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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 
                     гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 

 

 

      ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА    

ПЛОВДИВСКИ  АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН 

 

 

 

АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО 

 

извършена в периода от 19.10.09г.  до 21.10.09г. 

 

 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 282/12.10.2009 г. 

на Главния инспектор. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на 

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови 

проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на Годишния  отчетен доклад за 2008г. и Отчетния доклад за първото 

шестмесечие на 2009г. на Районна прокуратура-Хасково, изискване и 

предоставяне от РП-Хасково на 4 бр. 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 
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включват данни за 2008г. и първото шестмесечие на 2009г., както и отразяват 

индивидуалната натовареност на прокурорите за същия период. Справките 

съдържат информация за основните показатели, по които ще бъде извършена 

проверката. 

Получените материали бяха задълбочено проучени и анализирани от 

проверяващия екип, определен в заповедта на Главния инспектор. 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

1. Щатна осигуреност. 

 

Дейността на РП–Хасково е предвидено по щат да се осъществява от 10 

прокурори. През 2008г. дейността се е осъществявала от 9 прокурори. Има 1 

незаета щатна бройка за прокурора.  

През 2009г. щатът за прокурорите е намален на 9бр., от тях работили 

през годината 8. Незаета щатна бройка -1. Като проблем в РП – Хасково се 

очертава кадровото обезпечаване с прокурори.  

Прокурорите в РП–Хасково се подпомагат от 7 броя  служители. Няма 

незаети щатни длъжности за служители. 

 

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

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре и отговарят на 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. 

При направената проверка са констатира, че в книгата за възложените 

на МВР проверки не се изписва срокът за извършване на проверката. В 

същата книга няма обособена графа „резултат” от извършената проверка.  

В РП – Хасково няма вътрешна разносна книга на прокурорите, където 

да се отразява получаването и предаването на преписките и делата срещу 

подпис на прокурора и деловодителя. Има книга, в която се отбелязват  

прокурорските преписки, които се намират при отделните прокурори, но 

това не се прави срещу подпис.  

Заповедната книга представлява регистър, който се води от 1948г. и 

започва със заповед №1/06.07.1948г. Води се до днес, като се описва 

съдържанието на издадените заповеди.  

Книгата за изпълнение на присъдите се води от определен съдебен 

служител. В нея се нанасят коректно всички записи. Един път в месеца се 
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проверява от прокурорите Трендафилов и Пазаитова, които отговарят за 

надзора по изпълнение на присъдите и другите принудителни мерки. 

Води се редовно регистър /дневник/ на гражданските дела, в който са 

описва датата на завеждане на делото, номер, страни, прокурор, предмет на 

делото, становище на прокурора и резултат. 

Делата на специален надзор се водят на електронен регистър, като 

ежемесечно се изготвя и изпраща справка до ОП – Хасково относно взетите 

през изтеклия месец дела на специален надзор. На проверяващият екип бе 

предоставено извлечение от този регистър, като и справки, от които е видно, 

че процедурата се спазва. 

 

3.Информационно обслужване, статистика и анализ. 
 

През 2008г. РП – Хасково е работила с три информационни деловодни 

програми: „Law Choice”,  УИС и програма за генериране на ЕИСПИ номера,  

предоставени от ВКП. Определен е Заместник-административният 

ръководител – прокурор Пламен Бахчеванов за контролиращ дейността при 

въвеждане на данните и изпълнение на указанията за работа с УИС. 

Прокурорите в РП - Хасково при осъществяване на своята дейност 

ползват правно информационни програми „Апис”. 

          Организацията на дейността по водене на статистиката е съобразно 

указанията на ВКП.  

Периодичната информация, която се предоставя на ВКП с цел 

обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, 

се подготвя и изпраща своевременно. 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. 

 

4.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата в РП-Хасково. 

 

Със заповед № 31/15.10.2007г на Административния ръководител в РП 

– Хасково е въведено електронното разпределение на преписките и делата, 

съобразно поредността  на постъпването им, чрез програмния продукт „Law 

Choice”. Протоколите от случайното разпределение на наблюдаващ прокурор 

се съхраняват в отделна папка. Със заповеди на Административния 

ръководител се извършват всички последващи промени. 
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5.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

   Веществените доказателства в РП – Хасково се съхраняват в отделен 

шкаф в канцеларията на РП – Хасково. В РП – Хасково се води книга за 

получените веществени доказателства и книга за предадените в РС – Хасково 

веществени доказателства по внесените досъдебни производство, към която 

се прилагат приемо – предавателни протоколи, двустранно подписани. 

   Няма назначена комисия за извършване на годишна инвентаризация на 

веществените доказателства в РП – Хасково. 

 

6.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

През 2008г. заповедите и разпорежданията на административния 

ръководител по организацията и дейността на прокуратурата, по указание на 

Главния Прокурор на РБългария са 14 на брой, а по собствена преценка – 5.  

За 2008г. и първото полугодие на 2009г. няма наложени наказания от 

административния ръководител, няма предложения за поощрения и 

предложения за налагане на дисциплинарни наказания. 

         

        От Окръжна прокуратура–Хасково е извършена комплексна планова 

ревизия за дейността на РП-Хасково през 2008г., като констатациите от 

същата бяха предоставени  за сведение на проверяващия екип на ИВСС. Бе 

предоставен и протокол от проведено на 02.11.2009г. Общо събрание на 

прокурорите при РП-Хасково за обсъждане ревизионния акт на ОП-Хасково.  

Видно от този протокол, направено е обсъждане с участието на всички 

прокурори от РП-Хасково на констатациите, съдържащи се в ревизионния 

акт, така, както е указано от по-горестоящата прокуратура. 

 

        Забележка: Към Акта е приложена  Справка № 1, изготвена от РП-

Хасково, относно организацията на административната дейност.  

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

През 2008г. в РП – Хасково са наблюдавани 1303 бр. преписки, от които 

1246 бр. новообразувани, останали от предходни години /2007г./ - 57бр. 

Решени са общо 1135бр. преписки. Отказите да бъде образувано досъдебно 

производство са 672бр. От тях обжалвани са общо 98бр., като потвърдени -

77бр., а отменени -21бр. Образувани досъдебни производство - 375бр. 

Изпратени по компетентност – 88бр. 
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От образуваните през проверявания период са останали нерешени 57 бр. 

преписки, които са решени в законоустановения едномесечен срок. Останали 

нерешени преписки образувани в предходни периоди в РП – Хасково няма. 

През 2008г. няма преписки на специален надзор. 

Прокурорските актове се обработват деловодно своевременно, по 

възможност в деня на постановяването им.  

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки:  

 

Пр.пр. № 409/2009г. по описа на РП – Хасково. С разпореждане от 

25.02.2009г. прокурор Румен Сираков е възложил на ОДП – Хасково 

извършване на проверка. Дадени са конкретни указания за изпълнение и срок 

за извършане на проверката от 30 дни. На 09.07.2009г. от ОДП – Хасково е 

получена справка с материалите от извършената проврека. С постановление от 

30.07.2009г. прокурор Сираков е постановил отказ да се образува досъдебно 

производство. В постановлението е указано, копие от същото да бъде 

изпратено на жалбоподателя. Преписката е просрочена от органите на 

МВР, извършили проверката. По наблюдателните производства няма 

данни срокът за извършване на проверката да е бил продължаван по 

предвидения ред. 
 

Пр. Пр. № 415 /2009г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

25.02.2009г. прокурор Пламен Бахчеванов е възложил на РУ МВР – Хасково 

извършването на проверка. В постановленито са дадени указания и срок за 

извършване на проверката от 30 дни. С писмо от 27.03.2009г. от РУ МВР – 

Хасково е поискано удължаване на срока за извършване на проверката с 30 

дни. С писмо от 30.03.2009г. административният ръководител на РП – Хасково 

е продължил срока за изършване на проверката с 30 дни, поради фактическа и 

правна сложност, като е указал проверката да бъде приключена в срок до 

04.05.2009г. Преписката е  изпратена от РУ МВР – Хасково на 08.05.2009г. С 

постановление от 26.05.2009г. прокурор Бахчеванов е възложил на органите на 

РУ МВР – Хасково извършването на допълнителна проверка в срок от 10 дни. 

С писмо от 10.06.2009г. материалите по преписката са били изпратени в РП – 

Хасково. С постановление от 22.06.2009г. прокурор Бахчеванов е постановил 

отказ да се образува досъдебно производство. Постановлението е мотивирано. 

В него е указано копие от същото да бъде изпратено на заинтересованото лице. 

 

Пр.пр. № 882/2008г. по описа на РП – Хасково. С постановение от 

24.04.2008г. прокурор Пламен Бахчеванов е възложил на РПУ – Хасково 

извършването на проверка. Дадени са подробни указания и срок за извършване 
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на проверката от 30 дни. С писмо от 10.05.2008г. РПУ – Хасково е изпратило 

материалите, ведно с материалите от извършената проверка. С постановление 

от 16.05.2008г. прокурор Бахчеванов е постановил отказ да се образува 

досъдебно производство. Указано е копие от постановлението да бъде 

изпратено на заинтересованото лице. 

 

Пр.пр. № 993/2008г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

16.05.2008г. прокурор Николай Трендафилов е постановил на РПУ – Хасково 

да бъде извършена проверка в срок от 30 дни. С писмо от 19.06.2008г. 

материалите с извършената проверка са изпратени в РП – Хасково. С 

постановление от 01.08.2008г. прокурор Трендафилов е възложил 

извършването на допълнителна проверка в срок от 30 дни. С писмо от 

28.08.2008г. преписката е  изпратена от РПУ – Хасково. Същата е заведена в 

РП – Хасково на 29.08.2008г. С постановление от 29.09.2008г. прокурор 

Трендафилов е отказал да образува досъдебено производство. Указано е копие 

от постановлението да бъде изпратено на заинтересованото лице. Не е спазено 

Указание № 281/06.12.2006г. на Главния прокурор на РБългария по 

отношение срока, в който следва да бъде извършена допълнителната 

проверка. 

 

 Пр.пр. № 330/2009г. по описа на РП – Хасково. На 16.02.2009г. младши 

прокурор Цветомира Димитрова е възложила на РПУ – Хасково извършването 

на проверка във връзка с депозирана в РП – Хасково жалба. В 

постановлението са дадени конкретни указания и срок за извършване на 

проверката от 30 дни. С писмо от 23.03.2009г. от РПУ – Хасково е поискано 

срокът за извършване на проверката да бъде удължен с още 30 дни. С писмо на 

административния ръководител от 24.03.2009г. срокът за извършване на 

проверката е бил продължен с 30 дни. Указано е проверката да приключи в 

срок до 24.04.2009г. С писмо от 06.04.2009г. преписката е изпратена в РП – 

Хасково. Същата е заведена в прокуратурата на 07.04.2009г. С постановление 

от 30.04.2009г. младши прокурор Димитрова е постановила отказ да се 

образува досъдебно производство. Постановлението е мотивирано. В същото е 

указано препис от него да бъде изпратен на жалбоподателката.  

 

Пр.пр. № 943/2008г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

12.05.2008г. младши прокурор Цветомира Димитрова е възложила на Сектор 

„Икономическа полиция” при ОДП – Хасково извършването на проверка. В 

постановлението са дадени указания за изпълнение и срок от 30 дни. С писмо 

от 12.06.2008г. от ОДП – Хасково е поискано удължаване на срока на 

проверката. На 17.06.2008г. с писмо административният ръководител на РП – 
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Хасково е продължил срока на проверката с 1 месец. Указано е същата да 

приключи в срок до 21.07.2008г. На 17.11.2008г. от ОДП – Хасково са 

изпратени материалите с извършената проверка. С постановление от 

18.12.2008г. младши прокурор Димитрова е отказала да образува досъдебно 

производство. Постановлението е мотивирано, в същото е указано препис от 

него да бъде изпратен на жалбоподателката. Извършването на проверката е 

просрочено с близо 4 месеца от органите на полицията. В този период 

наблюдаващият прокурор не е предприел действия / напомнителни писма 

и др./ за своевременното приключване на провeрката и изпращане на 

материалите в РП – Хасково. 
 

Пр.пр. № 257/2009г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

11.02.2009г. прокурор Трендафилов е възложил на РУ МВР – Хасково 

извършването на проверка. В постановлението са дадени указания и срок за 

извършване на проверката – 30 дни. С писмо от 16.03.2009г. материалите са 

били върнати в РП – Хасково, ведно със справка от извършената проверка. 

Същите са заведени в РП на 17.03.2009г. С постановление от 17.04.2009г. 

прокурор Трендафилов е отказал да образува досъдебно производство. 

Постановлението е мотивирано. В същото е указано копие от него да бъде 

изпратено на жалбоподателя. 

 

Пр.пр. 850/2008г. по описа на РП – Хасково. Извършена е проверка от 

РПУ – Хасково по ЗМ 352/2008г.  Преписката е изпратена на РП – Хасково. С 

постановление от 30.04.2008г. прокурор Делчо Лавчев е възложил на РПУ – 

Хасково извършването на допълнителна проверка по случая. Даден е срок за 

изпълнение от 10 дни. С писмо от 16.05.2008г. РПУ – Хасково е изпратило 

материалите с извършената допълнителна проверка. С постановление от 

06.06.2008г. прокурор Лавчев е отказал да образува досъдебно производство. 

Постановлението е мотивирано. Указано е копие от него да бъде изпратено на 

заинтересованото лице. 

 

Пр. Пр. № 503/2009г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

13.03.2009г. Делчо Лавчев – прокурор при РП – Хасково е възложил на РУ 

МВР – Хасково извършването на проверка. Дадени са конкретни указания и 

срок за извършване на проверката от 30 дни. С писмо от 27.03.2009г. 

материалите по преписката са били изпратени от РУ МВР – Хасково. Същите 

са заведени в РП – Хасково на 30.03.2009г. С постановление от 16.04.2009г. 

прокурор Лавчев е отказал да образува досъдебно производство и е прекратил 

прокурорската преписка. Указано е препис от постановлението да бъде 

изпратен на заинтересованото лице. 
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Пр. пр. 1021/2009г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

20.05.2009г. Пламен Бахчеванов –зам районен прокурор при РП – Хасково е 

възложил извършването на проверка на РУ МВР – Хасково в срок от 30 дни. 

Във възлагателното постановление са дадени указания за изпълнение. С писмо 

от 09.06.2009г. материалите по преписката са били изпратени в РП – Хасково. 

Същите са заведени в прокуратурата на 10.06.2009г. С постановление от 

15.06.2009г. прокурор Бахчеванов е отказал да образува досъдебно 

производство. Постановлението е мотивирано. В него е указано копие от 

същото да бъде изпратено на жалбоподателката.   

 

Пр.пр. 1563/2008г. по описа на РП – Хасково. Наблюдаващ прокурор – 

Гроздан Грозев. С постановление от 06.08.2008г. на РПУ – Хасково е било 

възложено извършването на проверка. В постановлението са дадени указания 

за изпълнение в срок от 30 дни. С постановление от 11.09.2008г. 

наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на допълнителна 

проверка в срок от 10 дни. С писмо от 23.09.2008г. материалите ведно с 

извършената проверка са били изпартени в РП – Хасково. Същите са заведени 

в прокуратурата на 24.09.2008г. На 21.10.2008г. с постановление прокурор 

Сираков е отказал да образува досъдебно производство.Указано е копие от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателя. 

 

Пр.пр. № 1159/2008г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

11.06.2008г. прокурор Антон Попов е възложил извършването на проверка на 

Сектор „ИП” при ОДП – Хасково в срок от 30 дни. В постановлението са 

дадени указания за изпълнение. С писмо от 11.09.2008г. преписката е била 

изпратена от ОДП – Хасково ведно със справка от извършената проверка. 

Същата е заведена в РП – Хасково на 12.09.2008г. С постановление от 

09.10.2008г. прокурор Пазаитова е отказала да образува досъдебно 

производство. Постановлението е мотивирано, като е указано копие от същото 

да бъде изпратено на жалбоподателя. По повод подадена жалба, с 

постановление от 15.12.2008г. ОП – Хасково по пр.пр. № 2136/2008г. по техен 

опис е постановила възлагане на допълнителна проврека в срок от 40 дни, 

предвид нови обстоятелства, с които решаващата прокуратура не е била 

сезирана. С писмо от 19.01.2009г. адм. ръководител на ОП – Хасково е 

продължил срока за извършване на проверката с 30 дни, считано от 

25.01.2009г. С писмо от 16.02.2009г. преписката ведно с материалите от 

извършената допълнителна проверка е изпратена в ОП – Хасково. С 

постановление от 17.02.2009г. ОП – Хасково, с оглед възложената 

допълнителна проверка по преписката, е потвърдила постановлението на РП – 
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Хасково за отказ да образува досъдебно производство. Извършването на 

проверката по преписката е просрочено от органите на МВР с два месеца. 

Наблюдаващият прокурор не е предприел действия / напомнителни писма 

и др./ за своевременното приключване на провeрката и изпращане на 

материалите в РП – Хасково. 
 

Пр.пр. 1064/2009г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

26.05.2009г. Емилия Генова – прокурор при РП – Хасково е възложила 

извършването на проверка на РУ МВР – Хасково в срок от 30 дни. В 

постановлението са дадени конкретни указания за изпълнение. На 02.06.2009г. 

с писмо от РУ МВР – Хасково в прокуратурата са изпратени материалите от 

извършената проверка. С постановление от 19.06.2009г. прокурор Генова е 

отказала да образува досъдебно производство. Постановлението е мотивирано. 

Указано е препис от същото да бъде изпратено на заинтересованото лице. 

 

           Пр.пр.№1166/09г., разпределена на прокурор Емилия Генова. 

Постановление за възлагане на допълнителна проверка от 12.06.09г.  

Преписката е  образувана в РП-Хасково по повод извършена проверка по 

пр.№ 3722/09г. по описа на ОД на МВР-Хасково. Дадени  са подробни 

указания. Определен е срок от 10 дни. Постановлението е изпратено  до 

Директора на ОД на МВР-Хасково на 12.06.09г. Постановление за 

образуване на ДП от 14.08.09г. срещу НИ за престъпление по чл.309,ал.1 от 

НК, с подробни задължителни указания. Срок на разследване – 2 месеца. На 

07.10.09г. е постъпило предложение от разследващия полицай за удължаване 

срока на разследване, мотивирано. Протокол за нов избор на наблюдаващ 

прокурор от 07.10.09г. поради отсъствие на прокурор Генова поради болест. 

Избран е прокурор Сираков. На 07.10.09г. искане до ОП-Хасково по 

чл.234,ал.3 от НПК. С писмо изх.№ 1857/09г. от 12.10.09г. на ОП-Хасково, 

удължен срокът с 2 месеца, считано от 14.10.09г. 

 

           Пр.пр.№651/2009г., Зам. Районен прокурор Пламен Бахчеванов. 

Постановление за възлагане на проверка от 30.03.09г. Дадени са подробни 

указания. Определен е срок за извършване на проверката – 30 дни. Указано е, 

че при възникнали трудности от правно или фактическо естество, незабавно 

да се търси консултация с наблюдаващия прокурор. На 28.04.09г.  е изведено 

от ОДП-Хасково, входирано на 07.05.09г., искане за удължаване срока на 

проверката. Разрешение от 07.05.09г. на Адм.ръководител за удължаване на 

срока за приключване на проверката с 1 месец, поради правна и фактическа 

сложност., т.е. проверката следва да приключи в срок до 06.06.09г. На 

30.07.09г. – постановление за образуване на ДП, срок 2 месеца. С рег. № 
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19780/14.09.09г.  на ОД на МВР-Хасково е направено предложение за 

удължаване срока на разследване. Поради отпуск на прокурор Бахчеванов, 

отново е извършен електронен избор на наблюдаващ прокурор –  Сираков. 

Извършена бе проверка на папката, в която се съхраняват протоколите за 

случаен избор. Установи се класиран  такъв протокол от дата от 16.09.09г.   

На 18.09.09г. е направено искане до ОП-Хасково по чл.234,ал.3 от НПК за 

удължаване срока на разследване с един месец, считано от 30.09.090г. С 

писмо изх.№ 1744/09г. от 26.09.09г. искането е уважено, считано  от 

30.09.09г. 

 

           Пр.№1203/09г., прокурор Цвета Пазаитова. Постановление за 

възлагане на проверка от 24.06.09г. с дадени указания, определен срок от 15 

дни. С писмо от същата дата е изпратено постановлението за възлагане на 

проверка до Началника на РУ на МВР-Хасково. В писмото е посочен срок 

от 25 дни. На 26.08.09г. е образувано ДП. Срок – 2 месеца. Констатира се 

разминаване в срока, посочен в постановлението на прокурора и в 

придружителното писмо. 

 

           Пр.№1102/09г., прокурор Николай Трендафилов. Постановление за 

възлагане на проверка. Дадени подробни указания. Срок – 30 дни. На 

09.07.09г. е входирано искане от началника на РУ на МВР за удължаване 

срока с още 30 дни. На 10.07.2009г. разрешение на адм.ръководител за 

удължаване срока на проверката с 30 дни поради възникнала правна и 

фактическа сложност, т.е проверката следва да приключи в срок до 

05.08.2009г. На 28.08.09г. постановление за образуване на ДП. 

 

           Пр.№999/09г., мл.прокурор Цветомира Димитрова. Постановление за 

възлагане на предварителна  проверка от 16.05.09г., дадени подробни 

указания, срок – 30 дни. Указано е: „ в 7 дневен срок преди изтичане срока на 

проверката да ми бъде докладвано устно  за предприетите действия и 

установените обстоятелства”. На 25.06.09г. е входирано искане за 

продължаване срока. Разрешение от 25.06.09г. за удължаване с 30 дни, т.е. 

проверката да приключи в срок до 22.07.09г. На 17.07.09г. постановление за 

образуване на ДП. Указано – не по-късно от двадесет дни преди изтичане 

срока на разследване да бъде уведомен наблюдаващия прокурор, делото да се 

докладва периодично  за съгласуване с наблюдаващия прокурор, срок 2 

месеца. Предложение за удължаване на срока от 26.08.09г., входирано на 

27.08.08. Не е мотивирано.( за престъпление по чл.183,ал.1  от НК). Искане 

от 27.08.09г. на прокурор Делчо Лавчев до ОП. С писмо от 01.09.09г. срокът 

е удължен с 2 месеца. Извършена бе проверка на папката, в която се 
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съхраняват протоколите за случаен избор. Установи се не е класиран  

протокол за смяна на наблюдаващия прокурор.   
 

           Пр.№ 508/09. прокурор Делчо Лавчев. Постановление за  възлагане на 

проверка от 23.03.09.  с дадени подробни указания. Определен е срок от 20 

дни от получаване на преписката. На същата дата е изпратена на Директора 

на ОД на МВР-Хасково, сектор „ИП”. Няма напомнителни писма. На 

05.06.09. преписката е върната в РП. На 12.06.09г. постановление за 

образуване на ДП. На 31.07.09. е входирано предложение за удължаване на 

срока на разследване. На същата дата – предложение до ОП-Хасково за 

удължаване на срока с 2 месеца. С писмо изх.№ 1347/04.08.09г. искането е 

уважено, срокът е удължен с 2 месеца, считано от 13.08.09. На 05.10.09. в РП 

е входирано искане от разследващия полицай за внасяне на искане в ОС-

Хасково за разрешение да бъдат предоставени данни. На 06.10.09.г. – отговор 

на прокурор Лавчев, че липсва законова възможност за удовлетворяване на 

предложението. Други материали  по наблюдателното производство няма. 

Срокът на разследване е изтекъл. 

 

Прокурорите възлагат проверки по преписките в случай на 

необходимост, като това се прави с постановление, в което се съдържат 

подробни указания, с оглед събиране на достатъчно данни за преценка дали да 

се образува досъдебно производство. От проверените на случаен принцип 

преписки се установява, че има случай, в които органите, извършващи 

проверката не са спазили определените от прокурора срокове. От своя 

страна наблюдаващите прокурори не са изпращали напомнителни писма, с 

които да активират действията на извършващите проверката по спазване 

на сроковете. 

В някои случаи искания за продължаване срока на проверката са 

направени дни след изтичане на същия, а самото продължаване на срока се 

прави с дата, по-късна от тази, на която е изтекъл първоначалния срок.     

Прокурорите решават преписките в едномесечния срок, като в някои 

случаи преписките са решени в последния ден на месечния срок. Работата по 

преписките следва да се прецизира с оглед стриктното спазване на Указание 

№ 281/08.12.2006г. на Главния прокурор на РБългария. 

Отказите съобразно чл.213, ал.1 от НПК да бъде образувано досъдебно 

производство са добре мотивирани. Постановленията за отказ се изпращат 

по пощата на заинтересованите лица. Същите се описват само като обща 

бройка в разносната книга, в резултат на това не може да бъде извършена 

проверка, от която да се установи дали действително по определена 

преписка постановлението за отказ да се образува досъдебно производство 
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е изпратено по пощата до адресата. В тази посока дейността следва да 

се подобри, като се прави отбелязване относно номера на преписката и  

лицето, до което е изпратено постановлението.  

 

         Забележка: Към Акта е приложена Справка № 2,  изготвена  от РП- 

Хасково, по организацията на образуването и движението на преписките, 

отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите.  

 

ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на 

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

ЗСВ. 

 

През 2008г. в РП – Хасково са наблюдавани общо 2263бр. досъдебни 

производства, от които образувани през проверявания период 1103бр. 

Приключени от разследващ орган -1352бр. и решени от прокурор -2015бр. 

Неприключени от разследващ орган в сроковете по чл.234 от НПК - 270 

бр. ДП. Приключени от разследващ орган и нерешени от прокурор за 2008г. 

няма. 

 

Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК за 2008г. са 

извършени общо по 42 ДП, от които 36бр. ДП са изпратени на разследващ 

полицай и по 6 бр. ДП действията са били извършени от прокурор. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр.пр. № 2502/2007г. по описа на РП – Хасково. На 26.12.2007г. на 

основание чл.212, ал.3 от НПК в РПУ – Хасково е започнато ДП срещу 

известен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр.чл.194, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр.ал.1 от НК. В хода на разследването е установен извършителят 

на инкриминираното деяние. Същият е бил привлечен в качеството на 

обвиняем и спрямо него от РС – Хасково е взета мярка за неотклонение 

„Задържане под стража”. С писмо от 21.02.2008г. делото е  изпратено в РП – 

Хасково с мнение за „повдигане на обвинение”. Същото е заведено в РП –

Хасково на 22.02.2008г. С постановление от 26.02.2008г. прокурор Николай 

Трендафилов, на основание чл.242, ал.2 от НПК, е постановил водещият 

разследването да изпълни дадените в постановлението указания в срок до 

15.03.2008г. С писмо от 07.03.2008г. делото е изпратено в РП – Хасково. На 

21.03.2008г., на основание чл.247, ал.3 от НПК, в РС – Хасково е внесен 

обвинителен акт. 
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Пр.пр. № 1568/2008г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

25.08.2008г. прокурор Николай Трендафилов е образувал ДП срещу известен 

извършител за престъпление по чл.197, т.3, вр.чл.195, ал.1, т.6, вр.чл.194, ал.1 

от НК и чл.215 от НК. Разследването е възложено на РПУ – Хасково. С писмо 

от 27.10.2008г. делото е изпратено в РП – Хасково с мнение за предаване на 

съд. С постановление от 18.11.2008г., на основание чл.242, ал.2 от НПК, 

прокурор Трендафилов е постановил водещият разследването по досъдебното 

поризводство да извърши указаните в постановлението действия по 

разследването в срок до 02.12.2008г. На 02.12.2008г. досъдебното 

производство е  изпратено в РП – Хасково. На 05.12.2008г. в РС – Хасково е 

внесен обвинителен от прокурор Трендафилов. 

 

Пр.пр. № 946/2008г. по описа на РП – Хасково. На 02.05.2008г. в РПУ 

– Хасково, на основание чл.356, ал.2 от НПК е започнато БП за престъпление 

по чл.343б, ал.1 от НК. С писмо от 09.05.2008г. делото е  изпратено в РП – 

Хасково с мнение за „повдигане на обвинение”. Същото е заведено в 

прокуратурата на 12.05.2008г. С постановление от 13.05.2008г. прокурор 

Антон Попов е постановил разследването по делото да бъде проведено по 

общия ред. С постановление от 01.07.2008г. прокурор Попов е възложил на 

дознател при РУ – Хасково да извърши конкретни действия по разследването в 

срок от 10 дни. С писмо от 04.07.2008г. досъдебното производство е  

изпратено в РП – Хасково с мнение за спиране, поради това че обвиняемият се 

е укрил от органите на разследването и е обявен за ОДИ. С постановление от 

04.07.2008г. прокурор Попов е спрял наказателното производство на 

основание чл.244, ал.1, т.1 , вр.чл.25, т.2 от НПК. С писмо от 19.08.2008г. 

водещият разследването е уведомил наблюдаващия прокурор, че обвиняемият 

е бил принудително доведен в РПУ – Хасково, като е поискал наказателното 

производство да бъде възобновено за извършване на необходимите действия 

по разследването. С постановление от 20.08.2008г. прокурор Цветомира 

Димитрова е възобновила наказателното производство. На 09.09.2008г. делото 

е  изпратено в РП – Хасково с мнение за „повдигане на обвинение”. На 

15.09.2008г. прокурор Димитрова е внесла обвинителен акт в РС – Хасково.  

 

Пр. Пр. 1254/2008г. по описа на РП – Хасково. На 10.06.2008г. на 

основание чл.212, ал.3 от НПК в РУ „ Транспортна полиция” – Стара Загора е 

започнато досъдебно производство срещу неизвестен извършител по чл.216, 

ал.1 от НК. С писмо от 16.07.2008г. делото е изпратено в РП – Хасково с 

изразено мнение за предаване на съд на обвиняемите лица. Същото е заведено 

в прокуратурата на 28.07.2008г. С постановление от 01.08.2008г. прокурор 

Бахчеванов е върнал делото, като е възложил допълнителни действия по 
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разследването в срок от 15 дни. На 22.08.2008г. делото е  изпратено в РП – 

Хасково, входирано в прокуратурата на 26.08.2008г. На същата дата на 

основание чл.247, ал.3 от НПК,  прокурор Бахчеванов е внесъл  обвинителен 

акт в РС – Хасково.  

 

 През проверявания период са образувани 226 бързи производства. От 

тях, приключени в срока по чл.356, ал.5 от НПК - 57бр., приключени в срока 

по чл.357, ал.1, т.5 от НПК – няма. Постановено разследването да се извърши 

по общия ред – 172 бр. 

 За същия период няма образувани незабавни производства. 

 

 През 2008г. са спрени общо 455 НП, от които срещу неизвестен 

извършител 375 бр., спрени срещу известен извършител – 80 бр. Пред РС – 

Хасково е било обжалвано едно постановление за спиране на наказателното 

производство, което е било отменено. 

 

 На случаен принцип бяха проверени : 

 

 Спрени срещу неизвестен извършител : 

 

           Пр.пр.№15/2008г. по описа на РП – Хасково. Досъдебното 

производство е започнато на 27.12.2007г., на основание чл.212, ал.3 от НПК 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 от НК.С 

писмо от 21.02.2008г. делото е изпратено в РП – Хасково с мнение за спиране  

на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 26.02.2008г. 

прокурор Цвета Пазаитова е постановила спиране на наказателното 

производство. В постановлението е указано копие от същото да се изпрати на 

пострадалото лице. 

 

Пр.пр. № 14/2008г. по описа на РП – Хасково. На 27.12.2007г. в РПУ – 

Хасково е започното досъдебно производство на основание чл.212, ал.3 от 

НПК срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, 

вр.чл.194, ал.1 от НК. С писмо от 21.02.2008г. делото е изпратено в РП – 

Хасково с мнение за спиране. Същото е заведено в прокуратурата на 

22.02.2008г. С постановление от 27.02.2008г. прокурор Бахчеванов е 

постановил  спиране на наказателното производство на основание чл.244, ал.1, 

т.2 от НПК. Копие от постановлението за спиране е изпратено на пострадалия. 

 

Пр.пр. № 26/2008г. по описа на РП – Хасково. Досъдебното 

производство е започнато на 01.01.2008г. на основание чл.212, ал.3 от НПК 
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срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, 

ал.1 от НК. На 29.02.2008г. делото е изпратено в РП – Хасково с мнение за 

спиране. Заведено е в прокуратурата на 04.03.2008г. С постановление от 

25.03.2008г. прокурор Николай Трендафилов е спрял наказателното 

поризводство на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. Указано е копие от 

постановлението да бъде изпратено на пострадалия. 

 

Пр.пр. № 40/2008г. по описа на РП – Хасково. На 07.01.2008г. в РПУ – 

Хасково на основание чл.212,  ал.3 от НПК  е образувано ДП срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. С 

писмо от 18.02.2008г. водещият разследването е направил предложение за 

продължаване срока за разследване по делото. С писмо от 27.02.2008г. 

административния ръководител на РП – Хасково е уведомил разследващия 

орган, че не е необходимо срокът по делото да бъде удължаван. Указано е 

разследването по делото да приключи в срока по чл.23, ал.1 от НПК. На 

05.03.2008г. досъдебното производство е изпратено с мнение за спиране. 

Делото е заведено в РП – Хасково на 06.03.2008г. С постановление от 

07.04.2008г. Иван Стоянов – административен ръководител на РП – Хасково е 

спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.    

 

Пр.пр. № 43/2008г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

15.01.2008г. прокурор Делчо Лавчев е образувал ДП срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Делото е изпратено за 

разследване в РПУ – Хасково. На 10.03.2008г. досъдебното поризводство е 

изпратено в РП – Хасково с мнение за спиране. С постановление от 

26.03.2008г. прокурор Лавчев е спрял наказателното производство на 

основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. В постановлениието е указано препис от 

същото да бъде изпратен на постарадалото лице.  

 

Пр.пр. № 45/2008г. по описа на РП – Хасково. На 08.01.2008г. с 

постановление прокурор Цветомира Димитрова е образувала ДП срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.2, вр.чл.194, 

ал.1 от НК. Разследването е възложено на РПУ – Хасково. С писмо от 

26.02.2008г. делото е  изпратено в РП – Хасково с мнение за спиране. С 

постановление от 05.03.2008г. прокурор Димитрова е спряла наказателното 

производство  на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. 

 

Спрени дела срещу известен извършител : 
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Пр.пр. № 531/2006г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

08.06.2004г. прокурор Н.Николов при ОП – Хасково е образувал 

предварително производство срещу известен извършител за престъпление по 

чл.212, ал.5, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК. Разследването е възложено на ОСлС 

– Хасково. На 01.03.2005г. ОП – Хасково е изпратила напомнително писмо до 

ОСлС – Хасково, като е поискала незабавното изпращане на делото, тъй като 

срокът за разследване е изтекъл. На 25.03.2005г. следственото дело е било 

изпратено в ОП – Хасково за доклад. На 25.11.2005г. делото е  приключено и 

изпратено в ОП – Хасково с мнение за предаване на съд на обвиняемото лице. 

С постановление от 23.12.2005г. ОП – Хасково частично е прекратила 

наказателното производство в частта относно извършено престъпление по 

чл.212, ал.5, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК. Делото е  изпратено на РП – Хасково 

по компетентност и спряно с постановление от 25.04.2007г. до установяване на 

лица, с които е необходимо да бъдат проведени действия по разследването. С 

постановление от 20.07.2007г. досъдебното производство е възобновено. С 

писмо от 27.08.2007г. срокът за разследване по делото е бил удължен от ОП – 

Хасково с два масеца. С писмо от 09.11.2007г. ОП- Хасково е удължила срока 

за разследване с още два месеца. С писмо от 18.01.2008г. делото е  изпратено в 

РП – Хасково с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С 

постановление от 21.02.2008г. прокурор Трендафилов е спрял наказателното 

производство на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК за установяване 

самоличността на неустановено по производството лице. С писмо на 

Следствен отдел при ОП – Хасково от 02.07.2009г. на основание чл.245, ал.2 

от НПК е поискано възобновяване на следственото дело, поради възникнала 

необходимост от извършване на допълнителни действия по разследването. С 

постановление от 17.07.2009г. поркурор Трендафилов е възобновил 

наказателното производство. На 26.08.2009г. прокурор Трендафилов е 

направил искане до ОП – Хасково за продължаване на срока за разследване по 

делото с два месеца, считано от 17.09.2009г. С писмо от 28.08.2009г. на 

основание чл.234, ал.3 от НПК, ОП – Хасково е удължила срока за разследване 

с два месеца, считано от 17.09.2009г. 

 

Пр.пр. 208/2008г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

06.06.2008г. прокурор Цветомира Димитрова е образувала ДП срещу известен 

извършител за престъпление по чл.316, вр.чл.308, ал.1 от НК. С писмо от 

21.07.2008г. водещият разследването дознател е направил  предложение за 

продължаване  на срока за разследване с два месеца. На 22.07.2008г. прокурор 

Димитрова е направила искане до ОП – Хасково за удължаване на срока за 

разследване с два месеца. С писмо от 28.07.2008г. ОП – Хасково е удължила 

срока за разследване по ДП с два месеца, считано от 06.08.2008г. На 
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08.10.2008г. делото е  изпратено от РПУ – Хасково с мнение за спиране на 

основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 

15.10.2008г. прокурор Димитрова е спряла наказателното производство на 

основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК, след като обвиняемото лице 

е било обявено за ОДИ и в постановлението е посочен номера на 

телеграмата, с която лицето е било обявено за ОДИ. С писмо от 

25.08.2009г. ОДП – Хасково е уведомила РП – Хасково, че обвиняемият е 

установен и досъдебното производство следва да бъде възобновено. С 

постановление от 31.08.2009г. прокурор Димитрова е възобновила 

досъдебното производство. 

 

Пр.пр. № 1472/2008г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

22.08.2008г. прокурор Николай Трендафилов е образувал ДП за престъпление 

по чл.346, ал.2, б.”а”, вр.ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. С писмо от 17.10.2008г. на 

ОП – Хасково срокът за разследване е продължен с два месеца, считано от 

23.10.2008г. С писмо от 15.12.2008г. ОП – Хасково е удължила срока за 

разследване по ДП с още два месеца, считано от 24.12.2008г. На 24.02.2009г. 

делото е изпратено в РП – Хасково с мнение за спиране. Обвиняемият е обявен 

за ОДИ. С постановление от 16.03.2009г. прокурор Трендафилов е спрял 

наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от 

НПК. С постановление от 19.8.2009г. досъдебното производстово е 

възобновено, предвид обстоятелството, че от РП – Хасково служебно е 

констатирано, че обвиняемият се намира в затвора в Стара Загора  и изтърпява 

наказание „Лишаване от свобода” с начало на изтърпяването 28.07.2009г. 

  

 Със заповед № 8/11.11.2008г. на Административния ръководител – 

Районен прокурор на РП –Хасково, с цел подобряване на организацията на 

работа по спрените ДП с известен и неизвестен извършител е разпоредено Зам. 

Районният прокурор на РП – Хасково - Пламен Бахчеванов и прокурорите от 

РП Цвета Пазаитова и Делчо Лавчев да извършат проверка на въведените 

дневници на спрените досъдебни производство срещу известен и неизвестен 

извършител с оглед прецизното спазване на заповед № ЛС – 2403/15.06.2007г. 

на Главния прокурор и други разпореждания на по –горестоящи прокуратури. 

Със същата заповед е наредено прокурорите да изпълнят и други задачи във 

връзка са активизиране и прецизиране на дейността по спрените досъдебни 

производства. 

 

По спрените дела срещу неизвестен извършител  няма приложени 

напомнителни писма съобразно т.4 от Заповед № ЛС-2403/15.06.2007г. на 

Главния прокурор. В описите на спрените дела срещу известен и неизвестен 
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извършител не се актуализира редовно графата „дата на изтичане на 

давността”, като този факт е констатиран и  от ревизията на ОП – 

Хасково. В този смисъл, Заповед 2403/2007г. на Главния прокурор на 

РБългария следва да се изпълнява стриктно.  

 

През 2008г. в РП – Хасково са били прекратени общо 1105 досъдебни 

производства. От тях, обжалвани пред съда общо 33бр., от които 11 бр. са 

отменени, а 22 бр. са потвърдени. Обжалвани пред по–горестояща 

прокуратура 3бр., от които отменени 2бр, потвърдено 1бр. Няма служебно 

отменени от по-горестоящи прокуратури. 

Прекратени поради изтекла давност са 810бр. досъдебни производства. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр.пр. № 201/2007г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

22.02.2007г. прокурор Гроздан Грозев е образувал досъдебно производство 

срещу известен извършител за престъпление по чл.209, ал.1 от НК. В 

постановлението са дадени указания за изпълнение. С писмо от 17.04.2007г. 

ОП – Хасково е продължила срока на разследвне по делото с 2 месеца, 

считано от 22.04.2007г. С писмо от 11.06.2007г. срокът за разследване е бил 

удължен с още 2 месеца от ОП – Хасково. С писмо от 10.08.2007г. делото е  

изпратено от ОДП – Хасково с изразено мнение за прекратяване. Същото е 

заведено в РП – Хасково на 27.09.2007г. С постановление от 23.10.2007г. 

прокурор Гроздан Грозев е прекратил наказателното производство на 

основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е връчен на заинтересованите лица срещу разписка. Във 

връзка с постъпила жалба срещу постановлението за прекратяване, с 

постановление от 18.01.2008г. ОП – Хасково е отменила  постановлението за 

прекратяване на РП – Хасково и е дала указания за изпълнение. Във връзка с 

подадена жалба срещу постановлението за прекратяване и в РС – Хасково, с 

определение от 25.02.2008г. РС е потвърдил постановлението на РП – 

Хасково от 23.10.2007г., с което наказателното производство е било 

прекратено. По повод постъпила частна жалба срещу определението на РС – 

Хасково, ОС – Хасково с определение от 07.05.2008г. е потвърдил 

определението на РС – Хасково. 

 

Пр.пр. 1778/2007г. по описа на РП – Хасково. ДП е образувано с 

постановление от 28.02.2008г. на прокурор Цвета Пазаитова срещу известен 

извършител по чл. 183, ал.1 от НК. Дадени са указания по разследването и е 

определен законоустановения двумесечен срок. Със заключително 
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постановление от 25.04.2008г. ДП е изпратено в РП –Хасково с мнение за 

прекратяване. С постановление от 12.05.2008г. прокурор Пазаитова е 

прекратила НП, на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на заинтересованите лица, срещу разписка. 

Постановлението е мотивирано. 

 

Пр.пр. №1809/2008г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

09.10.2008г. прокурор Николай Трендафилов е образувал ДП за престъпление 

по чл.129, ал.1 от НК. В наблюдателната преписка няма данни 

постановлението за привличане на обвиняем да е докладвано по реда на 

чл.219, ал.1 от НПК. Също така няма данни да е извършен доклад по чл.226, 

ал.1 от НПК преди предявяване на разследването. С писмо от 28.11.2008г. 

делото е изпратено в РП – Хасково с мнение за предаване на съд. С 

постановление от 23.12.2008г. прокурор Трендафилов е прекратил НП, на 

основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. Постановлението е мотивирано. Препис 

от същото е изпратен на заинтересованите лица, за което по делото са 

приложени разписки. 

 

Пр.пр.№ 1530/2008г. по описа на РП – Хасково. ДП е започнато на 

основание чл.212, ал.3 от НПК на 27.07.2008г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.343, ал.1, вр.чл.342, ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор – 

Грозев. ДП е изпратено на РП с мнение за прекратяване, като същото е 

заведено в РП – Хасково на 06.10.2008г. С постановление от 14.10.2008г. 

прокурор Лавчев е прекратил НП, на основание чл.243, ал.1, т.1 и т.2 и ал.3, 

вр.чл.24, ал.1, т.1 и т.9 от НПК. Препис от постановлението е връчен срещу 

разписка на заинтересованите лица. 

 

Пр.пр. 1993/2008г. по описа на РП – Хасково. На 02.10.2008г в РУ 

МВР – Хасково е започнато БП за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. С 

постановление от 10.10.2008г. прокурор Румен Сираков е постановил 

разследването по делото да продължи по общия ред. С писмо от 30.10.2008г. 

делото е изпратено в РП – Хасково с мнение за прекратяване. С 

постановление от 06.11.2008г. прокурор Сираков е прекратил НП, на 

основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е връчен 

срещу разписка на заинтересованите лица. 

 

Пр.пр. № 198/2008г. по описа на РП – Хасково. ДП е започнато на 

28.01.2008г. на основание чл.212, ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194 от НК. Наблюдаващ прокурор – 

Бахчеванов. С писмо от 28.03.2008г. ДП е изпратено в РП – Хасково с мнение 
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за прекратяване. Същото е заведено в прокуратурата на 31.03.2008г. С 

постановление от 04.04.2008г. прокурор Бахчеванов е прекратил НП, на 

основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е връчен срещу разписка на заинтересованото лице. 

 

Пр.пр. 261/2008г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

21.02.2008г. прокурор Антон Попов е образувал ДП срещу известен 

извършител за престъпление по чл.168, ал.1 от НК. С писмо от 02.04.2008г. 

водещият разследването е направил искане за продължаване на срока за 

разследване. С писмо от 07.04.2008г. ОП – Хасково е удължила срока за 

разследване с два месеца, считано от 22.04.2008г. С писмо от 16.06.2008г. 

делото е изпратено в РП – Хасково с мнение за прекратяване. С 

постановление от 19.06.2008г. НП е прекратено от прокурор Попов на 

основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

 

Пр.пр. 1349/2008г. по описа на РП – Хасково. ДП е започнато от РПУ 

–Хасково на 03.04.2008г. на основание чл.212, ал.3 от НПК срещу известен 

извършител по чл.343, ал.1, б. „б”, вр.чл.342, ал.1 от НК. Наблюдаващ 

младши прокурор Димитрова. С писмо от 17.07.2008г. ДП е изпратено от 

РПУ –Хасково с мнение за прекратяване. Заведено е в РП – Хасково на 

18.07.2008г. С постановление от 24.07.2008г. НП е прекратено от младши 

прокурор Димитрова. Постановлението е мотивирано. Препис от 

постановлението е връчен срещу разписка на заинтересованите лица. 

 

Пр.пр.928/1997г. по описа на РП – Хасково, следствено дело 

255/1997г. С постановление на прокурор Иван Стоянов от 15.05.1997г. е 

образувано предварително производство срещу известен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1 ,т.3, вр.чл.26, ал.1 от НК. С постановление от 

05.10.1998г. НП е спряно на основание чл.239, ал.1, т.1 от НПК/ отм./ С 

постановление от 29.01.2008г. прокурор Цвета Пазаитова е възобновила 

служебно НП, с оглед издирване на свидетел по делото. Със заключително 

постановление от 26.03.2008г. ДП е изпратено в РП – Хасково с мнение за 

съд. В наблюдателното производство на постановлението за привличане на 

обвиняемо лице липсва подпис на прокурор Пазаитова там, където е 

отбелязано, че делото е докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК. С 

постановление от 29.04.2008г. прокурор Пазаитова е прекратила НП. След 

извършване на служебна проверка от ОП –Хасково с постановление от 

07.10.2008г. е отменено постановлението на РП – Хасково. Препис от 

постановлението е изпратен на заинтересованите лица срещу разписка. С 

постановление от 21.11.2008г. прокурор Пазаитова е прекратила НП. 
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От проверката на посочените досъдебни производства не се 

установиха нарушения по образуването движението и прекратяването 

им. Прокурорите са се произнасяли с мотивирани постановления в 

рамките на едномесечния срок. Указвали са, че постановлението 

подлежи на обжалване, органа пред когото това може да се извърши, 

както и срока.  Самите актове са били съобщавани на заинтересованите 

лица по надлежния ред. 

Проверяващият екип на ИВСС се присъединява към извода направен 

от проверяващия екип на ОП – Хасково извършил ревизия на дейността 

на РП – Хасково за 2008г., а именно, че прокурорите от РП –Хасково при 

прекратяване на делата прилагат правилно института на давността. 

 

През 2008г. са възобновени 845 бр. наказателни производства, от които 

образувани през проверявания период – 35бр, образувани в предходни години 

810бр. 

 

През проверявания период са изготвени 430 предложения от 

разследващите органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за 

продължаване срока за разследване, от които са уважени 428 , а 2 не са 

уважени.  

Направени са 428 искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследване до по- горестоящата прокуратура, които изцяло са 

уважени. 

Няма направени искания до Главния прокурор на РБългария за 

удължаване на срока за разследване, според справка №3 по организацията 

на образуването и движението на ДП в РП – Хасково за периода 01.01.2008г. 

- 31.12.2008г., изпратена в ИВСС. Според Акта за констатации от 

извършена планова ревизия от ОП –Хасково за дейността на РП –Хасково за 

2008г. има едно досъдебно производство, по което е искано продължение на 

срока от Главния прокурор на РБългария – ДП № 103/2008г., пр.пр. № 

988/2008г. по описа на РП – Хасково, водено срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.172а от НПК, което на 08.07.2008г. е спряно. С оглед на 

констатираното различие, следва да се обърне внимание на 

ръководството на РП – Хасково да подобри организацията по изготвяне 

на справки и др. до различни органи и институции.  

 

На случаен принцип бяха проверени : 
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Пр.пр. № 1115/2008г. по описа на РП – Хасково. На 31.05.2008г. е 

започнато ДП на основание чл. 345 от НК срещу неизвестен извършител. С 

писмо от 11.07.2008г. водещият разследването при ОДП – Хасково е 

направил предложение за удължаване срока на разследване по делото. На 

14.07.2008г. административният ръководител е направил искане до ОП- 

Хасково за удължаване на срока за разследване с два месеца. С писмо от 

16.07.2008г. , на основание чл.234, ал.3 от НПК срокът за разследване по 

досъдебното производство е  удължен с 2 месеца, считано от 31.07.2008г. С 

писмо от 29.09.2008г. делото е  изпратено от ОДП – Хасково с мнение за 

прекратяване. 

 

Пр.пр. № 1008/ 2008г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

04.07.2008г. Антон Попов – прокурор при РП – Хасково е образувал ДП 

срещу ИИ за престъпление по чл.227б, ал.2 от НК. С писмо от 19.08.2008г. 

разследващия делото полицай при ОДП – Хасково е направил предложение 

за продължаване на срока за разследване с два месеца. На 22.08.2008г. 

прокурор Румен Сираков е направил искане до ОП – Хасково за удължаване 

на срока за разследване по досъдебното производство с два месеца. С писмо 

от 25.08.2008г. ОП – Хасково е удължила срока за разследване по делото с 

два месеца, считано от 04.09.2008г. С писмо от 17.11.2008г. делото е  

изпратено в РП – Хасково с мнение за прекратяване. С постановление от 

15.12.2008г. прокурор Сираков е прекратил НП на основание чл.243, ал.1, т.1 

от НПК. Препис от постановлението е изпратен на заинтересованите лица, за 

което по делото има приложена разписки за получени съобщения. 

 

Пр.пр.№ 256/2008г. по описа на РП – Хасково. На 05.02.2008г. в РПУ 

– Хасково е започнато БП, на основание чл. 356, ал.2 от НПК за престъпление 

по чл. 343б, ал.1 от НК. С постановление от 12.02.2008г. прокурор Цвета 

Пазаитова е постановила разследването да бъде проведено под формата на 

досъдебно производство. С писмо от 19.03.2008г. водещият разследването е 

предложил срокът на разследване по досъдебното производство да бъде 

продължен с два месеца. На 21.03.2008г. прокурор Пазаитова е направила 

искане до ОП – Хасково за удължаване на срока за разследване по 

досъдебното производство до четири месеца. С писмо от 31.03.2008г. ОП – 

Хасково е удължила срока за разследване по делото с 2 месеца, считано от 

05.04.2008г. С писмо от 04.06.2008г. делото е  изпратено в РП – Хасково с 

мнение за предаване на съд. Същото е заведено в прокуратурата на 

09.06.2008г. С постановление от 27.06.2008г. прокурор Пазаитова е 

прекратила наказателното производство на основание чл. 243, ал.1, т.1 от 
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НПК. Копие от постановлението е изпратено на заинтересованите лица, за 

което по делото са приложени разписки. 

 

Пр.пр. № 262/2008г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

13.02.2008г. прокурор Делчо Лавчев е образувал ДП срещу известен 

извършител за престъпление по чл.168, ал.1 от НК. С писмо от 25.03.2008г.от 

водещия разследването е поискано удължаване на срока за разследване. На 

25.03.2008г. прокурор Лавчев е направил искане до ОП – Хасково за 

продължаване на срока за разследване с два месеца. С писмо от 31.03.2008г. 

ОП – Хасково е продължила срока на разследване по досъдебното 

производство с два месеца, считано от 13.04.2008г. С писмо от 10.06.2008г. 

делото е изпратено в РП – Хасково с мнение за прекратяване на 

наказателното производство. С постановление от 08.07.2007г. прокурор 

Лавчев е прекратил НП на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. Копие от 

постановлението е изпратено на заинтересованите лица, срещу разписка. 

 

Пр. Пр. № 52/2008г. по описа на РП – Хасково. С постановление от 

21.04.2008г. прокурор Антон Попов е образувал ДП срещу известен 

извършител за престъпление по чл.323, ал.1 от НК. С писмо от 11.06.2008г. 

водещият разследването при ОДП – Хасково е направил предложение за 

продължаване на срока за разследване. На 06.06.2008г. прокурор Грозев е 

направил искане до ОП – Хасково за продължаване на срока за разследване.  

С писмо от 16.06.2008г. ОП – Хасково е продължила срока за разследване по 

досъдебното производство с 2 месеца, считано от 21.06.2008г. С писмо от 

01.08.2008г. от водещия разследването е поискано продължаване на срока за 

разследване по делото. На 06.08.2008г. прокурор Грозев е направил искане до 

ОП – Хасково за продължаване на срока за разследване по делото с още два 

месеца. С писмо от 08.08.2008г. ОП – Хасково е продължила срока за 

разследване по делото с още два месеца. 

 

Може да се направи изводът, че при продължаването на сроковете на 

разследване, исканията за това се правят в установения  петнадесетдневен 

срок и са обосновани. Като цяло, се спазва се изискването на наличие на 

правна и фактическа сложност на делото - предпоставка за продължение 

на срока на разследване. 

 

През 2008г. не са внесени искания в съда за вземане на обезпечителни 

мерки, по реда на чл.73, ал.3 от НПК. 
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През проверявания период е наблюдавано едно наказателно 

производство, взето на специален надзор, за престъпление по чл.167, ал.3 от 

НК, образувано на 05.11.2007г., като с постановление от 17.03.2008г. е 

прекратено. 

През 2009г. са наблюдавани четири наказателни производства, взети 

на специален надзор, които бяха проверени. Информация за тяхното 

образуване и движение се съдържа в Справка № 3 по организацията на 

образуването и движението на досъдебните производства за периода 

01.01.2009г. – 30.06.2009г. 

 Забележка: Към Акта е приложена изготвена  от РП – Хасково 

Справка № 3 по организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства, отразяваща и индивидуалната натовареност на 

прокурорите . 

  

ІV. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

          1.Наказателно-съдебен надзор. 

 

През 2008г. са били изготвени общо 423бр. прокурорски акта за 

предаване на съд на 523 лица, от които 309 обвинителни актове, споразумения 

-75бр., предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане 

на административно наказание -  39бр. 

През проверявания период в РС – Хасково са били образувани 436 дела 

по внесените от прокуратурата актове, като са били разгледани и решени 

428бр.  

От общо внесените за разглеждане в съда 423 актове за допълнително 

разследване на прокуратурата са върнати общо 21 акта, от тях 17 са били 

внесени за разглеждане с обвинителен акт и в 4 от случаите делата са били 

внесени с постановление по чл.78а от НК. От 17 обвинителни актове върнати 

на прокурора, 8 са върнати с разпореждане на съда, а 9 с определение. Както 

изрично е посочено в годишния отчетен доклад за дейността на РП – Хасково 

за 2008г., върнатите на прокурора за допълнително разследване досъдебни 

производства представляват 4.9% от внесените за разглеждане актове, т.е. 

налице е влошаване на качеството на изготвените актове спрямо предходните 

две години. 

Отрицателна тенденция в работата на прокуратурата през 2008г. е 

допускането на чисто технически грешки при изготвянето на актовете, които 

касаят самоличността на лицата, предавани на съд, поради което съдът 

напълно основателно е върнал делата на прокуратурата. 
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Със заповед № ОП -10/23.03.2009г. на Административния ръководител 

на ОП – Хасково, във връзка с изпълнение на заповед № ЛС – 239/02.02.2009г. 

на Главния прокурор на РБългария и заповед № АП -12/2009г. на Апелативния 

прокурор на АП – Пловдив е разпоредено на районните прокуратури от 

Хасковски съдебен район всяко тримесечие да изготвят обобщени анализи на 

делата, върнати за доразследване от съда, съобразно указанията дадени в 

заповед № АП -53/28.11.2007г. и допълнени с изискванията по заповед № ЛС -

239/2009г на Главния прокурор. Районните прокуратури по места в срок до 

второ число на месеца, следващ тримесечието, съответно шестмесечието 

следва да изпращат докладите си за обобщение в ОП – Хасково, като 

докладите се изготвят съгласно структура, представляваща неразделна част от 

заповедта. 

Проверяващият екип на ИВСС установи, че тази заповед се спазва. Бяха 

предоставени за проверка всички анализи на върнатите от съда дела през 

2008г. и 2009г., които са изготвени от прокурорите, отговарящи за съответния 

надзор. Бяха предоставени и досиета, които се комплектоват за всяко върнато 

дело, съдържащи, обвинителен акт, разпореждане(определение) на съда, 

решение, писмено становище на прокурора за причините за връщане на 

делото. В досиетата няма приложени протоколи от работа на комисия, 

която да направи преценка на становището на прокурора, чието дело е 

върнато от съда.  

Отрицателната тенденция за повишения брой върнати дела от съда за 

допълнително разследване се санкционира и чрез намаляване на размера на 

допълнителното материално стимулиране на съответния прокурор. 

Бяха проверени всички досиета на оправдателните присъди за 2008г. и 

първото полугодие на 2009г. Същите са окомплектовани съгласно посочената 

по-горе заповед на административния ръководител.  

През 2008г. РС – Хасково е постановил 12 оправдателни присъди по 

внесените обвинителни актове, с които за невиновни по предявените им 

обвинения са били признати 14 лица. Оправдани са били и 5 лица по толкова 

постановления, внесени за разглеждане с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност. 

От подадените протести срещу оправдателните актове 4 са били 

уважени, като присъдите на РС – Хасково са били отменени.  

За 2008г. постановените оправдателни актове представляват 3.4% от 

общо решените от съда дела и 3.7% от внесените за разглеждане прокурорски 

актове, а за 2007г. постановените оправдателни актове са едва 1.36% от общо 

решените от съда дела и 1.33% от внесените за разглеждане прокурорски 

актове. 
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През 2008г. РП – Хасково е изготвила общо 26бр. въззивни протеста. 

Протестите, изготвени от прокурорите са в съответствие с изискванията на 

процесуалния закон. Същите се съхраняват в отделна папка, като към тях не се 

прилагат допълнителните съображения в случай, че такива са изготвени от 

прокурора, след постановяване на мотивите от съда. 

От подадените 12 бр. протеста извън тези срещу оправдателните 

присъди, 9бр са уважени, 1 неуважен, а останалите 2 не са били разгледани в 

края на проверявания период. 

От подадените общо 14 протеста срещу оправдателни присъди 4 са 

уважени, 3 не са уважени, 7 са останали неразгледани. 

За 2008г. не е протестирана оправдателна присъда, постановена в 

съгласие с прокурорско заявление, че обвинението не се поддържа. 
  

На случаен принцип бяха проверени: 

 

ПД 151/2008г. На 17.12.2007г. в РПУ – Хасково е започнато БП за 

престъпление по чл.343б от НК. С писмо от 09.06.2008г. БП е приключено с 

мнение за съд. Делото е заведено в РП – Хасково на същата дата. На 

10.06.2008г. Районният прокурор Иван Стоянов е внесъл в РС – Хасково 

обвинителен акт. Делото е приключило със споразумение, одобрено от съда. 

 

ПД 22/2008г. С писмо от 14.04.2008г. досъдебното производство е  

изпратено от РПУ – Хасково в РП – Хасково с мнение за предаване на съд на 

обвиняемия за престъпление по чл.354а, ал.3, пр.1 и пр.2, т.1, пр.1 от НК. На 

23.04.2008г. в РС – Хасково,на основание чл.381 от НПК, в РС – Хасково е 

внесено споразумение между Районният прокурор Иван Стоянов и 

обвиняемия.  

 

ПД 120/2008г. В РПУ – Хасково е водено досъдебно  производство 

срещу известен извършител за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. На 

07.04.2008г. делото е  изпратено в РП – Хасково с мнение за предаване на съд. 

На 09.05.2008г. прокурор Н. Трендафилов, на основание чл.247, ал.3 от НПК, е 

внесъл обвинителен акт в РС – Хасково, където е образувано НОХД 491/2008г.  

 

ПД 102/2008г. В РПУ – Хасково е водено БП за извършено 

престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. С писмо от 14.04.2008г. БП е изпратено в 

РП – Хасково с мнение за „повдигане на обвинение”. На 15.04.2008г. от 

прокурор А. Попов, на основание чл.247, ал.3 от НПК, в РС – Хасково е внесен 

обвинителен акт. Делото е решено в едно заседение, като е постигнато 

споразумение. 
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ПД 154/2008г. На 12.06.2008г. в РП – Хасково са постъпили материалите 

по БП водено за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. На същата дата, на 

основание чл.247, ал.3 от НПК,  прокурор Р. Сираков е внесъл обвинителен 

акт в РС – Хасково. Образувано е НОХД 603/2008г. По делото е постигнато 

споразумение, одобрено от съда, с което е наложено наказание три месеца 

„Лишаване от свобода”, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от 

НК с отложено за срок от 3г. 

 

ПД 287/2008г. На 23.10.2008г. в РП – Хасково е  заведено досъдебно 

производство, водено от РПУ – Хасково, което е изпратено с мнение за съд за 

извършено престъпление по чл.354а, ал.3 , т.1, пр.1 от НК. На 21.11.2008г. 

прокурор Цв. Пазаитова, на основание чл.247, ал.3 от НПК, е внесла в РС – 

Хасково обвинителен акт. На 03.02.2008г. РС – Хасково е одобрил 

споразумение, с което е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 

10м., изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за 

срок от 3г. 

 

ПД 109/2008г. На 16.04.2008г. в РП – Хасково е постъпило ДП, водено 

за престъпление по чл.346, ал.2, т.1, пр.1, т.3, вр.ал.1 от НК, което е изпратено 

с мнение за съд. На 24.04.2008г., на основание чл.247, ал.3 от НПК, прокурор 

Пл. Бахчеванов е внесъл обвинителен акт в РС – Хасково. На 03.11.2008г. – 

съкратено съдебно следствие, като е наложено наказание „Лишаване от 

свобода” за срок от 6 месеца, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 

от НК е отложено за срок от 3 години.  

 

ПД 103/2008г. На 28.03.2008г. в РП – Хасково е постъпило приключено 

с мнение за съд досъдебно производство, водено за престъпление по чл.343б, 

ал.2, вр.ал.1 от НК. На 15.04.2008г. прокурор Д. Лавчев е внесъл в РС – 

Хасково обвинителен акт. На 13.10.2008г. РС – Хасково е одобрил 

споразумение, с което е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 4 

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

от 3г. 

 

ПД 99/2008г. На 14.04.2008г. в РП – Хасково е постъпило приключено с 

мнение за „повдигане на обвинение” бързо производство, водено за 

престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. На същата дата мл.прокурор Цв. 

Димитрова, на основание чл.247, ал.3 от НПК, е внесла в РС – Хасково 

обвинителен акт. На 22.04.2008г. РС – Хасково е одобрил споразумение, с 
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което е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 7м., и 

„лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 м. 

 

Спазват се законоустановените срокове за внасяне на прокурорските 

актове в съда. Обвинителните актове съдържат реквизитите, посочени в 

чл.246 от НПК.  

Наблюдателните производства би следвало да се подреждат по 

хронологичен ред на постъпващите документи. 

 

2. Организация по изпълнение на наказанията. 

 

През 2008г. са получени за изпълнение общо 348 присъди, за 380 лица 

/в тази бройка влизат и делегираните присъди от други прокуратури/, спрямо 

346 лица за 2007г. и 168 лица за 2006г., т.е. налице е увеличение с около 9% 

спрямо предходната година и с над 100% спрямо 2006г. В края на 2008г. не е 

изпълнена 1 присъда с наказание „пробация”. Най-висок дял заемат 

присъдите за наказаните лица с „пробация”, които се изпращат на 

пробационните служители. 

През проверявания период Районният прокурор на РП – Хасково е 

отложил изпълнението на 3 наказания „Лишаване от свобода”. 

През 2008г. прокурорите при РП – Хасково – Трендафилов и Пазаитова, 

отговарящи са изпълнение на наказанията, са внесли 42 предложения по 

чл.306 от НПК. Тази дейност е изключително сложна и изискваща много 

добра квалификация и професионална подготовка. 

Проблемите, които възникват в процеса на изпълнение на присъдите са 

общи за страната, а именно: неокомплектовани преписки, съдържащи 

неактуални справки относно осъдените лица, несвоевременно представени 

свидетелства за съдимост, на практика липсващо задължение за адресна 

регистрация, законодателното изискване наказанието „Лишаване от свобода” 

да се изпълнява по постоянен адрес, а присъдата да се привежда в изпълнение 

по местоживеене, липса на връзка с национална база данни, от която да се 

черпи информация за осъденото лице. 

 

Не е установено незаконосъобразно или неоснователно забавяне, или 

неизпълнение на получените присъди. 

Може да бъде направен изводът, че прокурорите от РП – Хасково - 

Трендафилов и Пазаитова са организирали дейността по изпълнение на 

присъдите в РП – Хасково на много добро ниво, като стриктно и 

професионално изпълняват задълженията си. Следва да бъде отчетена и 
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добрата работа на съдебния деловодител, отговарящ за водене на книгата 

по изпълнение на присъдите. 

 

Надзорът за законност в ареста при ОЗ „ИН” – Хасково се осъществява 

от Районния прокурор на РП – Хасково – Иван Стоянов, който извършва 

лични проверки относно приемането на задържаните лица, реда за лечение и 

свиждане, а също така и по спазване на правата и задълженията на 

задържаните лица.  

Не е допуснато незаконно задържане в арестните помещения, както и 

прокурорите в РП – Хасково не са допуснали случаи, при които да се е 

стигнало на неоснователно задържане над срока на наложеното наказание. 

 

3.Гражданско - съдебен надзор. 

 

 През 2008г.  РП – Хасково е участвала в разглеждането на общо 31 

първоинстанционни граждански дела, които са били разглеждани общо в 51 

заседателни дни. Преобладаващо участие по тях имат прокурорите Пазаитова 

и Димитрова. В съдебно заседание прокурорите са давали обосновани 

становища, както по хода на делото, така и по съществото на спора, които в 

по –голямата си част са били възприемани от съда. 

 Специално внимание се отделя на делата по ЗОДВПГ, с ответник 

Прокуратурата на РБългария, за които се водят отделни досиета, стриктно се 

следи тяхното движение и при осъдителни решения на съда, винаги се 

подават протести до ОС – Хасково. През проверявания период  няма влезли в 

сила осъдителни решения срещу Прокуратурата на РБългария. 

     През 2008г. няма случай на неуважена искова претенция на РП – 

Хасково, поради което няма и обжалвани съдебни решения. 

 

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП –Хасково 

Справка № 4 по организацията на съдебния надзор, отразяваща и 

индивидуалната натовареност на прокурорите.  

 

Въз основа на  извършената проверка се налагат следните: 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

1.В РП – Хасково е създадена добра организация на работата на 

прокурорите и служителите от помощно–административния персонал.  
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2.РП – Хасково работи в състав от прокурори, които притежават 

необходимата квалификация и професионално–делови качества.  

 

3. През 2008г. е налице кадрова необезпеченост в РП – Хасково, която 

води до значителна натовареност на прокурорите. 

 

4.Районният прокурор осъществява постоянен контрол върху дейността 

на прокурорите и служителите в РП – Хасково. 

 

5.Като цяло, деловодните книги и регистри в РП – Хасково 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. Установиха се 

някои пропуски, които са описани в съответния раздел на Акта. 

            

          6.Аналитичната и статистическата дейност е в прекалено голям обем, 

което отклонява прокурорите и съдебните служители от тяхната същинска 

дейност. /този извод е относим и за дейността на другите проверени от 

ИВСС прокуратури/ 

 

7.Всички преписки се решават в едномесечен срок от прокурора. 

 

8.Съществуват проблеми със спазване на сроковете, предвидени в 

Указание № 281/08.12.2006г. на Главния прокурор на РБългария, при 

извършваните проверки по преписките. 

 

          9.Срочността на решаване на делата от прокурорите за всички 

досъдебни производства е до един месец.  

 

          10.Изготвените обвинителни актове отговарят на изискванията на 

чл.246 от НПК. 

 

11.Като правило, присъдите се привеждат в изпълнение веднага, или 

най-късно на следващия ден след разпределянето на преписката на 

прокурорите, отговарящи за този надзор.  

Проблеми при изпълнение на наложените с присъди наказания създават 

липсата на актуални данни за предходните осъждания и друга предварителна 

информация относно правното положение на осъдените. Установеният режим 

за адресна регистрация в страната не спомага при изпълнение на присъдите. 
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  На основание чл.58(2) от ЗСВ  Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 

  

ПРЕПОРЪКИ: 

 

   1.Съдебните деловодители да вписват всички данни във водените от 

тях регистри и дневници, съобразно предвидените графи. 

 

          2.Да се въведе вътрешна разносна книга, в която срещу подпис на 

прокурор и деловодител да се отразява движението на преписките и делата, 

съобразно чл.5, ал.6, т.2 от Инструкцията за деловодната дейност и 

документооборота в Прокуратурата на РБългария.  

 

         3.В разносната книга, в която се отразяват изпратените по пощата 

постановления и др., до различни адресати, изрично да бъдат отбелязвани 

номерата на преписките и адресатите на постановленията за отказ да се 

образува досъдебно производство, които се уведомяват с обикновена поща. 

 

         4.Дейността по съхранение на веществените доказателства да бъде 

съобразена с Раздел VI от Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България (обн.ДВ 

бр.66/18.08.09г.)   

 

5.Да се създаде организация за стриктно изпълнение на Указание № 

281/08.12.2006г. на Главния прокурор при извършване на проверки, както и 

да се завиши контролът на прокурорите по възложените от тях проверки, 

включително и относно спазването на регламентираните срокове. 

 

6.Наблюдаващите прокурори да провяват по-голяма активност при 

упражняване на ръководство и контрол над досъдебното производство с цел 

подобрение срочността и качеството на дейността по разследването на 

престъпленията. 

 

7.Наблюдаващите прокурори да съблюдават стриктно спазването  

разпоредбите на чл.219, ал.1 от НПК и чл.226, ал.1 от НПК от 

разследващите органи и да изискват от тях да им бъдат докладвани делата 

на съответния етап, в който се намират, като доказателства за извършения 

доклад и за дадените от прокурора указания се прилагат към 

наблюдателното производство. 
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8.Да се изпълнява стриктно Заповед № ЛС- 2403/2007г. на Главния 

прокурор на РБългария относно дейността по спрените наказателни 

производства срещу известен и неизвестен извършител. 

 

 9. Да се предприемат мерки за преодоляване на проблема с връщането 

на дела от съда в прокуратурата за доразследване. 

          Срок за изпълнение на препоръките – 30 дни. 

          В изпълнение на разпоредбата на чл.58(4) от Закона за съдебната власт, 

Административният ръководител на Районна прокуратура – Хасково следва 

да уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръките в указания 

срок.   

 

 

          На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр  от 

настоящия  Акт за резултати от извършена проверка да бъде връчен  по 

надлежния ред на Административния ръководител на Районна прокуратура-

гр.Хасково. 

          На основание чл.58(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. 

Административният ръководител да запознае прокурорите от РП-

Хасково с резултатите от извършената планова проверка.  

 

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжния прокурор при 

Окръжна прокуратура-Хасково, за сведение. 

                     
            

              ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

            1. Заповед № 282/12.10. 2009г. на Главния инспектор на ИВСС; 

            2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратурата –гр.Хасково 

през 2008г. и първото шестмесечие на 2009г. 

            3.Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2008г. и първото шестмесечие на 2009г. 

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

преписките през 2008г. и първото шестмесечие на 2009г.; 

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

досъдебните производства през 2008г. и първото шестмесечие на 2009г.; 

            6.Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2008г. и 

първото шестмесечие на 2009г. 
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            7.Копия от документи, доклади, регистри, заповеди, справки, 

преписки, дела и др., които са били предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

   ВАСИЛ ПЕТРОВ 

 

 
 


