велинград, наблюдаващ прокурор Елена 

Малинова. С постановление от 18.01.2010г. прокурор Малинова е 

прекратила досъдебното производство № 813/2009г. на основание чл.243, 
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ал.1,т.1, вр.чл.24,ал.1,т.9 от НПК. В постановлението изрично е указано копие 

от същото да се изпрати на страните, както  и възможността за обжалване в 7-

дневен срок от получаването му пред Районен съд-Велинград. С 

постановление от 29.03.2010г. прокурор Малинова  е отменила собственото 

си постановление от 18.01.2010г., като е приела, че същото е 

неправилно.Наблюдаващият прокурор е приел, че делото следва да продължи 

срещу лице за престъпление по чл.343,ал.3, предл.4,б. „а”, предл.2 вр.ал.1 

б”б”, вр. чл.342,ал.1 НК. С решение от 12.07.2010г. по АНХД № 245/2010г. 

РС-Велинград е признал  подсъдимия за невиновен. Срещу решението е 

подаден протест от прокурор Малинова на 19.07.2010г.  С решение № 

206/26.10.2010г. по ВНАХД № 580/2010г. Окръжен съд – гр.Пазарджик е 

потвърдил решението на ВРС.  В мотивите към решението е посочено , че в 

съществено нарушение на разпоредбите на НПК „прокурор Малинова с 

постановление от 29.03.2010г. сама е отменила горецитираното 

постановление за прекратяване, след което с постановление от 12.04.2010г. 

е привлякла лицето като обвиняем и на същата дата го е разпитала в това 

му качество, като впоследствие му е предявила и разследването. След тези 

съществени нарушения на процесуалните правила прокурор Малинова е 

внесла  във Велинградския районен съд постановление на 22.04.2010г. с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание  по чл.78 а НК”. 

 

         Видно от справка № 3 ,приложена към акта ,в сравнение с 2010г. през 

2011г. броят на отменените постановления за прекратяване на 

наказателното производство водени срещу известен извършител е  двойно 

по-висок/ общо 6 за 2010г. и общо 13 за 2011г./В актовете за отмяна на съда 

и по-горната прокуратура като основание за отмяна в почти всички случаи 

се сочи ,че постановленията на РП Велинград са постановени при непълнота 

на доказателствата и неизяснена фактическа обстановка.Изтъква се също 

така ,че постановленията са необосновани и незаконосъобразни.По някои от 

делата с отменените постановления за прекратяване на наказателното 

производство впоследствие са постановени осъдителни присъди ,което 

говори за правилност и законосъобразност на актовете на съда и по-

горната прокуратура. 

 

         Намирам за необходимо да се отправи препоръка наблюдаващите 

прокурори да пристъпват към прекратяване на наказателното 

производство след пълно изясняване на фактическата обстановка по 

делото и при наличие на правните основания, регламентирани в НПК.  
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         Спазва се срочността за решаване от прокурора  на досъдебните 

производства в едномесечен срок. Изготвените прокурорски актове отговарят 

на изискванията на НПК. 

 

         Изпълняват се методическите указания на главния прокурор на 

Република България изх.№ 6435/27.06.2011г. за необходимите действия по 

чл.226 от НПК преди предявяване на  разследването,като се съставя надлежен 

протокол.Проверяващият екип констатира ,че се спазва  и разпоредбата на чл. 

219, ал.1 от НПК, като докладите се извършват своевременно. 

        Исканията за удължаване срока на разследване по досъдебните 

производства се правят в съответствие с разпоредбата на чл. 234 от НПК 

 

         През 2011г. и 2010г.  не са внасяни искания в съда за вземане на 

обезпечителни мерки, по реда на  чл.72,ал.1 и чл.73, ал.3 от НПК. 

         През 2011г. няма  наказателни производства взети на специален надзор, 

а през 2010г. – 2 ДП, които бяха проверени: 

 

         ДП № 721/2009г. по описа на РУП гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 

1056/2009г. на РП Велинград. Наказателното производство е образувано от 

прокурор Асен Василев при РП Велинград на 12.11.2009г. срещу известен 

извършител  за престъпление по чл.212 ал.3 вр.чл.212 ал.1 вр.чл.26 от НК. С 

писмо от 08.12.2009г. на прокурор от ВКП и на основание заповеди № 

2184/30.05.2007г. и № ЛС 3202/25.09.2008г. на главния прокурор на 

РБългария, преписката е взета на „Специален надзор” ,отдел VIII 

„Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС”  

при Върховна касационна прокуратура. Досъдебното производство е 

приключило с внасяне на обвинителен акт.Впоследствие съдебното 

производство по НОХД 176/2010г. е прекратено и делото е изпратено по 

подсъдност на ОП Пазарджик. С писмо от 13.05.2010г. на ОП Пазарджик 

делото е изпратено на РП Велинград за изготвяне на постановление за 

частично прекратяване на наказателното производство спрямо известния 

извършител относно  деянието  по чл.212 ал.3 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК и 

изпращане на ОП Пазарджик за продължаване на разследването по чл.248а 

ал.2 вр.ал.1 от НК. Частичното прекратяване е постановено от РП Велинград 

на 01.06.2010г. и делото е изпратено по компетентност на ОП Пазарджик.   

         ДП № 437/2009г. по описа на РУП гр.Велинград,пр.пр.вх.№ 

761/2009г. на РП Велинград. Наказателното производство е образувано от 

прокурор Асен Василев при РП Велинград  на 10.06.2009г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.339 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК. Делото е 

внесено с обвинителен акт в съда на 30.11.2010г. 
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         Делата на специален надзор са  приключени в разумен срок,при напълно 

изяснена фактическа обстановка,като актовете на наблюдаващите  

прокурори  са обосновани и мотивирани.  

 

         Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК за 2011г. са 

извършени общо по 31 ДП, от които 31 ДП са изпратени на разследващ 

полицай, няма  ДП, по които  действията са  извършени от прокурор. За 2010г. 

по 5ДП са извършени действия на основание чл.242,ал.2 от НПК, като ДП са 

изпратени на разследващия орган. 

 

ІV. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

          1.Наказателно-съдебен надзор. 

 

През 2011 г. общо образуваните от съда дела по внесени прокурорски 

актове са 202, от които:  по обвинителни актове  - 122, по споразумения – 54, 

по предложения по чл.78 а от НК - 26. 

През 2010 г. общо образуваните дела по внесени прокурорски актове са 

238, от които: по обвинителни актове- 162, по споразумения – 49, по 

предложения по чл.78 а от НК - 27. 

През 2009 г. общо образуваните дела по внесени прокурорски актове са 

321, от които:  по обвинителни актове – 178, по споразумения – 84, по 

предложения по чл.78 а от НК - 59. 

През 2011г. се наблюдава  намаление на образуваните дела по 

внесените прокурорски актове в съда. Броят на осъдените и санкционирани 

лица по внесените обвинителни актове е 158. Броят на оправданите лица по 

внесените обвинителни актове е 6.  

 

         РЕШЕНИ от съда дела ПО ОБВИНИТЕЛЕН АКТ през 2011г.– общо 

142 решения: 

         -Решения с осъдителни присъди по общия ред  - 47; 

         -Решения  с оправдателни присъди по общия ред – 6, всичките 

протестирани, резултати от протеста – 4 неуважени и 2 неразгледани. 

          -Решения с осъдителни присъди по реда на гл. XXVII от НПК – общо 

11. 

          -Решения с оправдателни присъди по реда на гл. XXVII от НПК през 

2011г. няма.  

          -Решения със споразумение в хода на съдебното следствие са общо 65  
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         На случаен принцип бяха проверени: 

 

         ПД № 147/2010г(пр.пр.№ 1083/2010г. по описа на РП-Велинград, ДП № 

715/2010г. по описа на РУП-Велинград). Делото е постъпило в РП-Велинград 

на 09.11.2010г. Изготвен е обвинителен акт срещу две лица за престъпление 

по чл.235,ал.6, вр.ал.2,вр.ал.1 от НК. Делото е внесено в съда на 12.11.2010г. 

Образувано е НОХД № 598/2010г. по описа на РС-Велинград. При 

проследяване в книгата за обвинителни актове за установи, че в графа № 18 

„осъдени” е отбелязана дата 29.11.2010г. и наложено наказание „пробация”, а 

в графа № 21 „ чл.78а” е отбелязано наказание „глоба в размер на 1000 

лв.”.От приложения към корицата на ПД-то формуляр е видно, че на единия 

от подсъдимите е наложено наказание „пробация”, а другият е освободен от 

наказателна отговорност като му е наложено административно наказание 

глоба в размер на 1000лв. 

          ПД № 18/2010г(пр.пр.№ 1634/2009г. по описа на РП-Велинград, ДП № 

987/2009г. по описа на РУП-Велинград). Делото е постъпило в РП-Велинград 

на 17.02.2010г. Изготвен е обвинителен акт за престъпление по 

чл.343в,ал.2,вр.ал.1 от НК. Делото е внесено в съда на 23.02.2010г. С 

протоколно определение от 22.03.2010г. РС-Велинград е одобрил постигнато 

споразумение, с което лицето се признава за виновно и се задължава да 

изтърпи наказание „лишаване от свобода за срок от 6 месеца”.  На основание 

чл.66,ал.1 от НК изтърпяването на накзанието е отложено за срок от 3 години. 

Препис от протоколното определение е изпратен от съда в РП-Велинград  с 

писмо от 23.03.2010г.  В протоколното определение е отбелязано, че същото е 

влязло в сила на 22.03.2010г. Към ПД-то не е приложен формуляр за начина 

на приключване на делото. 

         ПД № 70/2010г(пр.пр.№ 94/2010г. по описа на РП-Велинград, ДП № 

113/2010г. по описа на РУП-Велинград). Делото е постъпило в РП-Велинград 

на 12.05.2010г. Изготвен е обвинителен акт срещу  едно лице за престъпление 

по чл.183,ал.4 от НК, вр.чл183,ал.1 от НК, вр.чл.28,ал.1 от НК. Делото е 

внесено в съда на 07.06.2010г. Образувано е НОХД № 332/2010г. по описа на 

РС-Велинград. От приложения към корицата на ПД-то формуляр е видно, че 

подсъдимият е осъден на лишаване от свобода за срок от 4 месеца, като на 

основание чл.66,ал.1 от НК изтърпяването на наказанието е отложено за срок 

от 3 години. 

         ПД № 30/2010г(БП № 309/2010г. по описа на РП-Велинград, ДП № 

202/2010г. по описа на РУП-Велинград). Бързото производство е постъпило в 

РП на 17.03.2010г. Изготвен е обвинителен акт срещу две лица. Делото е 

внесено в съда на 19.03.2010г. Образувано е НОХД № 151/2010г. по описа на 
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РС-Велинград. От приложения към корицата на ПД-то формуляр е видно, че  

делото е приключило със споразумение и с двамата подсъдими. 

         ПД № 120/2010г(БП № 1220/2010г. по описа на РП-Велинград, ДП № 

809/2010г. по описа на РУП-Велинград). Бързото производство е постъпило в 

РП на 17.09.2010г. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за 

престъпление по чл.324,ал.1 от НК. Делото е внесено в съда на 20.09.2010г. С 

присъда от 27.09.2010г. съдът е признал подсъдимия за виновен и му е 

наложил наказание глоба.  

         ПД № 31/2010г( пр.пр.1263/2009г. по описа на РП-Велинград, ДП № 

736/2009г. по описа на РУП-Велинград). Делото  е постъпило в РП на 

25.02.2010г. Изготвен е обвинителен акт срещу две лица.  Делото е внесено в 

съда на 19.03.2010г. С присъда № 14 от 07.03.2011г. по НОХД № 687/2010г. 

подсъдимите са признати за виновни. Присъдата е влязла в сила на 

23.03.2011г.  

         Бяха проверени още: ПД № 75/2010г.( пр.пр.№ 466/2010г. по описа на 

РП-велинград, ДП № 380/2010г. по описа на РУП-Велинград); ПД № 

74/2010г.( пр.пр.№ 218/2010г. по описа на РП-Велинград, ДП № 208/2010г. по 

описа на РУП-Велинград); ПД № 151/2010г.( пр.пр.№ 1493/2010г. по описа на 

РП-велинград, БП № 965/2010г. по описа на РУП-Велинград); ПД № 

121/2010г.( пр.пр.№ 1224/2010г. по описа на РП-Велинград, БП № 710/2010г. 

по описа на РУП-Велинград); ПД № 54/2010г.( пр.пр.№ 1464/2009г. по описа 

на РП-Велинград,  № 957/2009г. по описа на РУП-Велинград). 

 

Спазват се законоустановените срокове за внасяне на прокурорските 

актове в съда. Обвинителните актове, като цяло, съдържат реквизитите 

посочени в чл.246 от НПК. Делата се внасят в съда с придружителни писма, 

в които се отразяват и веществените доказателства, които се внасят в 

съда. Не по всички ПД-та формулярите се попълнени, но там където няма 

формуляри, се прилага препис от съдебния акт. Отразяването в книгата на 

обвинителните актове е точно и пълно. В книгата за обвинителни актове се 

проследи и движението на делата за 2011г. Не се констатира забавяне при 

произнасянията на прокурора извън едномесечния срок. Бързите 

производство се внасят в съда до 3-4 дни след постъпванвето им в 

прокуратурата, а незабавните – още същия ден. 

 

         Одобрените споразумения ( чл.381 НК) за 2011г. са 53. Има 1 (едно) 

неодобрено и върнато на прокуратурата споразумение. Броят на осъдените и 

санкционирани лица по внесените споразумения е 60. 
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На случаен принцип бяха проверени споразумения, сключени през 2010 

и 2011г. 

ПД № 46/2011г.( пр.пр.№1007/2011г., ДП № 653/2011г. по описа на 

РУП-Велинград). ДП  е постъпило в РП на 14.10.2011г. На 18.10.2011г. е 

изготвено споразумение между прокуратурата и защитника на обвиняемия, 

което на същата дата е внесено в съда. На корицата на ПД-то е отбелязано, че  

с протоколно определение от  24.10.2011г. по НОХД № 512/2011г.по описа на 

РС-Велинград е одобрено постигнатото споразумение.  

ПД № 37/2011г.( пр.пр.№948/2011г., НП № 610/2011г. по описа на РУП-

Велинград). НП  е постъпило в РП на 28.07.2011г. На същата дата е изготвено 

споразумение между прокуратурата и защитника на обвиняемия, което на 

същата дата е внесено в съда.  Към ПД-то е приложен незаверен препис от 

протоколно определение от 28.07.2011г. по НОХД № 371/2011г. по описа на 

РС-Велинград, с което е одобрено постигнатото споразумение.  

ПД № 1/2011г.( пр.пр.№197/1998г., сл.д. № 45 - II/1998г. по описа на 

ОСлО-гр.Пазарджик). ДП  е постъпило в РП на 15.12.2010г. На 12.01.2011г. е 

изготвено споразумение между прокуратурата и защитниците  на 

обвиняемите, което на същата дата е внесено в съда.  С  протоколно 

определение от  12.01.2011г. по НОХД № 11/2011г. по описа на РС-Велинград 

е одобрено постигнатото споразумение. Същото е влязло в сила на 

12.01.2011г.  

ПД № 21/2010г.( пр.пр.№375/2010г., ДП № 238/2010г. по описа на РУП-

Велинград). ДП  е постъпило в РП на 21.04.2010г. На 30.04.2010г. е изготвено 

споразумение между прокуратурата и защитника на обвиняемия, което на 

същата дата е внесено в съда. С протоколно определение от 30.04.2010г. по 

НОХД № 261/201г. по описа на РС-Велинград е одобрено постигнатото 

споразумение.  

ПД № 7/2010г.( пр.пр.№175/2010г., БП № 107/2010г. по описа на РУП-

Велинград). БП  е постъпило в РП на 24.02.2010г. На 25.02.2010г. е изготвено 

споразумение между прокуратурата и защитника на обвиняемия, което на 

същата дата е внесено в съда. С протоколно определение от 01.03.2010г. по 

НОХД № 112/201г. по описа на РС-Велинград е одобрено постигнатото 

споразумение.  

ПД № 8/2010г.( пр.пр.№1308/2009г., ДП № 807/2009г. по описа на РУП-

Велинград). ДП  е постъпило в РП на 09.02.2010г. На 04.03.2010г. е изготвено 

споразумение между прокуратурата и защитника на обвиняемия, което на 

05.03.2010г. е внесено в съда. С протоколно определение от 15.03.2010г. по 

НОХД № 127/2010г. по описа на РС-Велинград е одобрено постигнатото 

споразумение.  
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ПД № 15/2010г.( пр.пр.№377/2010г., БП № 232/2010г. по описа на РУП-

Велинград). БП  е постъпило в РП на 01.04.2010г. На същата дата е изготвено 

споразумение между прокуратурата и защитника на обвиняемия и е внесено в 

съда. С протоколно определение от 01.04.2010г. по НОХД № 211/2010г. по 

описа на РС-Велинград е одобрено постигнатото споразумение.  

         Бяха проверени още: ПД № 33/2010г.( пр.пр.№ 966/2010г., ДП № 

664/2010г. по описа на РУП-Велинград); ПД № 48/2010г.( пр.пр.№ 

1605/2010г., НП № 1031/2010г. по описа на РУП-Велинград) – постъпило е в 

РП на 08.12.2010г. На същата е изготвено споразумение, внесено е в съда и 

одобрено с протоколно определение по НОХД № 652/2010г. по описа на РС-

Велинград;  ПД № 40/2010г. ( пр.пр.№1076/2010г., ДП № 690/2010г. по описа 

на РУП-Велинград); 

 

         Споразуменията се изготвят в рамките на едномесечния срок след 

постъпване на делото в прокуратурата. По прокурорските дела се прилагат 

преписи от протоколните определенията на съда  за одобряване на 

споразуменията. Едно от внесените през 2011г. споразумения е върнато от 

съда, но същото отново е внесено и е одобрено. В книгата за 

споразуменията записванията кореспондират с материалите по 

прокурорските дела. 

 

През 2010г. общо внесените в съда предложения по реда на чл.375 от 

НПК за освобождаване от наказателна отговорнст с налагане на 

административно наказание при уловията на чл.78а НК са общо 27. От 

тях 24 са уважени. През 2010г.  по  3 от внесените в  съда предложения лицата 

са оправдани, а 1  предложение е върнато от съда. 

Решенията по внесените постановления през 2011г. за освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание общо 

са 29.  За 2011г. няма оправдани лица по внесени в съда предложения по 

чл.78а НК, както прекратени и върнати от съда предложения. Броят на 

лицата с наложено административно наказание по внесените постановления 

по чл.78а от НК е 29.  

Налице е положителна тенденция  за подобряване качеството на 

внесените предложения от прокуратурата по  реда на чл.375 от НПК през 

2011г. 

 

         На случаен принцип бяха проверени: 

 

         Пр.пр.№ 241/2010г по описа на РП-Велинград ( БП № 143/2010г. по 

описа на РУ на МВР-Велинград). Бързото производство е постъпило в РП 
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на 05.03.2010г. На 08.03.2010г. делото заедно с постановление на прокурора с 

предложение за освобождаване от  наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл.78 а НК е внесено в съда. С решение от 

12.04.2010г. по НАХД № 137/2010г. обвиняемият е признат за виновен, 

освободен е от наказателна отговорност и му е наложено административно 

наказание глоба. 

         Пр.пр.№ 304/2010г по описа на РП-Велинград ( ДП № 197/2010г. по 

описа на РУ на МВР-Велинград). Досъдебното производство е постъпило в 

РП на 23.04.2010г. На 20.05.2010г. делото заедно с постановление на 

прокурора с предложение за освобождаване от  наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл.78 а НК е внесено в съда. С 

решение от 23.06.2010г. по НАХД № 295/2010г. обвиняемият е признат за 

виновен, освободен е от наказателна отговорност и му е наложено 

административно наказание глоба. 

         Пр.пр.№ 121/2010г по описа на РП-Велинград ( ДП № 86/2010г. по 

описа на РУ на МВР-Велинград). Досъдебното производство е постъпило в 

РП на 29.03.2010г. На 30.04.2010г. делото заедно с постановление на 

прокурора с предложение за освобождаване от  наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл.78 а НК е внесено в съда. С 

решение от 31.05.2010г. по НАХД № 275/2010г. обвиняемият е признат за 

виновен, освободен е от наказателна отговорност и му е наложено 

административно наказание глоба. 

         Пр.пр.№ 665/2011г.  по описа на РП-Велинград ( ДП № 478/2011г. по 

описа на РУ на МВР-Велинград). Досъдебното производство е постъпило в 

РП на 29.08.2011г. На 14.09.2011г. делото заедно с постановление на 

прокурора с предложение за освобождаване от  наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл.78 а НК е внесено в съда. С 

решение от 31.10.2011г. по НАХД № 439/2011г. обвиняемият е признат за 

виновен, освободен е от наказателна отговорност и му е наложено 

административно наказание глоба. 

         Бяха проверени още: Пр.пр.№ 559/2011г.  по описа на РП-Велинград ( 

ДП № 347/2011г. по описа на РУ на МВР-Велинград); Пр.пр.№ 629/2011г.  по 

описа на РП-Велинград ( ДП № 392/2011г. по описа на РУ на МВР-

Велинград); Пр.пр.№ 324/2011г.  по описа на РП-Велинград ( ДП № 

207/2011г. по описа на РУ на МВР-Велинград); Пр.пр.№ 90/2011г.  по описа 

на РП-Велинград ( ДП №125/2011г. по описа на РУ на МВР-Велинград); 

Пр.пр.№ 705/2011г.  по описа на РП-Велинград ( ДП № 533/2011г. по описа 

на РУ на МВР-Велинград).  

         Проверени бяха и две предложения по чл.78а НК, които са неуважени 

от съда: 
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         Пр.пр.№ 777/2009г по описа на РП-Велинград ( ДП № 440/2009г. по 

описа на РУ на МВР-Велинград). Досъдебното производство е постъпило в 

РП на 13.11.2009г. На 15.12.2009г. делото заедно с постановление на 

прокурора с предложение за освобождаване от  наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл.78 а НК е внесено в съда. С 

решение от 25.01.2010г. по НАХД № 797/2009г. обвиняемият е признат за 

невиновен, и е оправдан по повдигнатото обвинение за извършено 

престъпление по чл.354,в, ал.5, вр.чл.354в,ал.1 от НК, вр.чл.20,ал.1 от НК. 

Срещу решението е подаден протест от прокурор Палавеев  от 26.01.2010г. С 

решение от 18.03.2010г. по ВНАХД № 134/2010г. ОС-Пазарджик е потвърдил 

решението на РС-Велинград. 

         Пр.пр.№ 516/2010г по описа на РП-Велинград ( ДП № 354/2010г. по 

описа на РУ на МВР-Велинград). Досъдебното производство е постъпило в 

РП на 21.09.2010г. На 21.10.2010г. делото заедно с постановление на 

прокурора с предложение за освобождаване от  наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл.78 а НК е внесено в съда. С 

решение от 01.12.2010г. обвиняемият е признат за невиновен, и е оправдан по 

повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.316 от НК. Срещу 

решението е подаден протест от прокурор Илиев от 01.12.2010г. и 

допълнително становище към него от 05.01.2011г.  С решение от 29.06.2011г. 

по ВНАХД № 363/2011г. ОС-Пазарджик е потвърдил решението на РС-

Велинград. 

 

Всички предложения са изготвени от прокурорите в рамките на 

едномесечния срок след получаване на делото в прокуратурата и са внесени в 

съда. Преписките се комплектоват с крайния съдебен акт. Книгата по 

чл.78а от НК е въведена през 2012г., но в нея са попълнени всички данни по 

делата за 2010г. и 2011г. 

 

         През 2011г. са постановени от съда  6 оправдателни присъди по общия 

ред, като  всичките  са протестирани. Резултати от протеста – 4 неуважени и 2 

неразгледани. 

         През 2010г. са постановени от съда  4 оправдателни присъди по общия 

ред, като  3 от тях   са протестирани. Резултати от протеста – 2 неуважени и 1 

уважен.  

         Бяха проверени папките, в които се подреждат протестите – за 2009г., 

2010г., 2011г. година. В тях са класирани протестите и частните протести. 

Част от тях са мотивирани. Други  са бланкетни, тъй като  са изготвени преди 

съдът да е изготвил мотивите към съответните присъди. Не във всички случаи 

се  изготвят допълнителни съображения. 
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         Бе извършена проверка на следните  4  броя прокурорски преписки:  

       

         Пр.пр.№ 186/2010г., наблюдаващ прокурор Елена Малинова – 

липсват допълнителни съображения, протестът не е поддържан от въззивната 

прокуратура.  

         Пр.пр.№ 1327/2009г., наблюдаващ прокурор Елена Малинова – 

липсват допълнителни съображения. Протестът е поддържан.  

         Пр.пр.№ 516/2010г., наблюдаващ прокурор Атанас Илиев – 

изготвени са подробни допълнителни съображения – становище. 

         Пр.пр.№ 1459/2008г., наблюдаващ прокурор Атанас Илиев – 

изготвени са подробни допълнителни съображения – становище. 

 

         Прави впечатление, че в протестите на прокурор Асен Василев в 

повечето случаи се прави едно и също  еднотипно  доказателствено искане  

пред въззивния съд  - „..моля да допуснете повторен разпит на свидетелите 

по делото за установяване на фактическата обстановка, както и да 

допуснете до разпит свидетели, пред които свидетеля/ посочва се името на 

свидетеля/…… е споделил за станалото.” Подобен подход за ангажиране на 

доказателства пред въззивната инстанция едва ли е добра атестация за 

работата  на прокурора. 

           

Върнати от съда дела и оправдателни присъди. 

 

През 2011 г. върнатите от съда дела на прокуратурата са 5, като има и 

едно неодобрено и върнато споразумение. Относителния дялт на върнатите 

дела на прокуратурата спрямо образуваните дела по внесените прокурорски 

актове в съда е 2, 97 %. Четири от делата са върнати с разпореждане на 

съдията – докладчик по чл.249 от НПК и едно е върнато от съдебно заседание 

по чл.288 от НПК. И петте върнати дела са по внесени обвинителни актове.  

През 2010 г. върнатите от съда дела на прокуратурата са 16, като едно 

от делата е върнато два пъти. Относителният дял на върнатите дела на 

прокуратурата спрямо общо образуваните дела по внесените прокурорски 

актове в съда е 6, 72 %. 

През 2009 г. върнатите от съда дела на прокуратурата са 6.  

Относителния дял на върнатите дела на прокуратурата спрямо общо 

внесените прокурорски актове в съда е 1, 90 %. 

През 2011 г. в сравнение с 2010 г. има значително намаление на 

върнатите от съда дела на прокуратурата. Това се дължи  на взетите мерки 

за отстраняване на слабостите, допуснати от прокурорите, а именно, за всяко 
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върнато дело наблюдаващия прокурор изготвя справка.Освен това за всяко 

едно от тях комисия от прокурори разглежда окомплектованите преписки и 

изготвя становище за причините довели до връщането на делото. Периодично 

се провеждат общи събрания на прокурорите в РП – Велинград, на които се 

разглежда и обсъжда всеки отделен случай на върнато дело, приложените 

мотиви на съда, становищата на наблюдаващите прокурори и на комисиите, 

основателно ли е  или не връщането, пропуските и мерките.  

          На 3 месеца се изпращат анализи до ОП-Пазарджик относно причините 

на връщане на делата.  

          Бяха проверени всички върнати през 2011 година дела от съда, общо 5 

броя.  

         Преобладаващи причини, посочени в мотивите на съда за връщане на 

делата са: непредявяване на всички материали от досъдебното производство 

на страните в процеса, нарушено право на защита и несъответствие между 

обстоятелствената част и диспозитива на прокурорския акт. 

 

През 2011 г. оправдателните присъди са 6. И шестте оправдателни 

присъди са по внесен обвинителен акт. Относителния дял на оправдателните 

присъди спрямо решените от съда дела е 2, 66 %. Относителния дял на 

оправдателните присъди спрямо образуваните дела по внесените прокурорски 

актове е 2, 97 %. 

Оправдателните присъди през 2011 г. в сравнение с оправдателните 

присъди през 2010 г. са намалели с 14,29 %. 

Оправдателните присъди през 2010 г. в сравнение с оправдателните 

присъди през 2009 г. са намалели с 50,00 %.  

 Очевидно е, че предприетите мерки за намаляване броя на 

оправдателните присъди са дали резултат. 

          

         2.Организация на дейността по изпълнение на присъдите 
 

         В РП-Велинград изпълнението на присъдите се извършва от 

административния ръководител -районен прокурор Елена Малинова. 

         Приведените присъди в изпълнение през 2011г. са 168. 

         Останали са 2 неприведени присъди – лишаване от права по 

чл.37,ал.1,т.6 и т.7 от НК, т.к. липсват трудови правоотношения.  

         Няма приведени присъди с отложено начало на изпълнение на 

наказанието. 

Книгата за изпълнение на присъдите се проверява и заверява от 

районният прокурор на РП – Велинград веднъж месечно. От записите в нея е 
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видно, че присъдите се привеждат в изпълнение в срок, най –късно на 

следващия ден след получаването им в прокуратурата.  

 

На случаен принцип бяха проверени присъдни преписки като 

движението им се проследи и в книгата за изпълнение на присъдите, както и 

в азбучника на осъдените лица. 

 

Присъдна преписка № 14/2011г. Присъдата е влязла в сила на 

26.01.2011г. Получена е в РП-Велинград на 07.02.2011г. На 08.02.2011г. е 

изпратена за изпълнение до началник Сектор Пътна полиция – ОД МВР – 

гр.Пазарджик. С получено писмо на 19.04.2011г. РП –Велинград е уведомена, 

че присъдата е приведена в изпълнение. С писмо от 20.04.2011г. РП-

Велинград е уведомила РС-Велинград, че присъдата е приведена в 

изпълнение. В книгата за изпълнение на присъдите не е отбелязано на коя 

дата присъдата е влязла в сила. Този пропуск бе установен и при присъдни 

преписки №№ 231/2010г.; 160/2010г.; 97/2010; 145/2010 и 146/2010г. 

Присъдна преписка № 239А/2010г. Присъдата е влязла в сила на 

17.12.2010г. Получена е в РП-Велинград на 28.12.2010г. На 29.12.2010г. е 

изпратена за изпълнение до СРП по делегация. На 10.02.2011г. РП-Велинград 

е поискала СРП да я уведоми дали присъдата е приведена в изпълнение.  Едва 

на 27.05.2011г. СРП е уведомила РП-Велинград, че наложеното наказание е 

изпълнено – обществено порицание. На 01.06.2010г. РП-Велинград е 

уведомила РС-Велинград за изпълнение на наказанието.  

         Присъдна преписка № 192/2010г. Присъдата е влязла в сила на 

29.10.2010г. Получена е в РП-Велинград на 01.11.2010г. На 02.11.2010г. е 

изпратена за изпълнение  на ОС „ИН” – Пазарджик. На 16.11.2010г. РП-

Велинград е уведомена, че присъдата е приведена в изпълнение. На 

17.11.2010г. РП е уведомила РС-Велинград. На 15.09.2011г. РП е уведомена, 

че е приключило изпълнението на наказанието. С писмо от 16.09.2011г. РП е 

уведомила РС.  

 

         Присъдите се получават своевременно в РП-Велинград след влизането 

им в сила и се  изпращат за изпълнение в рамките на един-два дни.  РП-

Велинград своевременно уведомява РС-Велинград за привеждане на 

присъдите в изпълнение, както и за изтърпяване на наложените наказания. 

        Като цяло книгата за изпълнение на присъдите се води добре ( с 

изключение на посочените по-горе пропуски). Отбелязванията в нея 

кореспондират с материалите по присъдните преписки. 

 

3.Гражданско - съдебен надзор. 
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Броят на гражданските дела с участие на прокурор през 2011г. е общо 

134 бр. 
Предявени граждански искове от прокурор няма.          

 

           4.Административно-съдебен надзор 
 

           В РП Велинград дейността по административно-съдебния надзор и 
надзора за законност се осъществява от двама прокурори, натовареността на 
които се определя на случаен принцип съгласно въведената за целта програма 
за случайно разпределение на преписките. 

През 2011г. са получени и образувани общо 50 преписки по надзора за 

законност, от които 5 по инициатива на прокурор и 45  по искане на граждани 

и организации. В края на  периода няма останали неприключени преписки 

при прокурор. 

         Общият брой на проверените от РП Велинград административни актове 

през 2011г. е 648.  

         В хода на извършените проверки са проверени административните 

актове на общинските органи на власт и управление – решения и заповеди по 

ЗМСМА, ЗА, ЗДС, ЗУТ, ЗУО, ЗОС и ЗОП, както и на подзаконови 

нормативни актове – правилници, наредби и инструкции. 

Във връзка с извършените проверки има направени 2 предложения до 

административен орган на основание чл. 145, ал. 1, т. 6 от ЗСВ, като е 

получен отговор от Община Велинград .  

През 2011г. няма подадени протести срещу незаконосъобразни 

административни актове до съда. 

Надзорът за законност над актовете на Общинския съвет  и общинската 

администрация  се осъществява от прокурор  Асен Василев.  

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр. вх.№ 237/03.12.2010г. В нея се съдържат няколко решения на ОС, 

взети по протокол № 65 от 26.11.2010г. Преписката е разпределена на 

07.12.2010г. на прокурор Асен Василев.  

Бяха проверени още – пр.вх.№ 1465/2010г.; пр.вх.№ 1065/2010г; 

пр.вх.№ 881/2011г.; пр.вх.№ 440/11г; пр.вх.№ 592/11г..   

На преписките се полага резолюция „запознат”, на някои „към дело”  

и подпис. Липсва дата. 

Пр.вх.№ 1565/2011г. Преписката е образувана в РП-Велинград на 

27.12.2011г. На къщата дата е разпределена на прокурор Асен Василев.  
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Върху писмото на Общински съвет – Ракитово до РП-Велинград, с което се 

изпращат взетите решения от № 008 до № 039 на заседание, състояло се на 

14.12.2011г.,  е положена „резолюция”, нечетлив знак или нещо друго, без 

отбелязване на дата. На 27.01.2012г. е изпратено писмо от прокурор 

Василев до началника на РУП-МВР-Велинград, сектор Икономическа 

полиция, с което се изпраща „на основание чл.145,ал.1,т.3 от ЗСВ и чл.1,т.5 и 

чл.9,ал.1 и ал.2 от И-673 за провеждане на предварителни проверки, и 

чл.144,т.5,вр.с чл.138 и чл.140 от ЗМВР, преписка вх.№ 1565/11 по описа на 

РП Велинград, съдържаща Протокол от редовно заседание на ОбС Ракитово 

– раздели  I  и  II , за извършване на проверка с оглед установяването на 

достатъчно данни за престъпление от общ характер”. В писмото не се 

съдържат никакви указания за извършване на проверката. 

 

           На практика, липсват  прокурорски актове за решаване на 

преписките по надзора за законност, което възпрепятства възможността 

за осъществяване на преценка за правилост, обоснованост и 

законосъобразност. Прокурор Асен Василев не се е съобразил с указанията 

относно вида на прокурорския акт (резолюция), с който трябва да се 

произнася по този вид преписки, дадени  в „Методика за взаимодействие на 

прокуратурата с контролните органи при противодействие на 

закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и 

правата на гражданите”.  

 

         АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

         Въз основа на  извършената проверка се налагат следните: 

         ИЗВОДИ 

         Администрирането на Районна прокуратура – гр.Велинград е на добро 

ниво. Районният прокурор осъществява контрол върху дейността на 

прокурорите и служителите. Създадена е организация за своевременно 

издаване на заповеди и разпореждания, въз основа на указания и 

разпореждания на по-горестоящите прокуратури, както и по собствена 

преценка. Създадената практика да се възлагат и изготвят анализи по 

проблемни за прокуратурата въпроси води до положителни резултати. 

          Книгите, регистрите и дневниците, които се водят в РП-Велинград, 

отговарят на изискванията на Правилника за организацията и дейността 

на администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ 
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и съответните указания на Върховна касационна прокуратура. 

Отбелязванията, които се правят в тях, отразяват коректно движението 

на преписките и делата. 

           

         Веществените доказателства се описват, съхраняват и предават 

съгласно въведените правила с ПОДАПРБ. Не е създадена организация за 

спазване разпоредбата на чл.110,ал.5 от НПК, а именно,  парите и другите 

ценности, иззети като веществени доказателства, да се предават за пазене 

в търговска банка, обслужваща държавния бюджет, или в  Българската 

народна банка.  

         

 Прокурорските актове по преписките на следствения надзор се 

постановяват в установения едномесечен срок. Спазва се Указание № 

281/08.12.2006г. на Главния прокурор на Република България при 

възлагането, извършването и приключването на проверки по 

преписките(отм.), както и действащата ИППП от 10.03.2011г.  

           Констатира се, че дадената препоръка от ИВСС при предходната 

планова проверка на РП-Велинград през 2009г. за  засилване на контрола, 

осъществяван от  прокурорите по възложените от тях  предварителни 

проверки, включително и относно спазването на регламентираните 

срокове, е породила целения ефект. При настоящата проверка не бяха 

установени нарушения  по  образуването, движението и приключването 

на  преписките. 

 

           Срочността на решаване от прокурора  на досъдебните производства 

е до един месец. Изготвените прокурорски актове отговарят на 

изискванията на НПК. 

 

  В РП-Велинград  стриктно се  изпълняват  методическите указания 

на главния прокурор на Република България изх.№ 6435/27.06.2011г. за 

необходимите действия по чл.226 НПК преди предявяване на  разследването 

/ДП се докладва от разследващия орган на наблюдаващия прокурор не по-

малко от 10 дни преди изтичане срока на разследване.Наблюдаващият 

прокурор дава съгласие за предявяване на разследването, за което се 

оформя протокол, който се прилага към досъдебното производство/. 

 Дадената препоръка  от ИВСС при предходната планова проверка 

за стрикто спазване разпоредбите на чл. 219, ал.1 от НПК и чл. 226, ал.1 

от НПК е изпълнена. 
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         От проверката на спрени досъдебни производства, водени срещу 

известен извършител, се установи,  че делата се спират на основание чл.244 

ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК преди лицата да бъдат обявени за издирване, 

като наблюдаващите прокурори  указват  това да бъде извършено от 

разследващия орган след спиране на производството.По някои от делата 

лицата изобщо не са обявявани за общодържавно издирване. Не се изискват 

справки от разследващите органи за резултатите от издирването.  

         При предходната планова проверка е направена същата негативна 

констатация, дадена е съответната  препоръка, но тя реално не е 

изпълнена. Това обстоятелство е отразено и в Доклада на ОП Пазарджик 

от тематичната проверка, извършена през 2010г., в изпълнение на 

Разпореждане № ОП-78/19.11.2010г. на окръжния прокурор на ОП 

Пазарджик.  

 

         По някои от проверените досъдебни производства се установи, че 

наблюдаващите прокурори са постановили прекратяването им при 

непълнота на доказателствата и неизяснена фактическа обстановка, което 

е дало основание да бъдат отменени по установения процесуален ред.  

 

Исканията за удължаване срока на разследване по досъдебните 

производства се правят в съответствие с разпоредбата на чл. 234 от НПК, 

с което се констатира, че някои негативни практики в тази насока, 

установени в предходната проверка / правени искания за удължаване 

срока на разследването при липса на правна и фактическа сложност/ са 

отстранени. 

 

Спазват се законоустановените срокове за  изготвяне и внасяне на 

прокурорските актове в съда. Обвинителните актове, като цяло, съдържат 

реквизитите посочени в чл.246 от НПК. Не по всички ПД-та формулярите за 

начина на приключване на делото са попълнени, но там където няма 

формуляри, се прилага препис от съдебния акт. Налице е положителна 

тенденция за подобряване качеството на внесените предложения от 

прокуратурата по  реда на чл.375 от НПК през 2011г. 

            

          Присъдите се получават своевременно в РП-Велинград след влизането 

им в сила и  незабавно се  изпращат  за изпълнение.   РП-Велинград  

своевременно уведомява РС-Велинград  за привеждане на присъдите в 

изпълнение, както и за изтърпяване на наложените наказания. Като цяло 

книгата за изпълнение на присъдите се води добре, с изключение на някои 

пропуски, отразени в констативната част на акта. 
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           В хода на настоящата проверка проверяващият екип на ИВСС 

установи  пропуски в работата на прокурор от РП-Велинград Асен Василев, 

които са подробно описани в констативната част на настоящия акт. 

 

 

          На основание чл.58(2) от ЗСВ  Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 
  

ПРЕПОРЪКИ: 

 

         1.Административният ръководител – районен прокурор на РП-

Велинград да създаде  необходимата организация за стриктно изпълнение 

разпоредбата на чл.110,ал.5 от НПК, касаеща съхранението на парите и 

другите ценности, иззети като веществени доказателства по досъдебни 

производства. 

 

          2.Административният ръководител – районен прокурор на РП-

Велинград, при  осъществяване на ежемесечните проверки на водене на 

книгата за изпълнение на присъдите,  да следи за точното  попълване на 

всички графи. 

 

          3.С цел недопускане на необосновано препращане на преписки и 

досъдебни производства  по подсъдност, съобразно разпоредбата на чл. 

35, ал.2 от НПК, делата да се препращат само след събиране на 

достатъчно доказателства за извършено престъпление от 

компетентността на другата прокуратура, както и при съобразяване на 

установената от ВКС константна практика за различните видове 

престъпления. 

 

          4.Наблюдаващите прокурори да пристъпват към прекратяване на 

наказателното производство след пълно изясняване на фактическата 

обстановка по делото и при наличие на правните основания, 

регламентирани в НПК.  

 

5.Наблюдаващите прокурори да постановяват спиране на 

досъдебното производство срещу известен извършител само ако са 

извършени всички действия по разследването и след като лицата са 

обявени за издирване. Да се изискват регулярно справки от 
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разследващите органи за резултатите от издирването, които да се 

прилагат към досъдебното производство.  

 

          6.Наблюдаващите прокурори да попълват редовно  формулярите за 

начина на приключване на делото и да ги прилагат към  прокурорските 

дела. 

                    

          7.Прокурорите, осъществяващи надзора за законност, защита на 

обществения интерес и правата на гражданите, да спазват стриктно  

указанията на ВАП и ВКП, дадени в „Методика за взаимодействие на 

прокуратурата с контролните органи при противодействие на 

закононарушенията и престъпленията в защита на обществения 

интерес и правата на гражданите”.  

 

          8.Предвид констатираните  пропуски в работата на прокурор Асен 

Василев,считаме че с оглед разпоредбата на чл.327 от ЗСВ, 

административният ръководител следва да прецени необходимостта 

от  обръщане на внимание за допуснатите от прокурора нарушения по 

образуването и движението на делата ,както и по организацията на 

работата му. 

           

        

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на 

Районна прокуратура Велинград за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

 

 Административният ръководител да запознае прокурорите от РП – 

Велинград с резултатите от извършената планова проверка.  

 

На основание чл.198 ал.2 т.3 от ЗСВ административният ръководител 

да приобщи към личните кадрови досиета на прокурорите конкретните 

констатации за тях в настоящия акт, които да се вземат предвид при 

атестирането им. 

 

На основание чл.58,ал.3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок 

от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да 

бъдат  направени  възражения пред главния инспектор. 

 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, административният ръководител на 

Районна прокуратура Велинград да предприеме в едномесечен срок от 
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получаване на настоящия Акт необходимите действия от негова 

компетентност за изпълнение на дадените препоръки, като на основание 

чл.58, ал.4 от ЗСВ в двумесечен срок уведоми Инспектората към ВСС за 

резултата от тях. 

 

          Екземпляр от акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, за сведение. 

 

Екземпляр от акта да се изпрати на главния прокурор на Република 

България ,за сведение.   

 

Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на 

Окръжна прокуратура – Пазарджик, за сведение . 

 

Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на 

Апелативна прокуратура – Пловдив, за сведение  

                     

             

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

            1.Заповед № № ПП-01-17/07.03.2012г. на главния инспектор на 

ИВСС; 

            2.Доклади, справки, извадки от регистри, копия от заповеди, 

прокурорски актове и др. материали, предмет на анализ в Акта за резултати. 

 

 

           ИНСПЕКТОР:   

   

                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ 

 

 
 


