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

Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2012 г. и Заповед № ПП-

01-13/01.03.2012 г. на Главния инспектор на ИВСС. 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-13/01.03.2012 г. на Главния 

инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 

Албена Кузманова и експерти – Елеонора Иванова и Емил Георгиев. 

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. 

Методология  за провеждане на проверката – основава се на приетата 

от ИВСС обща методика за извършване на планови проверки. 

Подготвителен етап на плановата проверка – проучване и анализ на 

Годишния отчетен доклад за 2010 г. и 2011 г. на Районна прокуратура – 

Асеновград, изискване и предоставяне от РП – Асеновград на справки, 

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 включват данни за 2010 г. и 2011 г. и 

отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия период.  

  

 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

1. Щатна осигуреност и материална база.  

 

Общият брой на прокурорите по щат в РП – Асеновград е 5. От тях 

работили през 2010 г. – 5 прокурори, като за времето от 23.03.2010г. до 

21.07.2010 г., през което прокуратурата е била без назначен административен 

ръководител, прокурорите са били 4.  

През 2011 г. са работили 5 прокурори, като единият от тях на 

01.12.2011 г. е командирован в РП – Пловдив. 

Незаетите щатни бройки за прокурори – няма. 

РП – Асеновград е настанена в сградата, в която се намира и РУП – 

Асеновград, но РС – Асеновград се помещава в друга сграда. Това 
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обстоятелство в известна степен затруднява прокурорите при явяването им 

по съдебните дела, но от друга страна е благоприятно за доброто 

взаимодействие с разследващите полицаи и другите служители на РУП - 

Асеновград. Създадени са много добри условия за осъществяване дейността 

на прокуратурата.  

 

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

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят редовно и като цяло 

отговарят на изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. Отбелязванията 

в книгите, регистрите и дневниците са правят пълно и точно.  

 Конкретни обстоятелства относно воденето на отделни книги са 

отразени в частта на Акта, касаеща проверката на преписките и делата. 

Унифицираната информационна система /УИС/ е въведена в РП – 

Асеновград на 01.01.2011 г. със Заповед № ЛС – 3885/15.12.2010 г. на 

заместник на главния прокурор при ВКП. При извършената проверката се 

установи своевременно въвеждане на постъпващата информация по 

преписките и досъдебните производства.  

 

Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в РП – 

Асеновград се осъществява, съгласно Указанията на главния прокурор на 

Република България.  

 

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвяне на 

ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за дейността на прокуратурата. 

Изготвят се писмени анализи за всяко едно върнато дело от съда на 

прокуратурата, като конкретно се посочват причините довели до връщането 

му. Отразява се и становището на наблюдаващия прокурор относно 

правилността на съдебния акт. През 2010 г. и 2011 г. на всяко тримесечие 

прокурорите от РП – Асеновград са участвали в провеждани съвещания, 

както и в работни срещи със съдии от РС – Асеновград и разследващи 

полицаи  от РУП – гр. Асеновград, на които се обсъждат причините за 

връщане на делата от съда на прокуратурата и се набелязват мерки за 

отстраняване на допуснатите пропуски. За всяка проведена среща се изготвя 

справка, в която се отбелязват присъствалите, темата на срещата и какви 

мерки следва да бъдат предприети. 
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По всички дела, по които са произнесени оправдателни присъди  се 

създават досиета и се изготвя анализ.  

По спрените дела срещу известен извършител периодично се изготвят 

справки от заместник районният прокурор, като освен данните за 

извършителя на престъплението, текста, по който се води наказателното 

производство, причините, поради които е спряно, се извършва проверка за 

наличие на основания за възобновяване на наказателното производство и  се 

отразява датата на изтичане на давностния срок. 

 

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

  

  В РП – Асеновград е създадена организация за съхраняване на 

веществените доказателства, съгласно разпоредбите на ПОДАПБР. 

Определен е съдебен служител, който отговаря за тази дейност. Въведени са 

дневници, които са съобразени с изискванията на чл. 96 и чл. 98 от 

ПОДАПРБ.  

Създадена е комисия, която ежегодно извършва инвентаризация за 

наличността и съхранението на веществените доказателства, като за 

констатациите от извършената проверка се изготвя протокол, който се 

докладва на районния прокурор на РП – Асеновград.  

 

4. Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 

 

Новопостъпилите в РП – Асеновград преписки и дела се разпределят 

при спазване разпоредбата на чл. 9 от ЗСВ, чрез програмния продукт „Law 

Choice”. 

Със Заповед № РП–13А/03.05.2011г. на административния ръководител 

на РП – Асеновград е определена организация за дейността на прокуратурата 

по различните надзори. 

Със Заповеди от 30.11.2011г. е въведено ново разпределение на 

процента на натовареност на прокурорите от РП – Асеновград по групи, 

съгласно предмета на преписките и делата.   

Разпечатка от протокола от ежедневното разпределение, извършено на 

случаен принцип,  се  прилага към преписките и делата. 
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5. Извършени проверки по инициатива на административния 

ръководител и по разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт. 

 

През 2010 г., по инициатива на административния ръководител на РП – 

Асеновград, е извършена проверка на заведения, находящи се по пътя гр. 

Асеновград по посока с. Бачково, от служители на КЗП и НАП – Пловдив. 

През същата година е била извършена съвместна проверка на служители на 

ДГС – Асеновград и РУП – Асеновград, с предмет установяване на 

нарушения против горите или престъпления срещу държавния  горски фонд. 

През 2011 г., по повод сигнал до административния ръководител на 

РП– Асеновград от Адрияна Миленова – заместник-кмет на Община 

Асеновград  и Гергин Комитов – секретар на ОбКБППМН, е образувана 

преписка вх.№ 806/2011 г. Прокуратурата е сигнализирана за масова 

тенденция на ученици от горните класове на училищата в гр.Асеновград да 

не посещават учебни занятия.  

С  разпореждане на административния ръководител на РП – Асеновград 

от 17.05.2011 г., на основание чл.140, чл.145, ал.1, 3 от ЗСВ е възложено на 

органите на РУП – Асеновград, ОбКБППМН – гр. Асеновград и Отдел 

„Закрила на детето” – гр.Асеновград да извършат проверки за посещаемостта 

на учебните занятия от учениците във всички гимназиални училища на 

територията на гр. Асеновград. Указано е при съмнения за неистинност на 

наличните медицински бележки, да се започнат полицейски проверки, с 

оглед на евентуални престъпления, както и да се изготвят доклади от 

проверяващите органи за резултатите. Видно от изготвена справка от РУП – 

Асеновград са констатирани  множество нарушения на Закона за народната 

просвета и Правилника за приложението му, в т.ч. наличие на множество 

извинени и неизвинени отсъствия. Установено е, че голяма част от 

отсъствията са извинявани от класните ръководители без основателна 

причина и представяне на медицински бележки, а други масово са 

извинявани с неистински медицински бележки. В проверяваните училища не 

са установени издадени актове, с които директорите да са въвели  праг на 

извинените  и контрол на неизвинените отсъствия,  поради което са липсвали 

ясни правила за регулиране на посещаемостта на учебни занятия в 

училищата. 

В снетите обяснения от родители и ученици по преписката се е 

установила и липса на почти всякакви контакти между родители и учители, 

относно отношението на учениците към учебния процес и посещаемостта на 

училище, което от своя страна е ограничила възможността и на родителите 

да оказват контрол. 



6 

 

 За резултатите от горната проверка е сигнализиран Регионалния 

инспекторат по образованието в гр. Пловдив.  

От извършените действия по проверката е установено, че има данни за 

извършени документни престъпления от страна на непълнолетни и 

пълнолетни лица. Срещу 60 от учениците са образувани предварителни 

проверки по чл. 308 – 316 от НК и са събрани достатъчно доказателства, че 

същите са осъществили състава на такива престъпления. Прокурорите от РП- 

Асеновград, с оглед разпоредбата  на чл.61 от НК, са  приели, че тези деяния 

са извършени поради лекомислие и увлечение от учениците и преписките са 

изпратени на МКБППМН за образуване на възпитателни дела. В шест от 

случаите са образувани досъдебни производства и са повдигнати обвинения 

на  ученици, които са били навършили пълнолетие. 

При проведена среща от административния ръководител на РП – 

Асеновград с директорите на училищата от гр. Асеновград, по повод 

предприетите от тях мерки за ограничаване броя на извинените и неизвинени 

отсъствия в поверените им учебни заведения, е отчетен положителен 

резултат, изразяващ се в рязко  намаление на броя на извинените отсъствия, 

както и видимо по-сериозно отношение към учебния процес. Ежемесечно е 

информирана и Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Асеновград за 

ученици, допуснали над 5 неизвинени отсъствия за месец, изготвяни са и 

доклади до Отдел „Закрила на детето” и до ОбКБППМН за ученици, 

допуснали неизвинени отсъствия. 

През проверявания период, във връзка с изпълнение на указание на 

ВАП, административният ръководител на РП- Асеновград е разпоредил на 

председателите на общинските съвети да изпращат копие от приетите 

решения, с оглед осъществяване на контрол за законосъобразност. 

Прокурорите от РП – Асеновград са извършили проверки на общините 

Асеновград, Лъки и Садово относно приватизационните сделки, издадените 

решения на общинските съвети и др. 

В изпълнение на указание на ВАП, е била извършена проверка на 

дейността на кметовете относно изпълнение на задълженията във връзка с 

функциите им по чл.16, ал.3, т.3 и т.8 от ЗУО, както и за наличието на 

незаконни сметища.  

През 2011г. във връзка с указание на ВАП е извършена проверка в 

домовете за социални услуги за деца с физически увреждания и умствена 

изостаналост. 

Всички проверки за законност, възложени с разпореждане на 

административния ръководител на РП – Асеновград са приключени в 

срок, като за резултатите  е била уведомявана прокуратурата. 
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ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

Броят на наблюдаваните преписки през 2008 г. е бил 951, от тях 

новообразувани – 866. През  2010 г. броят на наблюдаваните преписки е бил 

1504, от които 1386 новообразувани. През  2011 г. броят на наблюдаваните е 

бил 1036, от които 854 новообразувани. 

От посочените цифри е видно, че броят на наблюдаваните преписки 

през 2010 г. в сравнение с наблюдаваните през 2008 г. е с повече от 50%. 

През 2011г. броят на преписките е приблизително на нивото от 2008 г., 

което обстоятелство основно се дължи на  приетата в началото на 2011 г. 

Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра на вътрешните 

работи за провеждане на предварителните проверки, според която само 

преписки, заведени в РУП – Асеновград, по които са установени данни за 

извършено престъпление, са докладвани в прокуратурата. 

 

През 2008 г. са решени 865 преписки, през 2010г. – 1329, а през 

2011г.– 1015.  

Отказите да се образува наказателно производство през 2008 г. са 

485  /56% от решените преписки/, през 2010 г. – 667 /50%/ , а през 2011 г. – 

350 / 34%/.  

Образувани досъдебни производства през 2008 г. са 263 /30%/, през 

2010 г. – 439 /33%/, а през 2011 г. – 494 /49%/. 

Изпратените по компетентност преписки през 2008 г. са 117, през 

2010 г. – 223, а през 2011 г. – 73. 

Прекратени преписки  през 2010 г. с резолюция, съгласно Указание 

И – 281/2006 г. са 38, а през 2011 г. / както и на основание Инструкция И 

89/2011 г./ - 50. 

От посочените цифри е видно, че в процентно отношение се е 

увеличил броят на образуваните досъдебни производства за сметка на 

намалелия брой откази от образуване на досъдебно производство. 

 

Обжалваните откази от образуване на досъдебно производство през 

2008 г. са  98 /20% от постановените откази/, през 2010 г. -73 /11%/ , а през 

2011г. – 47 /13%/. През 2008 г. са отменени 16 постановления за отказ от 

образуване на досъдебно производство /16% от обжалваните постановления 

за отказ от образуване на досъдебно производство/, през 2010г. – 14 /19% от 

обжалваните постановления за отказ от образуване на досъдебно 

производство/, а през 2011г. – 16 /34% от обжалваните постановления за 

отказ от образуване на досъдебно производство/. 



8 

 

Сравнението сочи, че в процентно съотношение броят на 

обжалваните постановления за отказ от образуване на досъдебно 

производство намалява през 2010 г. и 2011 г. спрямо 2008 г., но през 2011г., в 

сравнение с другите две години, процентът на отменените постановления 

от този вид се е увеличил около 2 пъти.  

 

 При извършената проверка на конкретни преписки и предоставените 

данни се установи, че се спазва случайният принцип за разпределение на 

преписките, като същото е относително равномерно по прокурори. Към 

всяка преписка се прилага протокол за избор на наблюдаващ прокурор. На 

случаен принцип бяха проверени следните преписки, приключили с отказ 

от образуване на досъдебно производство: 

 

Пр. пр.  №436/2011 г. по описа на РП – Асеновград. Разпределена на 

прокурор Борис Михов. Преписката е образувана на 11.03.2011 г. по повод 

уведомление от РУП – Асеновград за започнала предварителна проверка. На 

01.04.2011 г. е получено искане за удължаване срока на проверката. С писмо 

от 04.04.2011 г. до РУП – Асеновград срокът на проверката е удължен с 20 

дни. Преписката е получена на 13.04.2011 г. в РП – Асеновград и с 

постановление от 17.05.2011г. е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство. 

 

Пр. пр.  №329/2011 г. по описа на РП – Асеновград. Разпределена на 

прокурор Борис Михов. Преписката е образувана на 22.02.2011 г. по жалба 

на гражданин. С постановление от 23.02.2011 г. е възложено извършването 

на проверка със срок от 20 дни. На 08.03.2011 г. е получено искане за 

удължаване срока на проверката. С писмо от 09.03.2011 г. до РУП – 

Асеновград срокът е удължен с 10 дни. Преписката е получена на 

22.03.2011г. и с постановление от 28.04.2011 г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство. 

 

Пр. пр. №336/2011 г. по описа на РП – Асеновград. Разпределена на 

прокурор Илко Сивкин. Преписката е образувана на 23.02.2011 г. по повод 

уведомително писмо на Държавно горско стопанство – гр. Асеновград. С 

постановление от 24.02.2011 г. е разпоредено извършване на проверка от 

РУП – Асеновград със срок от 20 дни. На 17.03.2011 г. е получено искане за 

удължаване срока на проверката. Искането е уважено и срокът е удължен с 

10 дни. На 29.03.2011 г. преписката е получена в РП – Асеновград и с 

постановление от 30.03.2011 г. е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство.  
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Пр.  пр.  №339/2011 г. по описа на РП – Асеновград. Разпределена на 

прокурор Венелин Савов. Преписката е образувана на 23.02.2011 г. по повод 

сигнал на Държавно горско стопанство – гр. Асеновград. С постановление от 

24.02.2011 г. е възложено извършването на проверка на РУП – Асеновград 

със срок от 20 дни. Преписката е получена на 17.03.2011 г. и с постановление 

от 19.04.2011 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. 

 

Пр. пр.  №483/2011 г. по описа на РП – Асеновград. Разпределена на 

прокурор Калоян Димитров. Преписката е образувана на 23.02.2011 г. по 

повод уведомление на РУП – Асеновград за започнала проверка.  На 

05.04.2011 г. е изискана информация за хода на проверката и резултатите от 

нея. Преписката е получена в РП – Асеновград на 11.04.2011 г. и с 

постановление от 29.04.2011 г. е постановен отказ от образуване на 

досъдебно производство. 

 

Пр. пр. №405/2011 г. по описа на РП – Асеновград. Разпределена на 

прокурор Калоян Димитров. Преписката е образувана на 08.03.2011 г. по 

повод изпратени от ОП – Пловдив материали. С постановление от 

18.03.2011г . е възложено извършването на проверка от следовател при ОСО 

при ОП – Пловдив с оглед данни за престъпление по чл.387, ал.1 от НК. 

Определен е срок на проверката 20 дни. Преписката е получена на 

20.04.2011г. С постановление от 11.05.2011 г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство. 

 

Пр. пр.  №434/2011 г. по описа на РП – Асеновград. Разпределена на 

прокурор Димитър Молев. Преписката е образувана на 11.03.2011 г. по повод 

уведомление на РУП – Асеновград за започнала проверка. Преписката е 

получена в РП – Асеновград на 16.03.2011 г. и с постановление от 

07.04.2011г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. 

 

Пр. пр.  №481/2011 г. по описа на РП – Асеновград. Разпределена на 

прокурор Илко Сивкин. Преписката е образувана на 18.03.2011 г. по повод 

уведомление от РУП – Асеновград за започнала проверка. Преписката е 

получена в РП – Асеновград на 06.04.2011 г. и с постановление от 

19.04.2011г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. 

 

Пр. пр.  №446/2011 г. по описа на РП – Асеновград. Разпределена на 

прокурор Борис Михов. Преписката е образувана на 15.03.2011 г. по повод 

молба от гражданин. С постановление от 16.03.2011 г. е разпоредено 

извършване на проверка от РУП – Асеновград със срок от 20 дни. 



10 

 

Преписката е получена в РП – Асеновград на 05.04.2011 г. и с постановление 

от 05.05.2011 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. 

На 28.09.2011 г. в РП – Асеновград е получена жалба срещу постановлението 

за отказ да се образува досъдебно производство, която на 29.09.2011 г. ведно 

с преписката е изпратена на ОП – Пловдив. С постановление на ОП – 

Пловдив е потвърдено постановлението на РП – Асеновград. 

 

Пр. пр.  №441/2011 г. по описа на РП  - Асеновград. Разпределена на 

прокурор  Димитър Молев. Преписката е образувана на 14.03.2011 г. по 

повод уведомление на РУП – Асеновград за започнала проверка. Преписката 

е получена в РП – Асеновград на 25.03.2011 г. и с постановление от 

20.04.2011 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. 

 

Пр.  пр.  №353/2011 г. по описа на РП  - Асеновград. Разпределена на 

прокурор Венелин Савов. Преписката е образувана на 25.02.2011 г. по повод 

жалба от гражданин. С постановление от 28.02.2011 г. е разпоредено 

извършване на проверка. Преписката е получена в РП – Асеновград на 

23.03.2011 г. и с постановление от 04.05.2011 г. е постановен отказ от 

образуване на досъдебно производство. 

 

Пр. пр.  №1870/2010 г. по описа на РП  - Асеновград. Разпределена 

на прокурор Илко Сивкин. Преписката е образувана на 01.10.2010 г., като  с 

постановление от 05.10.2010г. е възложено извършване на проверка. 

Преписката е получена в РП – Асеновград на 02.11.2010 г. и с постановление 

от  22.11.2010 г. е отказано образуване на досъдебно производство. На 

17.03.2011 г. е  получена жалба срещу постановлението, която ведно с 

преписката на 18.03.2011 г. е изпратена в ОП – Пловдив. С постановление от 

24.03.2011 г. на прокурор от ОП – Пловдив постановлението на РП – 

Асеновград е потвърдено. 

 

Пр. пр.  №1831/2010 г. по описа на РП – Асеновград. Разпределена 

на прокурор Борис Михов. Преписката е образувана на 28.09.2010 г. по повод 

жалба от гражданин. С постановление от 30.09.2010 г. е възложено 

извършване на проверка на РУП – Асеновград със срок от 20 дни. На 

26.10.2010 г. в РП – Асеновград е получено искане за удължаване на срока на 

проверката, което е уважено от наблюдаващия прокурор и срокът на 

проверката е удължен с 10 дни. Преписката е получена в РП – Асеновград на 

09.11.2010 г. и с постановление от 13.12.2010г. е отказано образуване на 

досъдебно производство.  
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Пр. пр.  №1822/2010 г. по описа на РП – Асеновград. Разпределена 

на прокурор Димитър Молев. Преписката е образувана на 24.09.2010 г. по 

повод сигнал от Държавно горско стопанство – гр. Асеновград. С 

постановление от 27.09.2010 г. е възложено извършване на проверка на РУП– 

Асеновград със срок от 20 дни. На 18.10.2010 г. в РП – Асеновград е 

получено искане за удължаване на срока на проверката, което е уважено от 

наблюдаващия прокурор и срокът на проверката е удължен с 10 дни. На 

01.11.2010 г. е получено ново искане за удължаване на срока на проверката, 

което е уважено от наблюдаващия прокурор и срокът е удължен с 10 дни. 

Преписката е получена в РП – Асеновград на 10.11.2010 г. и с постановление 

от  09.12.2010 г. е отказано образуване на досъдебно производство.  

 

Пр. пр.  №1759/2010 г. по описа на РП – Асеновград. Разпределена 

на прокурор Борис Михов. Преписката е образувана на 10.09.2010 г. по повод 

уведомително писмо от РУП – Асеновград. Получена е в РП – Асеновград на 

10.09.2010 г. С писмо от 11.09.2010 г. преписката е върната  за извършване на 

допълнителна проверка от РУП – Асеновград със срок от 10 дни. На 

25.10.2010 г. е получена в РП – Асеновград и с постановление от 09.11.2010г. 

е отказано от образуване на досъдебно производство.  

 

Пр. пр.  №1731/2010 г. по описа на РП – Асеновград. Разпределена 

на прокурор Калоян Димитров.  Преписката е образувана на 10.09.2010 г. по 

повод уведомително писмо от РУП – Асеновград. Получена е в РП – 

Асеновград на 24.09.2010 г. и с постановление от 09.11.2010 г. е постановен 

отказ от образуване на досъдебно производство.  

 

Пр. пр.  №1678/2010 г. по описа на РП – Асеновград. Разпределена 

на прокурор Димитър Молев. Преписката е образувана на 03.09.2010 г. по 

повод сигнал от Държавно горско стопанство – гр. Асеновград. С 

постановление от 07.09.2010 г. е разпоредено извършване на проверка от 

РУП – Асеновград. На 28.09.2010 г. е получено искане за удължаване срока 

на проверката, което е уважено от наблюдаващия прокурор и срокът е 

удължен с 10 дни. На 20.10.2010  г. преписката е получена в РП – Асеновград 

и с постановление от 22.11.2010г. е отказано  образуване на досъдебно 

производство.  

 

Бяха проверени и пр. № № 312/2011 г., 339/2011 г., 367/2011 г., 

382/2011г., 349/2011 г., 382/2011 г., 303/2011 г. Не се установиха нарушения 

по образуването, движението и приключването им.   
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С оглед проверка на администрирането на преписките, които са 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство и 

постановленията на прокурорите са обжалвани, на случаен принцип 

бяха проверени следните преписки: 

 

Пр. пр. №2399/2010 г. по описа на РП – Асеновград. Прокурор 

Молев. Постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство 

на РП – Асеновград е от 29.03.2011 г. Срещу същото на 15.04.2011 г. е 

постъпила жалба. С писмо от 19.04.2011 г. преписката е изпратена в ОП – 

Пловдив по компетентност. С постановление от 19.05.2011 г. на ОП – 

Пловдив е потвърдено постановлението на РП – Асеновград. 

 

Пр. пр.  №259/2011 г. по описа на РП – Асеновград.  Прокурор Илко 

Сивкин. С постановление от 18.04.2011 г. е  отказано образуване на 

досъдебно производство. На 11.05.2011 г. в РП – Асеновград е получена 

жалба срещу постановлението. На 12.05.2011 г. преписката ведно с жалбата е 

изпратена на ОП – Пловдив. С постановление от 26.05.2011 г. на ОП – 

Пловдив постановлението на РП – Асеновград е потвърдено. 

 

Пр. пр. №290/2011 г. по описа на РП – Асеновград. Прокурор 

Димитър Молев. С постановление от 18.04.2011 г. е отказано образуване на 

досъдебно производство. На 27.04.2011 г. в РП – Асеновград е получена 

жалба срещу постановлението. На 28.04.2011 г. преписката ведно с жалбата е 

изпратена на ОП – Пловдив. С постановление от 03.05.2011 г. на ОП – 

Пловдив постановлението на РП – Асеновград е потвърдено. 

 

Пр. пр. №1411/2011 г. по описа на РП – Асеновград. Прокурор 

Венелин Савов. С постановление от 08.11.2011 г. е отказано образуване на 

досъдебно производство.  На 17.11.2011 г. в РП – Асеновград е заведена 

жалба срещу постановлението. На 21.11.2011 г. преписката ведно с жалбата е 

изпратена на ОП- Пловдив. С постановление от 08.12.2011 г. на ОП – 

Пловдив постановлението на РП – Асеновград е потвърдено. 

 

Пр. пр. №58/2011 г. по описа на РП – Асеновград. Прокурор Илко 

Сивкин. С постановление от 10.03.2011 г. е отказано образуване на 

досъдебно производство.  На 07.04.2011 г. в РП – Асеновград е заведена  

жалба срещу постановлението. На 08.04.2011 г. преписката ведно с жалбата е 

изпратена на ОП – Пловдив. С постановление от 20.05.2011 г. на ОП – 

Пловдив постановлението на РП – Асеновград е отменено. Преписката е 

получена в РП – Асеновград на 26.05.2011 г. С писмо от 27.05.2011 г. е 
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изпратена за извършване на допълнителна проверка в РУП – Асеновград. С 

постановление от 22.06.2011 г. отново е отказано образуване на досъдебно 

производство. На 19.09.2011 г. в РП – Асеновград е получено писмо от РС – 

Асеновград, с което се изпраща жалба срещу постановлението за отказ от 

образуване на ДП.  Жалбата ведно с преписката са изпратени на 20.09.2011 г. 

в ОП – Пловдив. На 05.10.2011 г. в РП – Асеновград е получено писмо от 

ОП– Пловдив, с което се изискват допълнителни материали. Същите са 

изпратени на 05.10.2011 г. На 21.10.2011 г. в РП е получено писмо от ОП – 

Пловдив, с което преписката е върната, тъй като е прието, че молбата не 

представлява жалба срещу постановлението за отказ. На 28.12.2011 г. в РП – 

Асеновград е получена жалба срещу постановлението от 22.06.2011 г., която 

ведно с преписката на 29.12.2011 г. е изпратена на ОП – Пловдив по 

компетентност. С постановление от 05.01.2012 г. постановлението на РП – 

Асеновград е потвърдено. 

 

Пр. пр. №1550/2010 г. по описа на РП – Асеновград. Прокурор Борис 

Михов. С постановление от 14.10.2010 г. е отказано образуване на досъдебно 

производство. На 17.02.2011 г. в РП – Асеновград е заведена жалба срещу 

постановлението. На 18.02.2011 г. преписката ведно с жалбата е изпратена на 

ОП – Пловдив. С постановление от 17.03.2011 г. на ОП – Пловдив 

постановлението на РП – Асеновград е отменено като неправилно и 

незаконосъобразно. След получаване на преписката в РП – Асеновград е 

разпоредено на РУП – Асеновград  извършване на  допълнителна проверка. 

С писмо от 15.04.2011 г. на РУП – Асеновград е поискано удължаване на 

срока по проверката. Същият е продължен с писмо от 19.04.2011 г. с 10 дни 

от наблюдаващия прокурор. На 02.05.2011 г. преписката е постъпила в РП – 

 Асеновград. С писмо от 03.06.2011 г. е върната за допълнителна проверка 

със срок от 14 дни. На 23.06.2011 г. преписката е получена в РП – 

Асеновград. На 22.07.2011 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно 

производство. 

  

 Предвид изложеното, касаещо образуването, движението и 

приключването на преписките, които са приключени с отказ от образуване 

на досъдебно производство, могат да се изведат следните изводи: 

 Назначаването на проверки по преписки през 2010 г. и началото на 

2011 г. в РП – Асеновград се е извършвало съгласно действалото тогава 

Указание 281/2006 г. на главния прокурор на Република България, а от март 

2011г. съгласно Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра на 

вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки.  

Проверките се назначават с постановление, в което се дават конкретни 
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указания за действията, които следва да бъдат извършени и  се определя 

срок за тяхното приключване. 

Прокурорите от Районна прокуратура – Асеновград решават 

преписките в установения срок. 

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство, с 

които се прекратяват преписките, се указва изрично възможността за 

обжалването им пред по-горестоящата прокуратура. 

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ да се образува 

досъдебно производство се администрират своевременно.Изпращат се в 

кратък срок  на компетентната прокуратура, ведно с преписките. 

Движението на преписките се отразява пълно и точно  във входящия 

дневник. 

В РП – Асеновград не е водена книга за предварителните проверки, 

каквато е следвало да се води съгласно Указание № 281/2006 г. Предвид 

обстоятелството, че това указание е отменено, не следва да бъде 

отправяна препоръка в тази насока. 

След приключване на преписките с постановен отказ да се образува 

досъдебно производство същите се архивират по входящ номер, независимо 

от датата на постановяване на крайния прокурорски акт. 

В разносната книга не се отразяват номерата на изпратените 

постановления за отказ да се образува досъдебно производство. Отразява 

се само общият брой на постановленията, които се изпращат с обикновена 

поща. По тази причина не може да се направи извод, дали и на коя дата 

този вид постановления реално са изпратени на адресатите, посочени в 

тях. 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – Асеновград, на основание чл.54, ал.1, 

т.2 ЗСВ. 

 

През 2008 г. в РП – Асеновград са наблюдавани 1065 общо 

досъдебни, бързи и незабавни производства, от които 956 досъдебни 

производства, 106 бързи производства и 3 незабавни производства. 

Новообразуваните са както следва: досъдебни производства – 498, бързи 

производства – 105, незабавни производства – 3.   

 През 2010 г. в РП – Асеновград са наблюдавани общо 1105  

досъдебни, бързи и незабавни производства, от които 963 досъдебни 

производства, 141 бързи производства и 1 незабавно производство. 

Новообразуваните са както следва: досъдебни производства – 827, бързи 

производства – 140, незабавно производство – 1.    
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През 2011 г. в РП – Асеновград са наблюдавани общо 1529  

досъдебни, бързи и незабавни производства,  от които 1426 досъдебни 

производства, 100 бързи производства и 3 незабавни производства. 

Новообразуваните са както следва: досъдебни производства – 930, бързи 

производства – 100, незабавни производства – 3.    

Приключени от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове през 2008 г. са 856 досъдебни производства, 

всички бързи и незабавни производства. През 2010 г. са приключени 816  

досъдебни производства, както и всички бързи и незабавни производства. 

През 2011 г. са приключени 1230 досъдебни производства, 94 бързи 

производства и 3 незабавни производства.   

 

Броят на наблюдаваните и решените досъдебни производства през 

2011 г. в сравнение с 2008 г. се е  увеличил с около 50%, което е довело до 

значително увеличаване на натовареността на прокурорите. 

 

Спрените досъдебни производства  през 2008 г. са общо 161, от тях 

спрени срещу неизвестен извършител – 144, спрени срещу известен 

извършител – 17. 

През 2010 г. са спрени общо 366 досъдебни производства, от които 

срещу неизвестен извършител – 353 и 13 срещу известен извършител. 

Спрените досъдебни производства през 2011 г. са общо 409, от които 

390 срещу неизвестен извършител и 19 срещу известен извършител. 

Броят на спрените срещу неизвестен извършител досъдебни 

производства през 2011г., в сравнение с 2008 г.,се е увеличил близо три пъти.  

 

Към момента на извършване на проверката в РП – Асеновград бе 

установено, че спрените дела срещу известен извършител са общо 28, 

разпределени по прокурори, както следва: 

- прокурор Калоян Димитров – 6; 

- прокурор Димитър Молев – 8;  

- прокурор  Борис Михов – 9; 

- прокурор Илко Сивкин – 5. 

     

Установи се, че досъдебните производства срещу известен 

извършител се спират при наличие на предвидените в НПК основания. 

Произнасянията на прокурорите са в законоустановения срок. В 

постановленията за спиране на наказателното производство се анализират 

събраните в хода на разследването доказателства, както и тези, 

обуславящи необходимостта от спиране на наказателното производство.  
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Посочва се  номера на бюлетина, с който лицето е обявено за ОДИ. Като 

цяло  наблюдаващите прокурори изискват информация от органите на МВР 

за резултатите от проведените оперативно – издирвателни мероприятия. 

По спрените досъдебни производства се изготвя и прилага календарно-

оперативен план.  

Делата, които са спрени на основание  чл.244, ал.1, т.3 от НПК, се 

възобновяват в установения в НПК едногодишен срок. 

Произнасянията на прокурорите по дела, водени срещу неизвестен 

извършител, след приключване на разследването и постъпване на делото в 

прокуратурата са в законоустановения срок. На основание чл.245, ал.1 от 

НПК прокурорите изпращат делата на органите на МВР за продължаване 

издирването на неустановения извършител на престъплението.  

Постановленията за спиране на наказателното производство се 

изпращат на адресатите с обикновена поща. 

 

Прекратените наказателни производства  през 2008 г. са общо 527 /90 

водени срещу известен извършител и 437 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени поради изтекла давност – 368. Обжалвани 

пред съда – 21, от тях отменени – 14, обжалвани пред по-горестояща 

прокуратура 2, които са отменени.  

Прекратените наказателни производства  през 2010 г. са общо 206 

/100 водени срещу известен извършител и 106 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени поради изтекла давност –7. Обжалвани пред 

съда – 14, от тях отменени – 1, няма обжалвани пред по-горестояща 

прокуратура.  

Прекратените наказателни производства  през 2011 г. са общо 543 

/114 водени срещу известен извършител и 429 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени по давност 335. Обжалвани пред съда – 13, 

от тях отменени – 3. Обжалвани пред по-горестояща прокуратура 1 – 

отменено.  

 

 На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 

Пр. пр.  №1733/2009 г. по описа на РП – Асеновград, ДП № 31/2010г.  

Прокурор Илко Сивкин. С постановление от 27.04.2010 г. е прекратено 

наказателното производство по дело, което е водено срещу известен 

извършител за престъпление по чл.313, ал.1 от НК. На 16.05.2011 г. в РП – 

Асеновград е получена жалба срещу постановлението, която на същата дата 

ведно с делото е изпратена на РС – Асеновград за произнасяне по 

компетентност. С определение съдът е отменил постановлението на РП – 
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Асеновград. Делото е получено на 28.07.2011 г. С писмо от 02.08.2011 г. е 

изпратено на РПУ – за изпълнение на дадените с определението на съда 

указания. Делото е получено на 15.11.2011 г. в РП - Асеновград и с 

постановление от 07.12.2011 г. наказателното производство отново е 

прекратено. 

 

Пр. пр. №114/2011 г. по описа на РП – Асеновград,  ДП № 611/2011г.  

Прокурор Венелин Савов. Наказателното производство е прекратено с 

постановление от 11.11.2011 г. На 18.11.2011 г. в РП – Асеновград е 

получена жалба срещу постановлението за прекратяване, която на 

21.11.2011г., ведно с делото е изпратена в РС – Асеновград. С определение от 

29.11.2011 г. постановлението на РП – Асеновград е потвърдено. 

Определението на РС Асеновград е било потвърдено с определение  на ОС – 

Пловдив от 23.12.2011 г.  

 

Пр. пр. №1419/2010 г. по описа на РП – Асеновград, ДП № 

1027/2010  г.  Прокурор Калоян Димитров. ДП е прекратено с постановление 

от 05.05.2011 г. Същото е водено срещу НИ за престъпление по чл.311, ал.1 

от НК. На 09.05.2011 г. в РП – Асеновград е получена жалба срещу 

постановлението, която ведно с делото на 12.05.2011 г. е изпратена на РС –  

Асеновград по компетентност. С разпореждане от 16.05.2011 г. РС – 

Асеновград е оставил жалбата без разглеждане като недопустима.  

 

Пр.  пр. №1237/2010 г. по описа на РП – Асеновград, сл. д. № 

129/2010  г. ОС  при ОП – Пловдив. Прокурор Михов. С постановление от 

07.04.2011 г. наказателното производство е прекратено. На 26.04.2011 г. в 

РП– Асеновград е подадена жалба срещу постановлението за прекратяване. 

Същата е изпратена на 28.04.2011 г. в РС – Асеновград. С определение от 

05.05.2011 г. на РС – Асеновград е потвърдено постановлението за 

прекратяване на РП – Асеновград. 

Всички постановления за прекратяване на наказателното 

производство са изготвени в законоустановения едномесечен срок. Препис 

от тези постановления се изпраща на посочените в тях адресати с 

препоръчана поща. В разносната книга се записва само 

идентификационният код на обратната разписка, но не се отразява номера 

на прокурорската преписка и конкретния адресат. 

 

 През 2008  г. са изготвени 30 предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на срока за 

разследване, като всички са уважени. През 2010 г. са изготвени 64 такива 
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предложения  /всички са уважени/, а през 2011г. са изготвени 211 /уважени – 

209/. 

През 2010 г. и 2011 г. в съда са внесени по 5 искания за вземане на 

обезпечителни мерки по реда на НПК, като всичките са уважени. 

 

Към момента на извършване на проверката наблюдаваните в РП – 

Асеновград досъдебни производства са общо 122, по прокурори, както 

следва:  

- прокурор Калоян Димитров – 19; 

- прокурор Венелин Савов – 45; 

- прокурор Борис Михов – 21; 

- прокурор Илко Сивкин – 37. 

Всички наблюдавани досъдебни производства са в законоустановените 

срокове за разследване. 

 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2008 г. в РС – Асеновград са внесени общо 236 обвинителни акта. 

През 2010 г. обвинителните актове, внесени в РС – Асеновград са 302, а през 

2011 г. в РС – Асеновград са внесени 258 обвинителни акта. 

Върнати от съда дела през 2008 г. с внесени обвинителни актове – 10 

/8– с разпореждане, 2 – с определение/.  През 2010  г. от съда са върнати 3 

обвинителни акта /2 – с разпореждане, 1 – с определение/. През 2011 г. от 

съда са върнати  10 обвинителни акта /7 – с разпореждане, 3 – с 

определение/. 

Решените от съда дела през 2008 г.  по обвинителен акт са общо 259. 

През 2010 г. решените от съда дела по обвинителен акт са 292, а през 2011 г.– 

327. 

 През 2008 г. осъдителните присъди по общия ред са 63, през 2010 г. –   

31, а през 2011 г. – 102 /от тях 6 протестирани, като 4 протеста  са неуважени 

и 2 са неразгледани/.  

През 2008 г. оправдателните присъди по общия ред са 3 /2 са 

протестирани, като протестите са неуважени/, през 2010 г. – 2 /1 –  

протестирана/, а през 2011 г. – 1, която е протестирана и протеста е частично 

уважен.  
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На случаен принцип бяха проверени дела, които са внесени в РС – 

Асеновград с обвинителни актове през 2010 г. и 2011 г.: 

 

ПД №259/2011 г. /пр. пр. №1651/2011 г. по описа на РП – 

Асеновград, ДП № 960/2011г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор 

Венелин Савов. Делото е получено в РП – Асеновград на 21.12.2011 г. с 

мнение за съд. Внесен обвинителен акт на 28.12.2011 г. в РС – Асеновград. 

На 26.01.2012г. по реда на глава ХХVІІ от НПК делото е приключило с 

присъда. 

 

ПД  №187/2011 г. /пр. пр. №1556/2011 г. по описа на РП – 

Асеновград, БП № 8272011 г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор 

Калоян Димитров. Делото е получено в РП – Асеновград на 26.09.2011 г. с 

мнение за съд. Внесен обвинителен акт на 28.09.2011 г. в РС – Асеновград. 

На 28.09.2011 г. делото е приключило със споразумение по реда на 384 от 

НПК.  

 

ПД №252/2011 г. /пр. пр. №2150/2011 г. по описа на РП – 

Асеновград, БП № 1230/2011 г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор 

Михов. Делото е получено в РП – Асеновград на 21.12.2011 г. с мнение за 

съд. Внесен обвинителен акт на 21.12.2011 г. в РС – Асеновград. На 

21.12.2011 г. делото е приключило със споразумение по реда на 384 от НПК.  

 

ПД №220/2011 г. /пр. пр. №1860/2011 г. по описа на РП – 

Асеновград, БП № 1008/2011 г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор 

Молев. Делото е получено в РП – Асеновград на 10.11.2011 г. с мнение за 

съд. Внесен обвинителен акт на 11.11.2011 г. в РС – Асеновград. На 

11.11.2011 г. делото е приключило с присъда. 

 

ПД №161/2011 г. /пр. пр. №624/2011 г. по описа на РП – Асеновград, 

ДП № 464/2011 г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Илко Сивкин. 

Делото е получено в РП – Асеновград на 19.07.2011 г. с мнение за съд. 

Внесен обвинителен акт на 17.08.2011 г. в РС – Асеновград. На 27.09.2011 г. 

делото е приключило с присъда. 

 

ПД №230/2011 г. /пр. пр. №1597/2011 г. по описа на РП – 

Асеновград, ДП № 852/2011 г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор 

Калоян Димитров. Делото е получено в РП – Асеновград  на 11.11.2011 г. с 

мнение за съд. Внесен обвинителен акт на 28.11.2011 г. в РС – Асеновград. 

На 23.01.2012 г. делото е приключило с присъда. 
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ПД №60/2010 г. /пр. пр. №1824/2009 г. по описа на РП – Асеновград, 

ДП №789/2009 г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Димитър 

Молев. Делото е получено в РП – Асеновград на 22.02.2010 г. Изготвен е 

обвинителен акт на 24.03.2010 г., който е внесен на 26.03.2010 г. в РС – 

Асеновград. 

 

ПД №239/2010 г. /пр. пр. №1887/2010г. по описа на РП – 

Асеновград, БП №841/2010 г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор 

Борис Михов. Делото е получено в РП – Асеновград на 11.10.2010 г. 

Изготвен е обвинителен акт на 11.10.2010 г., който е внесен на 11.10.2010 г. в 

РС – Асеновград, като на същата дата делото е приключило със 

споразумение. 

 

ПД №209/2010 г. /пр. пр. №1339/2010 г. по описа на РП – 

Асеновград, ДП№ 592/2010 г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор 

Илко Сивкин. Делото е получено в РП – Асеновград на 13.08.2010 г. 

Изготвен е обвинителен акт на 31.08.2010 г., който е внесен на 02.09.2010 г. в 

РС – Асеновград. Делото е приключило със споразумение. 

 

ПД №178/2010 г. /пр. пр. №755/2010г. по описа на РП – Асеновград,  

ДП №305/2010 г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Венелин 

Савов. Делото е получено в РП – Асеновград на 06.07.2010 г. Изготвен е 

обвинителен акт на 05.08.2010 г., който е внесен на 06.08.2010 г. в РС –  

Асеновград. Делото е приключило със споразумение. 

 

През 2008 г. осъдителните присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК 

/чл.371 и сл. от НПК/ са 38, през 2010 г. – 44, а през 2011 г. – 62. По този ред 

няма протестирани присъди, както няма и оправдателни присъди.  

 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че 

прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в 

разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок.  

Движението на делата бе проследено и в книгата за внесени 

обвинителни актове, всички данни се отразяват коректно, но не се 

попълват графи от 18 – 22, касаещи сведения за делото в съда, кога и как е 

решено.  

 

Броят на споразуменията в хода на съдебното следствие през 2008г. 

е 155. През 2010 г. броят на споразуменията е 215, а през 2011 г. – 201. 
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Внесените споразумения в съда по чл.381 от НПК през 2008 г. са 

общо 22. Всичките са одобрени от съда. През 2010 г. – 31, като в края на 

периода 26 от тях са били одобрени от съда, а 5 не са разгледани.  През 

2011г. внесените в съда споразумения по чл.381 от НПК са 40, всичките 

одобрени. На случаен принцип бяха проверени: 

Пр. пр. №101/1997  г. по описа на РП – Асеновград /ДП № 36/1997 г. 

по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Илко Сивкин. Делото е получено 

в РП – Асеновград на 29.04.2010 г. На 13.05.2010 г. е изготвен проект на 

споразумение за решаване на делото, който ведно с делото е внесен в РС – 

Асеновград на същата дата.   

 

Пр. пр. №218/2010 г. по описа на РП – Асеновград /ДП № 78/2010 г. 

по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Илко Сивкин. Делото е получено 

в РП – Асеновград на 10.05.2010 г. На 07.06.2010 г. е изготвен проект на 

споразумение за решаване на делото, който ведно с делото е внесен в съда на 

същата дата.   

 

Пр. пр. №1151/2010 г. по описа на РП – Асеновград /ДП № 

497/2010г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Венелин Савов. 

Делото е получено в РП – Асеновград на 13.10.2010 г. На 20.10.2010 г. е 

изготвен проект на споразумение за решаване на делото, който ведно с 

делото е внесен в РС – Асеновград на същата дата.   

 

Пр. пр. №747/2010 г. по описа на РП – Асеновград /ДП № 306/ 

2010г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Венелин Савов. Делото е 

получено в РП – Асеновград на 14.06.2010 г. На 16.06.2010 г.  е изготвен 

проект на споразумение за решаване на делото, който ведно с делото е 

внесен в РС – Асеновград на същата дата. 

 

Пр. пр.№1651/2009 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №758/2009г. 

по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Борис Михов. Делото е получено 

в РП – Асеновград на 16.07.2010 г. На 18.08.2010 г. е изготвен проект на 

споразумение за решаване на делото, който ведно с делото е внесено в РС – 

Асеновград на същата дата. 

 

Пр. пр. №615/2010 г. по описа на РП – Асеновград /БП №245/2010 г. 

по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Молев. Делото е получено в РП– 

Асеновград на 07.04.2010 г. На същата дата е изготвен и внесен в съда проект 

на споразумение за решаване на делото. 
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Пр. пр. №545/2010 г. по описа на РП – Асеновград /БП № 220/2010 г. 

по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Молев. Делото е получено в РП– 

Асеновград на 31.03.2010 г. На същата дата е изготвен проект на 

споразумение за решаване на делото, който е внесен в съда на същата дата. 

 

Пр. пр. №1900/2010 г. по описа на РП – Асеновград /БП №856/2010г. 

по описа на РУП – Асеновград/.  Прокурор Борис Михов. Делото е 

получено в РП – Асеновград на 07.10.2010 г. На  същата дата е изготвен 

проект на споразумение за решаване на делото, който ведно с делото е 

внесен в РС – Асеновград на 08.10.2010 г. 

 

Пр. пр. №271/2011 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №137/2011 г. 

по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Илко Сивкин. Делото е получено 

в РП – Асеновград на 26.07.2011 г. На 22.08.2011 г.  е изготвен проект на 

споразумение за решаване на делото, който ведно с делото е внесен в съда на 

същата дата. 

 

Пр. пр. №810/2011 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №403/2011 г. 

по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Михов. Делото е получено в РП– 

Асеновград на 20.07.2011 г. На 02.08.2011 г. е изготвен проект на 

споразумение за решаване на делото, който на същата дата ведно с делото е 

внесен в РС – Асеновград. 

 

Пр. пр. №1515/2011 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №807/ 

2011г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Молев. Делото е 

получено в РП – Асеновград на 15.09.2011 г. На същата дата е изготвен и 

внесен в съда проект на споразумение за решаване на делото. 

 

Пр. пр. №1068/2011 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №596/ 

2011г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Савов. Делото е получено 

в РП – Асеновград на 07.09.2011 г. На 12.10.2011 г. е изготвен проект на 

споразумение за решаване на делото, който е внесен в РС –  Асеновград на 

13.10.2011 г. 

 

Пр. пр. №1547/2011 г. по описа на РП – Асеновград /БП №819/ 

2011г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Калоян Димитров. Делото 

е получено в РП – Асеновград на 21.09.2011 г. На същата дата е изготвен и 

внесен в съда проект на споразумение за решаване на делото. 
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Видно от изложеното, произнасянията на прокурорите по 

приключилите досъдебни производства, по които е изготвен и внесен в съда 

проект на споразумение по реда на чл.381 от НПК, са в рамките на 

предвидения в закона срок. 

 

Предложения по реда на чл.375 от НПК, за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание при 

условията на чл.78а от НК през 2008 г. са общо – 26 / уважени – 22, върнати 

от съда – 3, оправдани – 1/. През 2010 г. са 41 /36 – уважени, 5 – 

неразгледани, върнати – няма/, а през 2011 г. – 63 /58 – уважени, оправдани– 

1, върнати – 4/. На случаен принцип бяха проверени част от досъдебните 

производства, приключени по този ред: 

 

Пр. пр. №1506/2010 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №669/ 

2010г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Димитър Молев. Делото е 

получено в РП – Асеновград на 22.11.2010 г. На 02.12.2010 г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание, което е внесено в съда на 

03.12.2010 г.  

 

Пр. пр. №1855/2010 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №834/ 

2010г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Димитър Молев. Делото е 

получено в РП – Асеновград на 22.10.2010 г. На 01.11.2010 г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание, което е внесено в съда на същата 

дата. 

 

Пр. пр. №1410/2010 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №649/ 

2010г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Илко Сивкин. Делото е 

получено в РП - Асеновград на 24.09.2010 г. На 14.10.2010 г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание, което е внесено в съда на 

15.10.2010г.  

 

Пр. пр. №1333/2010 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №601/ 

2010г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Венелин Савов. Делото е 

получено в РП – Асеновград на 10.09.2010 г. На 16.09.2010 г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание, което е внесено в съда на 

17.09.2010 г.  
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Пр. пр.  №1454/2010 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №648/ 

2010г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Венелин Савов. Делото е 

получено в РП – Асеновград на 29.09.2010 г. На 28.10.2010 г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание, което е внесено в съда на 

29.10.2010 г.  

 

Пр. пр. №649/2010 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №279/ 2010г. 

по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Борис Михов. Делото е получено 

в РП – Асеновград на 27.04.2010 г. На 26.05.2010 г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание, което е внесено в съда на същата 

дата.  

 

Пр. пр. № 164/2010 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №64/2010 г. 

по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Борис Михов. Делото е получено 

в РП – Асеновград на 08.04.2010 г. На 10.05.2010 г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание, което е внесено в съда на 

11.05.2010 г.  

 

Пр. пр. №1109/2011 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №620/ 

2011г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Савов. Делото е получено 

в РП – Асеновград на 12.09.2011 г. На 12.10.2011 г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание, което е внесено в съда на 

13.10.2011 г.  

 

Пр. пр. №174/2011 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №101/ 2011г. 

по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Савов. Делото е получено в РП – 

Асеновград на 10.02.2011 г. На 09.03.2011 г. е изготвено постановление с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, което е внесено в съда на същата дата.  

 

Пр. пр.  №577/2011 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №307/ 

2011г. по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Михов. Делото е 

получено в РП – Асеновград на 11.07.2011 г. На 02.08.2011 г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание, което е внесено в съда на 

02.08.2011 г. 
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Пр. пр. №222/2011 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №123/2011 г. 

по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Михов. Делото е получено в РП– 

Асеновград на 04.04.2011 г. На същата дата е изготвено постановление с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, което е внесено в съда на 05.05.2011 г.  

 

Пр. пр. №753/2011 г. по описа на РП – Асеновград /ДП №433/2011 г. 

по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Димитър Молев. Делото е 

получено в РП – Асеновград на 05.08.2011 г. На 05.08.2011 г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание, което е внесено в съда на същата 

дата.  

 

Пр. пр. №168/2011 г. по описа на РП – Асеновград /ДП № 99/2011 г. 

по описа на РУП – Асеновград/. Прокурор Димитър Молев. Делото е 

получено в РП – Асеновград на 05.04.2011 г. На 07.04.2011 г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание, което е внесено в съда на 

08.04.2011 г.  

 

Пр. пр. №237/2011 г. по описа на РП – Асеновград,  ДП №231/ 2011г. 

по описа на РУП – Асеновград. Прокурор Илко Сивкин. Делото е получено 

в РП – Асеновград на 11.05.2011 г. На 01.06.2011 г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание, което е внесено в съда на същата 

дата.  

 

Пр. пр. №619/2011 г. по описа на РП – Асеновград,  ДП № 395/ 

2011г. по описа на РУП – Асеновград. Прокурор Илко Сивкин. Делото е 

получено в РП – Асеновград на 14.06.2011 г. На 17.06.2011 г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание, което е внесено в съда на същата 

дата.  

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства,  които са внесени в съда с постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 
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През 2008 г. прокурорите от РП – Асеновград са взели участие в 628 

съдебни заседания по наказателни дела. През 2010 г. – 512 съдебни заседания 

и през 2011 г. – 482  съдебни заседания. 

 

Прокурорските актове съдържат всички изискуеми от закона 

реквизити, обосновани са, точно и ясно се излага фактическата обстановка 

и изведените въз основа на нея правни изводи.  

Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство. 

 

2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2008 г. са приведени в изпълнение 206 присъди, като неприведени 

присъди в срок – 6. Отлагания на изпълнението на наказанието – няма. 

През 2010 г. са приведени в изпълнение 257 присъди, като неприведени 

присъди в срок – няма. Отлагания на изпълнението на наказанието – няма. 

През 2011г. са приведени в изпълнение 174 присъди, като неприведени 

присъди в срок – 1. Отлагания на изпълнението на наказанието – няма. 

 

Този надзор се осъществява от заместник-районния прокурор. Книгата 

за изпълнение на присъдите се води от административния секретар. В нея се 

отразяват не само присъдите, които подлежат на изпълнение, но и 

присъдите, по които наложеното наказание лишаване от свобода е 

отложено на основание чл.66 от НК. При преглед на книгата се установи 

липса на изрично отбелязване, че същата се проверява ежемесечно от 

прокурора.  

 

На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 

 

Пр. № Р49/2010 г. по описа на РП – Асеновград. С определение от 

05.02.2010г. съдът е одобрил споразумение по НОХД №52/2010г. На 

подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 год. 

при първоначален строг режим на изтърпяване. Препис от определението е 

постъпил на същата дата в РП – Асеновград. С писмо от същата дата е 

изпратен препис на началника на Затвора - гр. Пловдив за изпълнение на 

присъдата. На 15.02.2010 г. е получено писмо от Затвора - гр. Пловдив, че 

присъдата е приведена в изпълнение. На 15.02.2010 г. РП – Асеновград е 

уведомила РС – Асеновград, че е започнало изпълнението на наказанието. На 

13.01.2011 г. е получено писмо от ГДИН, видно от което наложеното 
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наказание е изтърпяно на 30.12.2010 г. С писмо от 18.01.2011 г. РП – 

Асеновград е уведомила РС – Асеновград, че наказанието е изтърпяно. 

 

Пр. №Р 48/2010 г. по описа на РП – Асеновград. С протоколно 

определение от 03.02.2010 г. съдът е одобрил споразумение по НОХД 

№482/2010 г. На подсъдимия е наложено наказание „пробация”. Препис от 

определението е постъпил на 05.02.2010 г. в РП – Асеновград. На 

08.02.2010г. е изпратен препис на началника на Пробационна служба – гр. 

Пловдив за изпълнение на присъдата. На 22.02.2010 г. е получено писмо от 

ОС „ИН”, видно от което протоколното определение се е привело в 

изпълнение на 17.02.2010г. С писмо от 25.02.2010 г. РП – Асеновград е 

уведомила РС – Асеновград, че присъдата е приведена в изпълнение.  На 

21.10.2010 г. е получено писмо от ОС „ИН”, видно от което на 13.10.2010 г. е 

приключило изтърпяването на наложеното наказание. С писмо от 

25.10.2010г. РП - Асеновград е уведомила РС – Асеновград, че е приключило 

изпълнението на наказанието. 

 

Пр. №Р 127/2011 г. по описа на РП – Асеновград. С протоколно 

определение от 05.05.2011 г. съдът е одобрил споразумение по НОХД 

№336/2011 г. На подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за 

срок от 1 г. Препис от определението е постъпил на същата дата в РП – 

Асеновград. На същата дата е изпратен препис на началника на Затвора – гр. 

Пловдив за изпълнение на присъдата. На 13.05.2011 г. е получен отговор, че 

присъдата е приведена в изпълнение. С писмо РП – Асеновград е уведомила 

РС – Асеновград, че присъдата е приведена в изпълнение.   

 

Пр. №Р 147/2011г. по описа на РП – Асеновград. С протоколно 

определение от 30.05.2011 г. съдът е одобрил споразумение по НОХД 

№360/11 г. На подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за 

срок от 6 месеца при първоначален строг режим. Препис от определението е 

постъпил на 30.05.2010г. в РП – Асеновград. На 30.05.2011г е изпратен 

препис на началника на ОЗ – гр. Пловдив за изпълнение на присъдата. На 

06.06.2011 г. е получено писмо, видно от което протоколното определение се 

е привело в изпълнение с начална дата 15.03.2011 г. С писмо от същата дата 

РП – Асеновград е уведомила РС – Асеновград, че присъдата е приведена в 

изпълнение.  На 21.09.2011 г. е получено писмо от Затвора - гр. Пловдив, 

видно от което на 15.09.2011 г. е приключило изтърпяване на наложеното 

наказание. С писмо от 30.09.2011г. РП – Асеновград е уведомила РС – 

Асеновград, че е приключило изпълнението на наказанието. 
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Установи се, че движението по присъдните преписки е отразено 

пълно и точно във водената книга. Препис от присъдата  /определението/ 

се получава в прокуратурата в деня на влизането в сила или в най-кратък 

срок. Същата се изпраща незабавно за изпълнение на съответните органи. 

След изпълнение на наказанието прокуратурата уведомява съда за това 

обстоятелство.   

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

 През 2008 г. прокурорите от РП – Асеновград са взели участие като 

страна по 75 граждански дела. Няма  предявени граждански искове. Няма 

обжалвани от прокурор съдебни решения по граждански дела.  

През 2010 г. прокурорите от РП – Асеновград са взели участие като 

страна по 68 граждански дела. Няма  предявени граждански искове. Няма 

обжалвани от прокурор съдебни решения по граждански дела. 

През 2011 г. прокурорите от РП - Асеновград са взели участие по 35 

граждански дела. Няма  предявени граждански искове. Няма обжалвани от 

прокурор съдебни решения по граждански дела. 

Книгата по гражданско – съдебния надзор съдържа необходимите 

реквизити. Навреме се правят вписвания на номера  на делото, участието 

на прокурора, становището, решението на съда. Явява се представител на 

прокуратурата, в качеството му на контролираща страна или ответник, 

по някои от делата се изготвят протести. В някой от случаите, конкретно 

по ЗОДОВ, се подават  писмени отговори по съответното гражданско 

дело. 

   

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

І. Като цяло дневниците, деловодните книги и регистри се водят 

съгласно изискванията на ПОДАПРБ и указанията на Върховна касационна 

прокуратура. Записите в тях се извършват точно и коректно.  

Прилага се случайният принцип „Law Choice” при разпределяне на 

преписките и делата между прокурорите.       

Отчитането и съхранението на веществените доказателства  се 

осъществява по предвидения в ПОДАПРБ ред.  
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През  проверявания период,  освен по указания на ВАП, по инициатива 

на административния ръководител на РП – Асеновград са извършени  

проверки с предмет нарушения, които са характерни за региона. Това е 

довело до постигане на  много добри резултати, изразяващи се във вземане 

на съответните мерки за недопускане и намаляване на нарушенията. 

Дейността по изготвяне на статистически данни в РП – Асеновград е 

на много добро ниво. Данните, отразени в предоставените справки и 

отчети съответстват на установените по време на проверката.   

 

ІІ. Проверките по преписките в РП – Асеновград са се извършвали в 

сроковете, предвидени в Указание 281/2006 г. на главния прокурор на 

Република България /отм./, а от март 2011г. в сроковете, предвидени в  

Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра на вътрешните 

работи за провеждане на предварителните проверки. След постъпване в 

прокуратурата, преписките се решават в едномесечен срок от прокурора. 

Движението на преписките се отразява пълно и точно  във входящия 

дневник. 

В разносната книга не се отразяват номерата на изпратените 

постановления за отказ да се образува досъдебно производство. Отразява 

се само общият брой на постановленията, които се изпращат с обикновена 

поща. По тази причина не може да се направи извод, дали и на коя дата 

този вид постановления реално са изпратени на адресатите, посочени в 

тях. 

 

ІІІ. Броят на наблюдаваните и решените досъдебни производства през 

2011 г. в сравнение с 2008 г. се  увеличил с около 50%, което е довело до 

значително увеличаване на натовареността на прокурорите. Всички 

наблюдавани към момента на проверката досъдебни производства са в 

законоустановените срокове за разследване. 

Досъдебните производства, водени срещу известен извършител се 

спират при наличие на предвидените в НПК основания. Произнасянията на 

прокурорите са в законоустановения срок. В постановленията за спиране на 

наказателното производство се анализират събраните в хода на 

разследването доказателства, както и тези, обуславящи необходимостта 

от спиране на наказателното производство. Делата, които са спрени на 

основание  чл.244, ал.1, т.3 от НПК, се възобновяват в установения в НПК 

едногодишен срок. 

Произнасянията на прокурорите по дела, водени срещу неизвестен 

извършител, след приключване на разследването и постъпване на делото в 

прокуратурата са в законоустановения срок. На основание чл.245, ал.1 от 
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НПК делата се изпращат на органите на МВР за продължаване 

издирването на неустановения извършител на престъплението.  

Постановленията за спиране на наказателното производство се 

изпращат на адресатите с обикновена поща. 

Всички постановления за прекратяване на наказателното 

производство се изготвят в законоустановения едномесечен срок. Препис 

от тези постановления се изпраща на посочените в тях адресати с 

препоръчана поща. В разносната книга се отразява само 

идентификационният код на обратната разписка, но не се отразява номера 

на прокурорската преписка и конкретния адресат. 

 

ІV. От извършената проверка на конкретни дела се установи, че 

прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в 

разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок. В книгата за внесени 

обвинителни актове са отразени точно всички данни, но не се попълват 

графи от 18 – 22, касаещи сведенията за делото в съда, кога и как е решено. 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, по които е изготвен и внесен в съда проект на споразумение 

по реда на чл.381 от НПК, както и по внесените с постановление с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 

Прокурорските актове съдържат всички изискуеми от закона 

реквизити, обосновани са, точно и ясно се излага фактическата обстановка 

и изведените въз основа на нея правни изводи.  

Движението по присъдните преписки е отразено пълно и точно във 

водената книга за изпълнение на присъдите. Препис от присъдата  

/определението/ се получава в прокуратурата в деня на влизането в сила или 

в най-кратък срок. Същата се изпраща незабавно за изпълнение на 

съответните органи. След изпълнение на наказанието  прокуратурата 

уведомява съда за това обстоятелство. Установи се, че във водената книга 

се отразяват не само присъдите, които подлежат на изпълнение, но и 

присъдите, по които наложеното наказание лишаване от свобода е 

отложено на основание чл.66 от НК. Липсва изрично отбелязване, че 

книгата се проверява ежемесечно от прокурора. 
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На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 

    

   ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. В разносната книга, водена в РП – Асеновград, да се отбелязват 

номерата на прокурорските преписки и адресатите, на които се 

изпращат прокурорските актове. 

 

2. Постановленията за спиране на наказателното производство  да 

се изпращат на адресатите по пощата с обратна разписка или да им се 

връчват по друг начин, чрез който да може да се удостовери датата на 

получаване. 

 

3. В книгата за обвинителни актове да се попълват и графи 18 – 22, 

касаещи сведения за делото в съда.  

 

4. Книгата за изпълнение на присъдите да се води съгласно 

Указание И №21/16.01.2002 г. за дейността на прокуратурата по 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и 

определения на съда,  при спазване разпоредбата на чл. 35. Прокурорът, 

определен да привежда присъдите в изпълнение и да осъществява 

надзор, ежемесечно да проверява книгата за изпълнение на присъдите и 

азбучника за осъдени лица, като отбелязва датата на проверката и при 

необходимост да прави констатации за допуснати пропуски и грешки, 

както и да дава разпореждане за тяхното отстраняване – чл.44 от 

Указанията.  

 

 

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния 

ръководител – районен прокурор на РП – Асеновград за изпълнение на 

препоръките.  

 

Административният ръководител – районен прокурор на РП – 

Асеновград да запознае прокурорите и съдебните служители от РП – 

Асеновград с резултатите от извършената планова проверка.  

 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ Асеновград да предприеме в 

едномесечен срок от получаване на настоящия Акт необходимите 
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действия от негова компетентност за изпълнение на дадените 

препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в двумесечен срок 

уведоми ИВСС за резултата от тях. 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет. 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на главния прокурор на Република 

България. 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния 

ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – 

Пловдив. 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния 

ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив. 

 

 

                     

        ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

1. Заповед № ПП-01-13/01.03.2012 г. на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2010 г. и 2011 г.  

3. Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на 

преписките през 2010 г. и 2011 г.  

4. Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства през 2010 г. и 2011 г. 

5. Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2010 г. и 

2011г. 

6. Копия от документи, доклади, заповеди, справки и др., които са били 

предмет на анализ в Акта.  

 

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

            /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 


